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Chrystus jako Pan jest […] Głową Kościoła, który jest Jego CiałemPor. Ef 1, 22. Wyniesiony do nieba i uwielbiony, po wypełnieniu w ten sposób do końca 792, 1088 swojego 

posłania, pozostaje On na ziemi w swoim Kościele. […] [KKK, 669, fragm.] 

SIÓDMA NIEDZIELA WIELKANOCNA 
UROCZYSTOŚĆ WNIEBOWSTĄPIENIA PAŃSKIEGO 

 
WNIEBOWSTĄPIENIE, GIOTTO, di Bondone (1267, Vespignano - 1337, Florencja), 1304-06, fresk, 200×185cm, 

scena 22 z Życia Jezusa, Cappella degli Scrovegni, Padwa; źródło: www.christusrex.org 

Z DZIEJÓW APOSTOLSKICHDz 1,1-11 

Pierwszą książkę napisałem, Teofilu, o wszystkim, co Jezus czynił i nauczał 

od początku aż do dnia, w którym udzielił przez Ducha Świętego poleceń 

Apostołom, których sobie wybrał, a potem został wzięty do nieba. Im też 

po swojej męce dał wiele dowodów, że żyje: ukazywał się im przez 

czterdzieści dni i mówił o królestwie Bożym. 

A podczas wspólnego posiłku kazał im nie odchodzić z Jerozolimy, 

ale oczekiwać obietnicy Ojca. Mówił: »Słyszeliście o niej ode Mnie: Jan chrzcił 

wodą, ale wy wkrótce zostaniecie ochrzczeni Duchem Świętym«. 

Zapytywali Go zebrani: „Panie, czy w tym czasie przywrócisz królestwo 

Izraela?”. Odpowiedział im: »Nie wasza to rzecz znać czas i chwile, 

które Ojciec ustalił swoją władzą, ale gdy Duch Święty zstąpi na was, 

otrzymacie Jego moc i będziecie moimi świadkami w Jerozolimie i w całej 

Judei, i w Samarii, i aż po krańce ziemi«. 

Po tych słowach uniósł się w ich obecności w górę i obłok zabrał Go im 

sprzed oczu. Kiedy uporczywie wpatrywali się w Niego, jak wstępował do 

nieba, przystąpili do nich dwaj mężowie w białych szatach. I rzekli: „Mężowie 

z Galilei, dlaczego stoicie i wpatrujecie się w niebo? Ten Jezus, wzięty od was 

do nieba, przyjdzie tak samo, jak widzieliście Go wstępującego do nieba”. 

PSALM RESPONSORYJNYPs 47 

REFREN: Pan wśród radości wstępuje do nieba 

Wszystkie narody klaskajcie w dłonie, 

radosnym głosem wykrzykujcie Bogu, 

bo Pan Najwyższy, straszliwy, 

jest wielkim Królem nad całą ziemią. 

Bóg wstępuje wśród radosnych okrzyków, 

Pan wstępuje przy dźwięku trąby. 

Śpiewajcie psalmy Bogu, śpiewajcie, 

śpiewajcie Królowi naszemu, śpiewajcie. 

Gdyż Bóg jest Królem całej ziemi, 

hymn zaśpiewajcie! 

Bóg króluje nad narodami, 

Bóg zasiada na swym świętym tronie. 

Z LISTU ŚWIĘTEGO PAWŁA APOSTOŁA DO EFEZJANEf 1,17-23 

Bracia: 

Bóg Pana naszego Jezusa Chrystusa, Ojciec chwały, dał wam ducha 

mądrości i objawienia w głębszym poznawaniu Jego samego, to znaczy 

światłe oczy dla waszego serca, tak byście wiedzieli, czym jest nadzieja 

waszego powołania, czym bogactwo chwały Jego dziedzictwa wśród 

świętych i czym przemożny ogrom Jego mocy względem nas wierzących – 

na podstawie działania Jego potęgi i siły, z jaką dokonał dzieła 

w Chrystusie, gdy wskrzesił Go z martwych i posadził po swojej prawicy 

na wyżynach niebieskich, ponad wszelką zwierzchnością i władzą, i mocą, 

i panowaniem, i ponad wszelkim innym imieniem wzywanym nie tylko 

w tym wieku, ale i w przyszłym. 

