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Apokalipsa św. Jana, którą czytamy w liturgii Kościoła, objawia nam najpierw, że „w niebie stał tron i na tronie ktoś zasiadał”Ap 4, 2: Pan BógPor. Iz 6, 1; Ez 1, 26-28. 

Następnie ukazuje „stojącego Baranka, jakby zabitego”Ap 5, 6, Por. J 1, 29: Chrystusa ukrzyżowanego i zmartwychwstałego, jedynego Najwyższego 662 Kapłana 

prawdziwego sanktuariumPor. Hbr 4, 14-15; 10, 19-21; Tego, „który składa ofiarę i jest ofiarowany, który daje i jest dawany”Liturgia św. Jana Chryzostoma, Anafora. Objawia wreszcie 

„rzekę wody życia… wypływającą z tronu Boga i Baranka”Ap 22, 1, jeden z najpiękniejszych symboli Ducha ŚwiętegoPor. J 4, 10-14; Ap 21, 6. [KKK, 1137] 

CZWARTA NIEDZIELA WIELKANOCNA 

 
ADORACJA BARANKA, manuskrypt, 1220, prawd. Toledo, Hiszpania, malowany na welinie, Pierpont 

Morgan Library, Nowy Jork; źródło corsair.morganlibrary.org 

Z DZIEJÓW APOSTOLSKICHDz 13,14.43-52 

W owym czasie Paweł i Barnaba przeszedłszy przez Perge, dotarli do Antio-

chii Pizydyjskiej, weszli w dzień sobotni do synagogi i usiedli. 

A wielu Żydów i pobożnych prozelitów towarzyszyło Pawłowi i Barnabie, 

którzy w rozmowie starali się zachęcić ich do wytrwania w łasce Boga. 

W następny szabat zebrało się niemal całe miasto, aby słuchać słowa 

Bożego. Gdy Żydzi zobaczyli tłumy, ogarnęła ich zazdrość, i bluźniąc, 

sprzeciwiali się temu, co mówił Paweł. 

Wtedy Paweł i Barnaba powiedzieli odważnie: „Należało głosić słowo Boże 

najpierw wam. Skoro jednak odrzucacie je i sami uznajecie się za nie-

godnych życia wiecznego, zwracamy się do pogan. Tak bowiem nakazał nam 

Pan: »Ustanowiłem cię światłością dla pogan, abyś był zbawieniem 

aż po krańce ziemi«”. 

Poganie, słysząc to, radowali się i uwielbiali słowo Pańskie, a wszyscy, 

przeznaczeni do życia wiecznego, uwierzyli. Słowo Pańskie rozszerzało się 

po całym kraju. 

Ale Żydzi podburzyli pobożne a wpływowe kobiety i znaczniejszych obywateli, 

wywołali prześladowanie Pawła i Barnaby i wyrzucili ich ze swych granic. 

A oni otrząsnąwszy na nich pył z nóg, przyszli do Ikonium, a uczniów 

napełniało wesele i Duch Święty. 

PSALM RESPONSORYJNYPs 100,1-2.3,4b-5ab 

REFREN: My ludem Pana i Jego owcami 

Wykrzykujcie na cześć Pana wszystkie ziemie, 

służcie Panu z weselem, 

Stawajcie przed obliczem Pana 

z okrzykami radości. 

Wiedzcie, że Pan jest Bogiem, 

On sam nas stworzył. 

Jesteśmy Jego własnością, 

Jego ludem, owcami Jego pastwiska. 

W Jego bramy wstępujcie z dziękczynieniem, 

z hymnami w Jego przedsionki. 

Albowiem Pan jest dobry, 

Jego łaska trwa na wieki. 

Z KSIĘGI APOKALIPSY ŚWIĘTEGO JANA APOSTOŁAAp 7,9.14b-I7 

Ja, Jan, ujrzałem wielki tłum, którego nie mógł nikt policzyć, z każdego 

narodu i wszystkich pokoleń, ludów i języków, stojących przed tronem 

i Barankiem. Odziani są w białe szaty, a w ręku ich palmy. 

