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Imię „Pan” oznacza Boskie panowanie. Wyznawać lub wzywać Jezusa jako Pana, oznacza wierzyć w Jego Boskość. „Nikt… nie może powiedzieć bez pomocy 

Ducha Świętego: »Panem jest Jezus«”1 Kor 12, 3. [KKK, 455] 

CZWARTA NIEDZIELA WIELKANOCNA 

 
DOBRY PASTERZ: CHAMPAIGNE, Filip (1602, Bruksela – 1674, Paryż), XVII w., olejny na płótnie, 69.5×58 cm, 

musée des Ursulines, Mâcon; źródło: www.culture.gouv.fr 

Z DZEJÓW APOSTOLSKICHDz 4, 8-12 

Piotr napełniony Duchem Świętym powiedział: 

„Przełożeni ludu i starsi! Jeżeli przesłuchujecie nas dzisiaj w sprawie 

dobrodziejstwa, dzięki któremu chory człowiek uzyskał zdrowie, 

to niech będzie wiadomo wam wszystkim i całemu ludowi Izraela, 

że w imię Jezusa Chrystusa Nazarejczyka, którego wy ukrzyżowaliście, 

a którego Bóg wskrzesił z martwych, że przez Niego ten człowiek 

stanął przed wami zdrowy. 

On jest kamieniem, odrzuconym przez was budujących, tym, który stał się 

kamieniem węgielnym. I nie ma w żadnym innym zbawienia, 

gdyż nie dano ludziom pod niebem żadnego innego imienia, 

w którym moglibyśmy być zbawieni”. 

PSALM RESPONSORYJNYPs 118 (117), 1 i 8. 9 i 21. 22-23. 26 i 28cd (R.: por. 22) 

REFREN: Kamień wzgardzony stał się fundamentem / Alleluja 

Dziękujcie Panu, bo jest dobry, 

bo Jego łaska trwa na wieki. 

Lepiej się uciekać do Pana, 

niż pokładać ufność w człowieku. 

Lepiej się uciekać do Pana, 

niż pokładać ufność w książętach. 

Dziękuję Tobie, żeś mnie wysłuchał 

i stałeś się moim Zbawcą. 

Kamień odrzucony przez budujących 

stał się kamieniem węgielnym. 

Stało się to przez Pana 

i cudem jest w naszych oczach. 

Błogosławiony, który przybywa w imię Pańskie, 

błogosławimy was z Pańskiego domu. 

Jesteś moim Bogiem, chcę Ci podziękować: 

Boże mój, pragnę Cię wielbić. 

Z PIERWSZEGO LISTU ŚW. JANA APOSTOŁA1 J 3, 1-2 

Najmilsi: 

Popatrzcie, jaką miłością obdarzył nas Ojciec: zostaliśmy nazwani dziećmi 

Bożymi: i rzeczywiście nimi jesteśmy. Świat zaś dlatego nas nie zna, 

że nie poznał Jego. Umiłowani, obecnie jesteśmy dziećmi Bożymi, 

ale jeszcze się nie ujawniło, czym będziemy. Wiemy, że gdy się to ujawni, 

będziemy do Niego podobni; bo ujrzymy Go takim, jakim jest. 

AKLAMACJAJ 10, 14 Alleluja, Alleluja, Alleluja! 

Ja jestem dobrym Pasterzem 

i znam owce moje, a moje Mnie znają. 

SŁOWA EWANGELII WEDŁUG ŚW. JANAJ 10, 11-18 

Jezus powiedział: »Ja jestem dobrym pasterzem. Dobry pasterz daje życie 

swoje za owce. Najemnik zaś i ten, kto nie jest pasterzem, 

do którego owce nie należą, widząc nadchodzącego wilka, opuszcza owce 

i ucieka, a wilk je porywa i rozprasza. Najemnik ucieka dlatego, 

że jest najemnikiem i nie zależy mu na owcach. 

Ja jestem dobrym pasterzem i znam owce moje, a moje Mnie znają, 

podobnie jak Mnie zna Ojciec, a Ja znam Ojca. Życie moje oddaję za owce. 

Mam także inne owce, które nie są z tej owczarni. I te muszę 

przyprowadzić i będą słuchać głosu mego, i nastanie jedna owczarnia 

i jeden pasterz. 

