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Praktykowanie życia moralnego ożywianego przez miłość daje chrześcijaninowi duchową wolność dzieci Bożych. Nie stoi on już przed 1972 Bogiem z lękiem 

jak niewolnik, ani jak najemnik oczekujący zapłaty, lecz jak syn, który odpowiada na miłość Tego, który „sam pierwszy nas umiłował”1 J 4, 19: Albo odwracamy 

się od zła z obawy przed karą – jesteśmy wtedy jako niewolnicy; albo też zachęca nas nagroda – jesteśmy wtedy podobni do najemników. Albo wreszcie 

jesteśmy posłuszni dla samego dobra i dla miłości Tego, który rozkazuje. a wtedy jesteśmy jako dzieciśw. Bazyli z Cezarei, Regulae fusius tractatae, 3: PG 31, 896 B. [KKK, 1828] 

SZÓSTA NIEDZIELA WIELKANOCNA 

 
ŚW. PIOTR, BATONI, Pompeo Girolamo (1708, Lukka - 1787, Rzym), ok. 1740–43, olejny na płótnie, 

Gemeentemuseum, Haga; źródło: www.myartprints.co.uk 

Z DZIEJÓW APOSTOLSKICHDz 10,25-26.34-35.44-48 

Kiedy Piotr wchodził, Korneliusz wyszedł mu na spotkanie, padł mu do nóg i 

oddał mu pokłon. Piotr podniósł go ze słowami: „Wstań, ja też jestem 

człowiekiem”. 

Wtedy Piotr przemówił: „Przekonuję się, że Bóg naprawdę nie ma względu 

na osoby. Ale w każdym narodzie miły jest Mu ten, kto się Go boi i postępuje 

sprawiedliwie”. 

Kiedy Piotr jeszcze mówił o tym, Duch Święty zstąpił na wszystkich, którzy 

słuchali nauki. I zdumieli się wierni pochodzenia żydowskiego, którzy przybyli 

z Piotrem, że dar Ducha Świętego wylany został także na pogan. Słyszeli 

bowiem, że mówią językami i wielbią Boga. 

Wtedy odezwał się Piotr: „Któż może odmówić chrztu tym, którzy otrzymali 

Ducha Świętego tak samo jak my?” I rozkazał ochrzcić ich w imię Jezusa 

Chrystusa. 

Potem uprosili go, aby zabawił u nich jeszcze kilka dni. 
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REFREN: Wobec narodów objawił zbawienie 

Śpiewajcie Panu pieśń nową, 

albowiem uczynił cuda. 

Zwycięstwo Mu zgotowała Jego prawica 

i święte ramię Jego. 

Pan okazał swoje zbawienie, 

na oczach pogan objawił swoją sprawiedliwość. 

Wspomniał na dobroć i na wierność swoją 

dla domu Izraela. 

Ujrzały wszystkie krańce ziemi 

zbawienie Boga naszego. 

Wołaj z radości na cześć Pana, cała ziemio, 

cieszcie się, weselcie i grajcie. 

Z PIERWSZEGO LISTU ŚWIĘTEGO JANA APOSTOŁA1 J 4,7-10 

Umiłowani, miłujmy się wzajemnie, ponieważ miłość jest z Boga, a każdy, 

kto miłuje, narodził się z Boga i zna Boga. Kto nie miłuje, nie zna Boga, bo 

Bóg jest miłością. W tym objawiła się miłość Boga ku nam, że zesłał Syna 

swego Jednorodzonego na świat, abyśmy życie mieli dzięki Niemu. W tym 

przejawia się miłość, że nie my umiłowaliśmy Boga, ale że On sam nas 

umiłował i posłał Syna swojego jako ofiarę przebłagalną za nasze grzechy. 

AKLAMACJAJ 14,23 Alleluja, Alleluja, Alleluja 

Jeśli Mnie kto miłuje, będzie zachowywał moją naukę, 

a Ojciec mój umiłuje go i do niego przyjdziemy. 

SŁOWA EWANGELII WEDŁUG ŚW. JANAJ 15,9-17 

Jezus powiedział do swoich uczniów: 

»Jak Mnie umiłował Ojciec, tak i Ja was umiłowałem. Wytrwajcie w miłości 

mojej! Jeśli będziecie zachowywać moje przykazania, będziecie trwać 

w miłości mojej, tak jak Ja zachowałem przykazania Ojca mego i trwam 

w Jego miłości. 

To wam powiedziałem, aby radość moja w was była i aby radość wasza 

była pełna. 

To jest moje przykazanie, abyście się wzajemnie miłowali, tak jak Ja was 

umiłowałem. Nikt nie ma większej miłości od tej, gdy ktoś życie swoje 

oddaje za przyjaciół swoich. 