I rzekł do mnie jeden ze starców: „To ci, którzy przychodzą z wielkiego 

ucisku i opłukali swe szaty, i w krwi Baranka je wybielili. Dlatego są 

przed tronem Boga i w Jego świątyni cześć Mu oddają we dnie i w nocy. 

A Siedzący na tronie rozciągnie nad nimi namiot. Nie będą już łaknąć ani 

nie będą już pragnąć, i nie porazi ich słońce ani żaden upał, bo paść 

ich będzie Baranek, który jest pośrodku tronu, i poprowadzi ich do źródeł 

wód życia: i każdą łzę otrze Bóg z ich oczu”. 

AKLAMACJAJ 10,14 Alleluja, Alleluja, Alleluja! 

Ja jestem dobrym pasterzem i znam owce moje, 

a moje Mnie znają. 

SŁOWA EWANGELII WEDŁUG ŚW. JANAJ 10,27-30 

Jezus powiedział: 

»Moje owce słuchają mego głosu, a Ja znam je. Idą one za Mną i Ja daję 

im życie wieczne. Nie zginą one na wieki i nikt nie wyrwie ich z mojej ręki. 

Ojciec mój, który Mi je dał, jest większy od wszystkich. I nikt nie może 

ich wyrwać z ręki mego Ojca. Ja i Ojciec jedno jesteśmy«. 

PATRON TYGODNIA: ŚW. JÓZEF MOSCATI, LEKARZ 
Urodził się w 1880 w Benevento. Był siódmym z dziewięciorga dzieci Francesco 
Moscati, prawnika i radnego, oraz mającej arystokratyczne pochodzenie Rosy 

de Luce dei Marchesi di Roseto. 

Powołanie lekarskie narodziło się w 1992, gdy 
starszy brat, Albert, spadł z konia i doznał 
nieuleczalnego uszkodzenia mózgu. Studia 
medyczne odbył na uniwersytecie w Neapolu 
i w 1903 obronił doktorat. 

Jego pierwszą placówką był Szpital Zjednoczenia 
w Neapolu. Z narażeniem życia uczestniczył 
w ewakuacji szpitala w Torre del Greco podczas 
erupcji Wezowiusza w 1906. Zaś w 1911 ofiarnie 
angażował się w walce z cholerą, badał jej 
przyczyny i szukał sposobów jej zapobiegania. 

Zarządzał też miejscowym prosektorium. Na ścia-
nie zawiesił krzyż i zamieścił napis: O mors ero 
mors tua (O śmierci będę twoją śmiercią)

Oz 13, 14
. 

Szybko zdobywał kolejne specjalizacje. W 1911 
został członkiem Królewskiej Akademii Medycyny. 

Podczas pierwszej wojny światowej prowadził szpital dla rannych i osobiście 
leczył prawie 3000 żołnierzy. 

Po wojnie był odpowiedzialny za Instytut Anatomii, kierował kilkoma szpitalami, 
nauczał na uczelniach medycznych. W 1923 reprezentował Włochy na Między-
narodowym Kongresie Fizjologii w Edynburgu. 

Ale to nie pracę stawiał na pierwszym miejscu. Była nią niezłomna wiara. 
Codziennie uczestniczył we Mszy świętej, od Jezusa czerpiąc siły w wypełnianiu 
powołania. Posługę chorym (najuboższych leczył za darmo…) traktował 
jako misję powierzoną mu od Boga… 

Wiarę pielęgnował i uchował w czasach szerzącego się agnostycyzmu, masonerii, 
w środowisku przesiąkniętym racjonalizmem. Ale dla niego człowiek nie był tylko 
zbiorem cząsteczek – był dzieckiem Bożym, jednością ducha i ciała… 

Zmarł nagle w 1927, w Neapolu. Jeszcze rano uczestniczył we Mszy św., 
a po południu, w przerwie w pracy, usiadł w fotelu i odszedł do Pana… 