I wszystko poddał pod Jego stopy, a Jego samego ustanowił 

nade wszystko Głową dla Kościoła, który jest Jego Ciałem, Pełnią Tego, 

który napełnia wszystko na wszelki sposób. 

AKLAMACJAMt 28,19.20 Alleluja, Alleluja, Alleluja! 

Idźcie i nauczajcie wszystkie narody, 

Ja jestem z wami przez wszystkie dni aż do skończenia świata. 

SŁOWA EWANGELII WEDŁUG ŚW. ŁUKASZAŁk 24,46-53 

Jezus powiedział do swoich uczniów: 

»Tak jest napisane: Mesjasz będzie cierpiał i trzeciego dnia 

zmartwychwstanie; w imię Jego głoszone będzie nawrócenie i odpu-

szczenie grzechów wszystkim narodom, począwszy od Jerozolimy. 

Wy jesteście świadkami tego. 

Oto Ja ześlę na was obietnicę mojego Ojca. Wy zaś pozostańcie w mieście, 

aż będziecie uzbrojeni mocą z wysoka«. 

Potem wyprowadził ich ku Betanii i podniósłszy ręce pobłogosławił ich. 

A kiedy ich błogosławił, rozstał się z nimi i został uniesiony do nieba. 

Oni zaś oddali Mu pokłon i z wielką radością wrócili do Jerozolimy, 

gdzie stale przebywali w świątyni, wielbiąc i błogosławiąc Boga. 

PATRON TYGODNIA: ŚW. SZYMON STOCK, ZAKONNIK 
Urodził się ok. 1165 w hrabstwie Kent, w Anglii. 

Ponoć jako 12-letni chłopiec opuścił dom rodzinny i udał się na pustkowie, by tam 
poświęcić się życiu pustelniczemu. Celę urządził sobie w pniu starego dębu 
(stąd przydomek: ang. stock - pień). Później stał się wędrownym kaznodzieją. 

Wreszcie ok. 1212 drogi Pańskie zawieść go miały do zakonu karmelitańskiego. 
Tradycja głosi, że po wstąpieniu miał kontynuować studia w Oxford, po czym 
zostać przełożonym europejskiej części karmelitańskiej rodziny, wreszcie udać się 
do Rzymu, a stamtąd na Górę Karmel, gdzie spędzić miał sześć lat. 

Możliwe, że do Anglii wrócił w 1237 po opuszczeniu przez większość karmelitów 
Ziemi Świętej, nieustannie atakowanej przez Saracenów. 

Pewne jest, że w 1247, już w podeszłym wieku, na kapitule w Aylesford, wybrano 
go szóstym generałem Karmelitów. 

Wtedy wykazał się energią wykraczającą 
poza swoje lata. Uczynił karmelitów 
popularnym zakonem w całej Europie. 
Po zmianach w regule swoje obowiązki 
duszpasterskie karmelici, dotąd żyjący 
w eremach, podjęli także w miastach… 

Reguła została zatwierdzona bullą pa-
pieża Innocentego IV w 1252. W szcze-
gólności powstały domy karmelitańskie, 
odpowiedzialne za szkolenie najmłod-
szych członków, w miastach uniwersy-
teckich tego okresu, Cambridge (1248), Oxford (1253), Paryżu i Bolonii (1260). 

W 1251 ponoć miał w Cambridge wizję, podczas której Maryja miała mu wręczyć 
brązowy szkaplerz i zapewnić „Hoc erit tibi et cunctis Carmelitis privilegium, in hoc 
habitu moriens salvabitur” – „szkaplerz ten będzie Twoim i karmelitańskim 
przywilejem; wszyscy, którzy umrą w nim zostaną zbawieni”… 

Początkowo szkaplerz nosili tylko zakonnicy, ale od XVI w. także świeccy 
(m.in. Edward II, książęta, hrabiowie…) 

Specjalne nabożeństwo do Matki Bożej wyrażało się także w tekstach, które Szy-
mon miał napisać, m.in. w antyfonach „Flos Carmeli” i „Ave Stella Matutina”, 
do dziś znajdujących się w brewiarzu karmelitańskim. 