Wy jesteście przyjaciółmi moimi, jeżeli czynicie to, co wam przykazuję. Już 

was nie nazywani sługami, bo sługa nie wie, co czyni pan jego, ale 

nazwałem was przyjaciółmi, albowiem oznajmiłem wam wszystko, co usły-

szałem od Ojca mego. 

Nie wyście Mnie wybrali, ale Ja was wybrałem i przeznaczyłem was na to, 

abyście szli i owoc przynosili i by owoc wasz trwał, aby wszystko dał wam 

Ojciec, o cokolwiek Go prosicie w imię moje. 

To wam przykazuję, abyście się wzajemnie miłowali«. 

PATRON TYGODNIA: ŚW. IWO Z KERMARTIN, KAPŁAN I PRAWNIK 

Urodził się w 1253 w bogatej, szlacheckiej rodzinie w miejscowości Kermartin 
(ojcem był Helory, hrabia Kermartin, a matką Azo du Kenquis) koło Tréguier 
w Bretanii. Jako 14-latek rozpoczął studia filozoficzno-teologiczne i prawa 
cywilnego w Paryżu, następnie studiował prawo kanoniczne w Orleanie. Odebrał 
więc doskonałe wykształcenie na najlepszych ówczesnych uniwersytetach. Po po-
wrocie do Bretanii został oficjałem, czyli prawnikiem, najpierw przy trybunale 
diecezjalnym w Rennes (1280) a później sądowym zastępcą biskupa Tréguier. 
W międzyczasie studiował Pismo św. i prawdopodobnie wstąpił w szeregi 

franciszkańskich tercjarzy (w Guingamp). 

Już w czasie nauki znany był ze swojej pobożności, 
ascetycznego trybu życia oraz z chętnej pomocy 
ubogim. Jako praktykujący prawnik poświęcił się bez 
reszty reprezentowaniu interesów ludzi pokrzyw-
dzonych, oraz tych, którzy byli zbyt ubodzy, aby móc 
bronić się w sądzie za pomocą profesjonalnego 
pełnomocnika. Bezkompromisowość w ich obronie 
nieraz narażała go na konflikty z najwyższymi 
władzami kościelnymi i cywilnymi, nie wyłączając 
ówczesnego króla Francji Filipa IV Pięknego. 

Dla ubogich wystawił też szpital, z ubogimi potrafił się 
dzielić swoim ubraniem, a nawet łóżkiem, ubogim 
osobiście usługiwał. Potrzebującym rozdawał też 
ziarno z pól… 

Nawet gdy w 1283 został wyświęcony na kapłana, 
gdy wkrótce potem objął probostwo w Tredrez a później w Louannec, nie zre-
zygnował ze swojej pracy „adwokata ubogich”… 

Zmarł w Louannec w 1303. Pochowany został w Tréguier. Na nagrobku miał się 
znaleźć napis: Sanctus Ivo erat Brito / Advocatus et non latro / Res miranda 
populo (Był Bretońskim prawnikiem, ale uczciwym, rzecz niebywała w oczach 
ludzkich – świadectwo, być może, opinii jaką cieszyli się ówcześnie prawnicy…) 

Przekonanie o jego świętości było powszechne, a w procesie kanonizacyjnym 
występowało aż 243 świadków. Świętym został ogłoszony przez Klemensa VI 
w 1347. Od tego czasu prawnicy, adwokaci, sędziowie, notariusze wszystkich 
krajów Europy rozpoczęli czcić Go jako swojego patrona: podobnie czyniły to wy-
działy prawa europejskich uniwersytetów. 

Jest także patronem Bretanii, proboszczów, ubogich i sierot. (uroczystość 19 maja) 

il.: ŚW. IWO PATRON SIEROT, EMPOLI, Jacopo da (1551, Florencja - 1640, Florencja), fragm., olejny na 

płótnie, 291215cm, Galleria Pallatina, Florencja; źródło: www.arslegis.org.pl 

http://www.swzygmunt.knc.pl/
https://www.myartprints.co.uk/a/batoni-pompeo-girolamo/stpeteroiloncanvas.html
http://www.arslegis.org.pl/index.php?id=55&strona=2
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INFORMACJE PARAFIALNE 
 Trwa miesiąc maj. NABOŻEŃSTWA MAJOWE ku czci 

Najświętszej Maryi Panny odprawiane są codziennie 

o 17:30. Po nabożeństwie - Msza św. 
 Zachęcamy! do utrzymania tradycji śpiewania Litanii 

Loretańskiej przy krzyżach i kapliczkach naszych wiosek! 
 22.V (piątek): Rozpoczyna się Nowenna do Ducha Świętego, 

przygotowująca do Uroczystości Zesłania Ducha Św. 
Modlitwy codziennie w czasie nabożeństw majowych. 