Pochowano go na cmentarzu Poggio Reale, ale już trzy lata później doczesne 
szczątki przeniesiono do kościoła Gesu’ Nuovo w Neapolu. I tam dość szybko 
zaczęto odnotowywać otrzymane za jego wstawiennictwem łaski… 

Beatyfikował go Paweł VI w 1975 a kanonizował Jan Paweł II w 1987. Mówił 
wtedy: „Człowiek, którego od dnia dzisiejszego przywoływać będziemy 
jako świętego Kościoła Powszechnego, jest przykładem konkretnej realizacji 
ideału świeckiego chrześcijaństwa…” (uroczystość 27 kwietnia) 

il. ŚW. JÓZEF MOSCATI, 1923; źródło www.gesuiti.it 

http://www.swzygmunt.knc.pl/
http://corsair.morganlibrary.org/cgi-bin/Pwebrecon.cgi?v1=1&ti=1,1&Search_Arg=Mount%20Sion&Search_Code=GKEY%5e&CNT=50&PID=RumE6rq4KiFL-RK-D-Lnwa3rG&SEQ=20100423151602&SID=3
http://www.gesuiti.it/moscati/English/En_Bio5.html
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INFORMACJE PARAFIALNE 
 25.IV (niedziela): Niedziela Dobrego Pasterza 

 Rozpoczyna się tydzień modlitw o powołania kapłańskie 

i zakonne. Taca przeznaczona jest na potrzeby Metro-
politalnego Seminarium Duchownego w Warszawie. 
Za złożone ofiary, w imieniu ks. rektora, Bóg zapłać! 
Pamiętajmy: nasz parafianin, Paweł, kleryk II roku, 

przygotowuje się w Metropolitalnym Seminarium do Sa-
kramentu Kapłaństwa! 

 Spotkanie dzieci klas III i ich rodziców przed uro-
czystością rocznicy I Komunii św. na Mszy św. o 18:00. 
Sama uroczystość: 16.V (niedziela) na Mszy św. o 12:00. 

 1.V (sobota) 

 Rozpoczynają się NABOŻEŃSTWA MAJOWE ku czci 
Najświętszej Maryi Panny. Będą odprawiane codziennie 
o 17:30. Po nabożeństwie Msza św. 
Zachęcamy! również do utrzymania tradycji śpiewania 

Litanii Loretańskiej przy krzyżach i kapliczkach w wios-
kach naszej parafii. 

 Jest to jednocześnie 1-SZA SOBOTA MIESIĄCA. 
 Na Mszy św. o 18:00 uczcimy Niepokalane Serce Ma-

ryi, modlić się będziemy o trzeźwość w naszej parafii. 
 2.V (niedziela): ŚWIĘTO PATRONA NASZEJ PARAFII, ŚW. ZYG-

MUNTA. Uroczystość odpustowa: 
 Po Mszy św. o 12:00 spotkanie ogólne dla kandydatów 

do bierzmowania i rodziców w domu ludowym. 
Uwaga: data Sakramentu Bierzmowania w naszej parafii, 

ze względu na beatyfikację ks. Jerzego Popiełuszki, 
została przeniesiona na 3cią niedzielę września. 

 Pierwsza niedziela miesiąca: po sumie comiesięczna ado-
racja Najświętszego Sakramentu, połączona z nabożeń-
stwem majowym, a po niej spotkanie Kół Żywego Ró-
żańca. Wieczorem nabożeństwa majowego nie będzie. 

 Informujemy, że 23.IV (piątek) powołana została nowa Rada 

Parafialna. 
 Organizowany są dwa obozy letnie dla dzieci naszej parafii: 

 Parafialny Zespół Caritas będzie współorganizatorem 
obozu wakacyjnego w Murzasichlu, na który chce zabrać 
15 dzieci z rodzin ubogich. Potrzebne jest finansowe 
wsparcie tej inicjatywy. Pieniądze można wpłacać 
na konto parafialne: 

Parafia Rzymsko–Katolicka św. Zygmunta, 
ul. Wiślana 85, 05-507 Słomczyn 

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

z dopiskiem „Obóz Murzasichle” 

bądź przekazać bezpośrednio organizatorom obozu (p. Jo-
lanta Kornaszewska). 