Zmarł w 1265 w karmelitańskim klasztorze w Bordeaux, podczas wizytacji 
jednego z francuskich klasztorów, i tam też został pochowany. 

Oprócz nabożeństwa szkaplerznego i wspomnianych antyfon pozostawił po sobie 
kilka pism: m.in. O pokucie chrześcijańskiej, kilka homilii, kilka listów. 

Pierwsza biografia Szymona powstała w 1430 i to ona przyczyniła się, że w 1435 
jego imię umieszczono w księdze choralnej klasztoru w Bordeaux. Parę lat później 
zaczęto mu oddawać cześć w Irlandii i Anglii. Od 1564 generalna kapituła zakonu 
karmelitańskiego zarządziła oddawanie czci Szymonowi przez cały zakon, co zos-
tało zatwierdzone przez Stolicę Apostolską… (uroczystość 16 maja) 

il. ŚW. SZYMON STOCK Z DZIECIĄTKIEM JEZUS, CANO, Alonso (1601, Granada - 1667, Granada), szkic, kreda 
i atrament, 16×13cm, własność prywatna; źródło www.christies.com 

http://www.swzygmunt.knc.pl/
http://www.christusrex.org/www1/giotto/christ2.html
http://www.christies.com/lotfinder/lot_details.aspx?intObjectID=5287571


 

 NR XX/2010 (422) 
 

Wyd. Redakcja parafia św. Zygmunta, ul. Wiślana 85, 05-507, Słomczyn, 16 maja 2010 strona — 2 — 
Nakład: 400 egz. 

INFORMACJE PARAFIALNE 
 Trwa miesiąc maj. NABOŻEŃSTWA MAJOWE ku czci 

Najświętszej Maryi Panny odprawiane są codziennie 
o 17:30. Po nabożeństwie - Msza św. 

 Zachęcamy! również do utrzymania tradycji śpiewania 

Litanii Loretańskiej przy krzyżach i kapliczkach parafii! 
 16.V (niedziela): Uroczystość WNIEBOWSTĄPIENIA PAŃSKIEGO. 

 Rocznica I Komunii św. dla dzieci klas trzecich o 12:00. 
 22.V (sobota): Pielgrzymka, wraz z dziećmi komunijnymi, 

do Gietrzwałdu. Koszt 40.- zł. Wyjazd o 6:00. Zbiórka przed 
kościołem. Zapraszamy! 

 23.V (niedziela): Uroczystość Zesłania Ducha Świętego – 

ZIELONE ŚWIĄTKI. 
 Przygotowania poprzez Nowennę do Ducha Świętego 

odprawianą w czasie nabożeństw majowych o 17:30. 
 Za udział w publicznym śpiewie hymnu O Stworzycielu 

Duchu, przyjdź!, będąc w stanie łaski uświęcającej i 
przystępując do Komunii św., uzyskuje się odpust zupełny! 

 Ostatni dzień liturgicznego okresu wielkanocnego. 
Wszystkim, którzy jeszcze nie przystąpili do spowiedzi 
i Komunii św. wielkanocnej przypominamy, że tą Uro-
czystością kończy się okres Komunii wielkanocnej! 

 30.V (niedziela): KRĄG DOMOWEGO KOŚCIOŁA zaprasza mał-

żeństwa, które chciałyby pogłębiać duchowość małżeńską 
w naszej wspólnocie na spotkanie informacyjne po Mszy św. 
o 10:30 w Domu Rekolekcyjnym. 

 6.VI (niedziela): Beatyfikacja ks. Jerzego Popiełuszki. Wyjazd 

na uroczystości w Warszawie o 8:00. Koszt 15.- zł. Zbiórka 
przed kościołem. Zapraszamy! 