 23.V (sobota): 80-lecie OSP w Gassach. Rozpoczęcie 

uroczystości Mszą św. o 13:00 przy remizie w Gassach. 
Organizatorzy serdecznie zapraszają! wszystkich parafian. 

 24.V (niedziela): Uroczystość WNIEBOWSTĄPIENIA PAŃSKIEGO 

 Porządek Mszy św. jak w każdą niedzielę: 8:45; 10:30; 
12:00 i 18:00. 

 Poszukiwani są sponsorzy, którzy mogliby częściowo, lub w 
całości, pokryć koszty wyjazdu najuboższych dzieci z naszej 
parafii na obozy wakacyjne (od 18 do 31.VII w Niedzicy, 
w Pieninach, oraz od 1 do 14.VIII w Ustrzykach Dolnych 
w Bieszczadach - koszt obu obozów 760,- zł.). 
Ofiary można składać bezpośrednio u księży lub wpłacać 

na konto parafialnego Caritas: 
Beneficjent: Par. Rzym.-Kat. św. Zygmunta 
Adres: ul. Wiślana 85, 05-507 Słomczyn 

Bank: PKO S.A. VII O. w Warszawie 
Nr r-ku: 51 1240 1109 1111 0010 1498 1185 

Tytuł przelewu: WAKACJE 2009 
Dobroć serca na pewno nie zostanie bez odpłaty ze strony Pana Boga! 

 Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży KSM zaprasza na kolo-
nie i obozy języka angielskiego, niemieckiego, włoskiego, 
hiszpańskiego, które odbędą się m.in. w Krakowie oraz 
w Murzasichlu koło Zakopanego. Oprócz nauki języka 
obcego KSM zapewnia także wycieczki krajobrazowe, zajęcia 
sportowe oraz liczne atrakcje turystyczne. Bliższe informacje 
znajdują się w gablocie przed kościołem. 

 Chrzty w maju w 4tą niedzielę miesiąca, 24.V, na sumie. 
 Zachęcamy do lektury prasy i wydawnictw katolickich! 

WITAMY! 
10.V.2009 do grona członków Kościoła Powszechnego i naszej parafii przyjęty 
został, w Sakramencie Chrztu Świętego: 

 Paweł JAKUBCZYK, Kawęczyn  

Jam jest Alfa i Omega, mówi Pan Bóg, który jest, który był i który przychodzi, 
Wszechmogący 

ZAPOWIEDZI 
Zapowiedź II: Sławomir Jan KANABUS, kawaler z Szymanowa, 

i Karolina Monika KOPYT, panna z Kawęczyna, oboje 
z parafii tutejszej 

Ktokolwiek wiedziałby o przeszkodach w zawarciu małżeństwa przez 
w/w osoby proszony jest o skontaktowanie się z Kancelarią Parafialną 

MINISTRANCI 
2.V.2009 do grona ministrantów przyjęci zostali: 
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CZERNIAK Damian 

FILIPÓW Michał 

KOSZOREK Daniel 

LACH Tomasz 

MATUSSEK Maximilian 

NOGAL Damian 

PODSIADŁO Krzysztof 

RACIBORSKI Aleksander 

WROCHNA Adam 

ZAKRZEWSKI Tomasz 

Wasza służba przy ołtarzu jest nie tylko obowiązkiem, ale i wielkim zaszczytem, 
prawdziwą świętą posługąJan Paweł II, 1.VIII.2001 

ODESZLI 
W ostatnim czasie odszedł z naszego grona: 

śp. Henryk IGNACZAK, † 7.V.2008, l. 74 

Wieczne odpoczywanie racz Mu dać Panie! 

POLSKIE MADONNY (116): MATKA BOŻA POCIESZENIA Z BIECHOWA 
Biechowo jest miejscowością leżącą we wschodniej części ziemi 

poznańskiej, 10 km od Wrześni, na historycznym szlaku z Poznania do Ka-

lisza i Jarocina. Historia tego miejsca oraz kościoła parafialnego sięga 

początków XI w. – zapisy z 1232 mówią o Biechowie jako o dawno już 

istniejącym miejscu kultu religijnego. 