 W dniach 1–14.VIII organizowane są letnie kolonie dla 
dzieci w Pyzówce k. Nowego Targu. Osoby pragnące 
wesprzeć ten wyjazd proszone są o składanie 
indywidualnych ofiar do ks. Wikariusza. 

 Zachęcamy do lektury prasy i wydawnictw katolickich! 

INTENCJE MSZALNE I MODLITEWNE 

26.IV 
(poniedziałek) 

730  

1800 † Dariusza KOSZORKA 

27.IV 
(wtorek) 

730  

1800 
† Anny Grzegorza Zofii Stefana Wojciecha 

Michaliny 

28.IV 
(środa) 

730  

1800 † Ryszarda KOPYTA, z racji pogrzebu 

29.IV 
(czwartek) 

730  

1800 † Piotra KORNASA, z okazji urodzin i imienin 

30.IV 
(piątek) 

730  

1800 
† Tadeusza Janiny Stanisława RETMAŃSKICH 

Jana ORNAT 

1.V 
(sobota) 

730 † Zygmunta i Celiny PINDELSKICH 

1700 † Jana OLESIŃSKIEGO, w 4tą rocznicę śmierci 

1730 NABOŻEŃSTWO MAJOWE  

1800 † Filipiny Tadeusza Kazimiery ZIEMSKICH 

2.V 
(niedziela) 

845 
Dziękczynna do Najświętszej Maryi Panny, za opiekę i pomoc 

dla PARAFIANKI Z KAWĘCZYNKA 

1030 † Tadeusza MAGDZIARZA, w 30tą rocznicę śmierci 

1200 ZA PARAFIAN 

1800 † Genowefy PINDELSKIEJ 

POLSKIE MADONNY (134): MARIA BOŻA OPOLSKA 
Cudowny wizerunek (129×92 cm), typ hodegetrii italo-bizantyńskiej, 

namalowany na desce lipowej przez nieznanego artystę w Czechach 

ok. 1480, początkowo słynął łaskami w Piekarach Śląskich. 

Na pewien czas, podczas reformacji, gdy kościół w Piekarach znalazł się 

w rękach protestantów, kult zanikł. I choć w 1630 zwrócono go katolikom, 

to dopiero w 1659 proboszcz ks. Jakub Roczkowski zainteresował się 

zakurzoną, ukrytą w bocznym ołtarzu (może dlatego przetrwała pożar 

heretycki?), Matką Bożą i po odnowieniu umieścił ją w ołtarzu głównym. 

Kult odrodził się. I to szybko, skoro w 1678 opiekę nad obrazem przejęli 

jezuici zaproszeni przez proboszcza, który już nie mógł sobie poradzić 

z rosnącą liczbą pielgrzymów. 

Musiało ich być bardzo dużo, bowiem w 1680, gdy zaraza dziesiątkowała 

ludność Pragi, cesarz Leopold II sprowadził cudowny obraz Madonny 

z Piekar i w uroczystej procesji kazał obnosić go po mieście. Po dwóch 

tygodniach zaraza zaczęła wygasać, a cesarz po raz pierwszy publicznie 

nazwał ikonę piekarską „cudownym obrazem”… 

W 1683, w obawie przed najazdem ture-

ckim, Madonna została po raz pierwszy prze-

wieziona do Opola. Jan III Sobieski zatem, 

śpieszący pod Wiedeń, w Piekarach modlił 

się przed pozostawioną tam kopią … 

A w 1696, śpiesząc na koronację, przed 

Madonną z Piekar modlił się August II Mocny 

i tam też zaprzysiągł pacta conventa. 