 Na podstawie decyzji IV Synodu Archidiecezji Warszawskiej, 
aneks 6 pkt 7, istnieje możliwość uzupełnienia Parafialnej 
Rady Duszpasterskiej. Prosimy! poszczególne wioski o wy-

branie jednego delegata z każdej wsi. Propozycje prosimy 
składać do 23.V (niedziela) w kancelarii lub zakrystii. 

ZAPOWIEDZI 
Zapowiedź II: Mariusz LAZUREK, kawaler, i Monika KAMIŃSKA, 

panna, oboje z Turowic, parafia tutejsza 
Zapowiedź II: Tomasz Zbigniew CITKOWICZ–JURKIEWICZ, kawa-

ler z Obór, parafia tutejsza, i Kamila Hanna MICHALCZAK, 
panna z Warszawy, parafia Dzieciątka Jezus 

Zapowiedź II: Tomasz TRAKU, kawaler z Ursusa, parafia Matki 

Bożej Fatimskiej, i Iwona RADZIKOWSKA, panna z War-
szawy, parafia św. Tomasza Apostoła 

Zapowiedź I: Marcin SKIBA, kawaler z parafii Brzóza, i Izabela 

Patrycja MIKULSKA, panna z Brześc, parafia tutejsza 
Zapowiedź I: Robert Jerzy BEDNARCZYK, kawaler z Konstancina, 

i Izabela Urszula RACZYŃSKA, panna z Piasków, parafia 
tutejsza 

Zapowiedź I: Krzysztof ANTAS, kawaler ze Słomczyna, parafia 
tutejsza, i Emilia PYTLARCZYK, panna z Garwolina, parafia 
Przemienienia Pańskiego 

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

INTENCJE MSZALNE I MODLITEWNE 

17.V 
(poniedziałek) 

730 † Marianny SZYMANEK (Msza św. Gregoriańska #8) 

1700 
† Natalii PIĘDZIO, w 20tą rocznicę śmierci 

i zmarłych całej rodziny RAJCHÓW 

1730 NABOŻEŃSTWO MAJOWE  

1800 † Marii Czesława Marka WIŚNIEWSKICH 

18.V 
(wtorek) 

730 † Marianny SZYMANEK (Msza św. Gregoriańska #9) 

1700 
O zdrowie i błogosławieństwo dla Natalii, w 16tą rocznicę 

urodzin 

1730 NABOŻEŃSTWO MAJOWE  

1800 † Teresy i Stanisława BOROWSKICH 

19.V 
(środa) 

730 † Marianny SZYMANEK (Msza św. Gregoriańska #10) 

1730 NABOŻEŃSTWO MAJOWE  

1800 
† Anny Józefa Zofii Aleksandra NOWACKICH 

Stanisława SZLĄZAKA 

20.V 
(czwartek) 

730 † Marianny SZYMANEK (Msza św. Gregoriańska #11) 

1730 NABOŻEŃSTWO MAJOWE  

1800 
† Stanisławy Stanisława Franciszka Eugeniusza 

ZAWADZANKÓW 

21.V 
(piątek) 

730 † Marianny SZYMANEK (Msza św. Gregoriańska #12) 

1700 † Feliksa Anny Heleny KANABUS 

1730 NABOŻEŃSTWO MAJOWE  

1800 
† Janiny Stanisława LESZCZYŃSKICH 

Ryszarda CZUBAJA 

22.V 
(sobota) 

730 † Marianny SZYMANEK (Msza św. Gregoriańska #13) 

  

1730 NABOŻEŃSTWO MAJOWE  

1800 
 

† Zdzisława PAWLAKA 

23.V 
(niedziela) 

845 † Stanisława Zofii LEWANDOWSKICH 

1030 
† Stanisława STĘPNICKIEGO 

Zofii Stanisława SZATKOWSKICH 

1200 
ZA PARAFIAN 
† Marianny SZYMANEK (Msza św. Gregoriańska #14) 

1730 NABOŻEŃSTWO MAJOWE  

1800 † Mirosława Teresy i całej rodziny KANABUSÓW 

POLSKIE MADONNY (136): DOBROTLIWA PANI W SZCZYRZYCU 
Proces fundacyjny klasztoru w Szczyrzycu, związany z osadzeniem 

cystersów na Podhalu, datuje się na lata 1231-1243. Zakonników 

sprowadził wojewoda krakowski Teodor (Czader) z Ruszczy, herbu Gryf 

i przekazał, przed śmiercią, na ten cel zgromadzone dobra. 