Największym skarbem świątyni biechowskiej, od najdawniejszych czasów, 

jest wizerunek Maryi z dzieciątkiem trzymanym na lewym ramieniu, w pra-

wej dłoni trzymającej owoc. Najstarsze wzmianki o łaskami słynącym 

wizerunku pochodzą z 1695, gdzie pisze się o „dawno sławnym obrazie, 

przed którym wierni otrzymują wiele łask i cudów, a szczególnie 

nawróceń”. Znane są liczne nawrócenia na wiarę katolicką i to zarówno 

z wiary protestanckiej, jak i z żydowskiej. Zachowany został opis pielgrzym-

ki kobiety, przybyłej pieszo z Krakowa, aby dziękować Maryi za otrzymanie 

łaski wiary. Jednym z pierwszych odnotowanych cudów było uzdrowienie 

człowieka niewidomego… 

Podobne łaski i cuda są tak licz-

ne, że w XVII w. wizerunek 

przyozdabia wele wot niekiedy 

bezpośrednio przybitych do 

obrazu. Wśród nich są dwie ko-

rony złocone z perłami i dia-

mentami, sześć sznurów pereł; 

złote łańcuszki i wisiorki oraz 

obrączki, krzyżyki etc. Niestety, 

wota te z biegiem czasu zosta-

ną sprzedane celem zakupu 

brakujących paramentów litur-

gicznych, czy później, w XIX w. 

celem odnowienia świątyni… 

W 1962 przystąpiono do kon-

serwacji obrazu, pochodzącego 

– jak wiedziano – z 1632, autor-

stwa ks. Krzysztofa Boguszewi-

cza, proboszcza parafii pw. 

św. Wojciecha z Poznania. Nies-

podziewanie w czasie pracy pod 

malunkiem odkryto inny obraz, 

ze szkoły bizantyjsko–włoskiej, mniejszy (5380 cm), ale o wiele starszy - 

z 1460! Oba były prawie identyczne, tylko na obrazie z XVII w. Matka Boża 

trzymałą w dłoni jabłko królewskie, na starszym – owoc brzoskiwini! 

W takiej sytuacji późniejszy obraz przeniesiono na inny podkład: służy on 

obecnie jako zasłona starszego, i cenniejszego pod względem artys-

tycznym, wizerunku. 

Na prośbę O. Paulinów ks. Stefan kard. Wyszyński, Prymas Polski, uprosił 

Stolicę Apostolską o pozwolenie na przeprowadzenie koronacji cudownego 

wizerunku złotymi koronami papieskimi i dokonał jej 12.IX.1976. 

Do Matki Bożej Pocieszenia corocznie przybywa wiele pielgrzymek, a naj-

starsza z nich - ze Środy Wielkopolskiej – czyni to już ponad 130 lat, 

dziękując Maryi za ocalenie miasta od zarazy… 

adres: Sanktuarium Matki Bożej Pocieszenia, Ojcowie Paulini, Biechowo 12, 62-320 Miłosław 
il. MATKA BOŻA POCIESZENIA Z BIECHOWA źródło: www.faramogilno.pl 

AVE, KRÓLEWSKA PANNO… 
O Błogosławionej Dziewicy Maryi 

Ave, Królewska Panno, 

Bóg swą córkę wybraną 

I matkę ma w Tobie. 

Dorodziejkąś oddaną, 

Bogarodzico-Panno, 

Nie masz równej sobie. 

Ach, Ty pełnię łask czujesz, 

Chwałę niebu gotujesz, 

Pokój ślesz na ziemię. 

Matko, więźniom folgujesz 

I aniołów radujesz, 

W świat niesiesz zbawienie. 

Nawet w kwiatów wielości 

Masz przywilej ważności – 

Tak róża króluje. 

Ave, świata światłości, 

Dzięki Twej obecności 

Wszystko blask przyjmuje. 

Przeczysta zajaśniałaś, 

Jako krzak rozgorzałaś, 

Co się nie spopielił. 

I rodząc nie krzyczałaś, 

Kwiatu nie postradałaś, 

Owoc się weseli. 

Statki naszego życia 

Od wszelkiego rozbicia 

Ochroń, gwiazdo morza. 

A nam, Matko dziewicza, 

Wieczną daj radość życia, 

Boś zbawienia zorza. 

Łaknących karm obficie, 

Bo Twój owoc nasycić 

Nas zbawieniem może. 

ŚWINKA, Adam z Zielonej (XIV-XVw.) z łacińskiego oryginału tłum. Buszewicz Elwira 

MSZE 

ŚWIĘTE 

niedziela i uroczystości obowiązujące: 08:45, 10:30, 12:00 (suma), 18:00 

święta pracujące: 08:45, 18:00 

dni powszednie: 07:30 (codziennie), 18:00 (Pt – Sb) 

KANCELARIA 

PARAFIALNA 

tel. (22) 754 47 32, fax. (22) 754 41 02; e-mail: swzygmunt.slomczyn@op.pl 

dni powszednie (z przerwą na 
Msze św. i nabożeństwa): 

08:00–09:30, 17:00–19:00 

soboty, niedziele i święta: Nieczynna 

WWW www.swzygmunt.knc.pl 
 

KSIĘŻA Dziekan Prałat mgr Stefan KOTWIŃSKI, Wikariusz mgr Marcin KLOTZ 
 

http://www.faramogilno.pl/sanktuaria.htm#Biechowo
http://www.swzygmunt.knc.pl/