W 1702 obraz znów przewieziono do Opola, 

w obawie przed najazdem Karola XII 

Szwedzkiego. Ale tym razem już nie powrócił 

do Piekar – od tego czasu zaczęła tam 

słynąć łaskami jego kopia… 

Chęć posiadania wizerunku nie dziwi, 

bowiem „zda się jakoby ta Matka przedziwna 

oczyma Swymi na każdego patrzy, a choćby 

i tysiące było przytomnych, każdy z nich sądzi, że Matka Jezusa na niego 

samego Swym macierzyńskim okiem spogląda”XVIII w., księga jezuicka. 

Dobre czasy trwały do 1773, do kasaty zakonu jezuitów. W 1813 obraz 

przeniesiono z podupadającego kościoła jezuickiego do kościoła św. Krzy-

ża. W czasach kulturkampfu i rosnących nacisków germanizacyjnych 

pozbawiono urzędu proboszcza parafii Świętego Krzyża, a kościół 

zamknięto. Pielgrzymki ustały (z tego okresu zachowały się, wetknięte 

w obraz Matki Bożej, tchnące smutkiem, wzruszające notatki)… 

Opole pozostało też w granicach Niemiec w czasach II Rzeczpospolitej, 

po przegranym przez Polaków plebiscyście. Cierpiał na tym także i kult 

Matki Bożej Opolskiej. Dopiero w 1936 sprowadzono barokowy ołtarz z Je-

leniej Góry i – z Madonną Opola w środku - uroczyście go poświęcono … 

Po II wojnie światowej i powrocie Opola do Macierzy nastąpiło ożywienie 

kultu. Pani Opola stała się ponownie świadkiem wielkich wydarzeń, 

ingresów biskupich, etc. Między innymi w 1952, na rok przed uwięzieniem, 

przybył do Opola Prymas Polski Stefan Wyszyński. Otrzymaną w darze 

kopię obrazu nakazał umieścić w swojej gnieźnieńskiej rezydencji… 

O kulcie świadczą też nowe wota, w tym złoty medal – dar Jana XXIII - oraz 

kielich mszalny i złoty różaniec z prawdziwych pereł – dar Pawła VI. 

21.VI.1983, na 500-lecie powstania świętego wizerunku, Jan Paweł II – 

podczas Nieszporów maryjnych na Górze Świętej Anny - włożył na skronie 

Maryi i Dzieciątka srebrno-złotą koronę. Wołał wówczas: 

„Synowie i Córki tej ziemi! 

Nie przestawajcie żyć tą wiarą, że Bóg zesłał Syna swego zrodzonego 

z Niewiasty. abyśmy mogli otrzymać przybrane synostwo, synostwo Boże. 

Synowie i Córki tej ziemi! 

Nie przestawajcie trwać w synostwie Bożym, które mamy od Jezusa 

Chrystusa — ukrzyżowanego i zmartwychwstałego — za sprawą Ducha 

Świętego. 

Synowie i Córki tej ziemi! 

Nie przestawajcie nigdy wołać w języku, który był językiem waszych 

przodków — nie przestawajcie nigdy wołać do Boga: Abba, Ojcze!”. 

adres: Parafia katedralna, ul. Katedralna 2, 45-007 Opole il. źródło: picasaweb.google.com 

MSZE 

ŚWIĘTE 

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

święta pracujące: 08:45, 18:00 

dni powszednie: Patrz – intencje parafialne 

KANCELARIA 

PARAFIALNA 

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

pon. wt. śr. pt. 09:00–10:00 

pon. wt. czw. 16:00–17:00 

soboty, niedziele i święta: Nieczynna 

WWW www.swzygmunt.knc.pl 
 

KSIĘŻA Proboszcz Józef NOWACKI, Wikariusz Kamil NOWACKI 
 

http://picasaweb.google.com/lh/photo/IhU64eES9Pz6k06vQXwg9A
http://www.swzygmunt.knc.pl/