Trudne warunki klimatyczne, wylewy rzek, napady zbójników, zmusiły 

zakonników do osiedlenia się w dolinie Stradomki i, po najeździe 

tatarskim w 1241, powstał klasztor Szczyrzycu. 

Cystersi stanowili forpocztę osadnictwa na Podhalu (założyli m.in. Nowy 

Targ). Wspierali ich w tym polscy władcy, np. Bolesław Wstydliwy, 

który w 1251 dozwolił na zakładanie wsi. W 1308 Władysław Łokietek ob-

darzył klasztor przywilejem zezwalającym na zakładanie wsi na tzw. pra-

wie niemieckim, który potem, w 1333, potwierdził Kazimierz Wielki. 

Mimo iż XVII w. i XVIII w. to czasy wojen 

i grabieży (w 1705 klasztor złupili 

Szwedzi – ukradli m.in. sukienki Matki 

Bożej i kosztowności), to klasztor zdobył 

się na barokową przebudowę opactwa 

zakończoną ok. 1640. 

W 1795 zaborczy rząd austriacki 

skonfiskował większą część dóbr klasz-

toru, kradnąc też jego kronikę oraz ko-

sztowności i sukienki Matki Bożej Szczy-

rzyckiej. W niewyjaśniony sposób zacho-

wały się tylko ofiarowane prywatnie 

korony Matki Bożej i Dzieciątka Jezus. 

W czasie II wojny światowej odbywały 

się w Szczyrzycu tajne kursy gimnazjal-

ne, mnisi ukrywali broń i pocztę 

żołnierzy AK (za co klasztor odznaczono 

orderem Virtuti Militari). W 1943 przebywający w nim zakonnicy przeżyli 

rewizję SS i gestapo – nic nie znaleziono. Po wojnie działało klasztorne 

gimnazjum, które zostało zlikwidowane przez komunistów w 1955. 

W bocznej kaplicy kościoła szczyrzyckiego znajduje się obraz Matki Bożej 

(131×93 cm). Zakony cysterskie od dawna w sposób szczególny darzyły 

kultem Matkę Bożą (w każdym kościele przy wejściu była jej figura). Tak 

było w sąsiednim Ludźmierzu, tak jest i w Szczyrzycy. 

Niewiele o Nim wiadomo – dawne dane zniknęły wraz z Księgą Klasztor-

ną… Wiadomo, że obraz znajdował się w średniowiecznym kościele i już 

wtedy słynął z łask. Nie wiadomo jednak, jak tam trafił. Namalował go 

w XVI w. anonimowy artysta, któremu nieobce było malarstwo włoskie. 

Najstarszy zapis nadmieniający cuda, i przypisujący Matce Bożej nagłe 

powstrzymanie płomieni szalejącego pożaru, pochodzi z 1740: „Ołtarz za 

chorem przeorskim …w nim Beate Virginis Miraculosae, ut vota testant”… 

Dziś obraz okrywa srebrna sukienka ufundowana przez abpa kra-

kowskiego Adama Stefana Sapiehę, który nałożył ją, wraz z prywatnymi 

koronami, w 1939. 

Najnowsze korony tej Gaździny Podhala, Dobrotliwej Matki Bożej, 

poświęcił Jan Paweł II w Częstochowie w 1983, a uroczyście Ją nimi 

koronował 19.VIII.1984, na mocy breve „Populus Polonus”, prymas Józef 

kard. Glemp. 

adres: opactwo oo. Cystersów, 34-623 Szczyrzyc 1 il. źródło: theotokos.ovh.org 

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 
SEW 

http://theotokos.ovh.org/szczyrzyc.php
http://www.swzygmunt.knc.pl/