Dlatego miłuje Mnie Ojciec, bo Ja życie moje oddaję, aby je potem znów 

odzyskać. Nikt mi go nie zabiera, lecz Ja od siebie je oddaję. Mam moc 

je oddać i mam moc je znów odzyskać. Taki nakaz otrzymałem od mojego 

Ojca«. 

PATRON TYGODNIA: BŁ. BOLESŁAW STRZELECKI, MĘCZENNIK 
Urodził się 10.VI.1896 w Poniemoniu (dziś 
na Litwie). Seminarium Duchowne ukończył 
w Sandomierzu i tam 21.XII.1918 otrzymał 
święcenia kapłańskie. 

W latach 1919-1923 obronił doktorat z pra-
wa kanonicznego na Uniw. Warszawskim. 

Potem został prefektem radomskich szkół. 
Sprawował opiekę nad dziećmi w ochronce, 
był kapelanem harcerstwa i członkiem 
Zarządu Polskiego Czerwonego Krzyża… 

W 1935 został rektorem kościoła Świętej 
Trójcy w Radomiu. Przyczynił się do res-

tauracji kościoła, który stał się świątynią elit Radomia. Nie zapominał o po-
trzebujących: rozdawał odzież i żywność. Na drzwiach jego domu wypisywano: 
„Święty ksiądz”, „Ojciec ubogich”, „Przyjaciel dzieci”… 

Pełnił też posługę kapelana w więzieniach radomskich. 

Po agresji niemieckiej już 27.X.1939 został, z grupą wybitnych mieszkańców 
Radomia, aresztowany. Powiedział straszącemu rozstrzelaniem Niemcowi: „Jeśli 
taka wola Boża, to ja się na nią zgadzam”. Tym razem został jeszcze zwolniony… 

Zaczął organizować ucieczki z obozów. Jeńców wyprowadzał w sutannach – 
przynoszonych w teczce - a ocalonym wyrabiał nowe dowody tożsamości… 

W 1940 został proboszczem parafii w dzielnicy Glinica. Zorganizował kuchnię 
dla biednych, pomagał szczególnie dzieciom, które straciły rodziców. Zyskał 
opinię „świętego Franciszka z Radomia”… 

6.I.1941, w Trzech Króli, pocieszał strapionych: „Tak jak spotkała kara Boża 
biblijnego Heroda, tak dosięgnie ona również i dzisiejszych Herodów”. I dodał: 
„trzeba wierzyć w powstanie narodu polskiego”… Już następnego dnia został, 
po Mszy św., podczas rozdawania chleba najbiedniejszym, aresztowany. 

Przez trzy miesiące niemieckie Gestapo przetrzymywało go w radomskim 
więzieniu, wielokrotnie przesłuchując i torturując. 5.IV.1941 wywieziono go do nie-
mieckiego obozu koncentracyjnego Auschwitz. Został numerem 13002. 

Zwano go „głodomór”, gdyż żebrał o każdy kawałek chleba. „Prawda […] wyszła 
na jaw, kiedy wyschłego jak szkielet zanieśliśmy go do szpitala, kiedy zaczęły 
przychodzić do nas […] wychudzone niedobitki radomskiego transportu. Przycho-
dziły po chleb, który dotychczas przynosił im ich radomski proboszcz”

ks. K. Szweda
… 

2.V.1941 zmarł z wyczerpania, wcześniej bestialsko bity dębowym kijem 
przez niemieckiego więźnia funkcyjnego. „Nie poznaliśmy na czas jego wielkości. 
Był już zbyt słaby. Ubył nam towarzysz w walce ze złem, ksiądz, który nie tylko 
Słowo Boże, ale każdy zdobyty kęs chleba niósł między nas. Chleb ten na równi 
ze Słowem Bożym podnosił zwątpiałe głowy w górę. 

Nawet w Oświęcimiu ks. Strzelecki kazał wierzyć w człowieczeństwo”
ks. K. Szweda

. 

Ciało spalono w obozowym krematorium… 

Beatyfikował go Jan Paweł II 13.VI.1999 w Warszawie w grupie 108 błogo-
sławionych męczenników II wojny światowej. (uroczystość 2 maja) 

il. BŁ. BOLESŁAW STRZELECKI; źródło: theblackcordelias.wordpress.com 

http://www.swzygmunt.knc.pl/
http://www.culture.gouv.fr/Wave/image/joconde/0041/m017204_0000646_p.jpg
http://theblackcordelias.wordpress.com/2009/04/26/blessed-stanislaus-kubista-april-26/
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INFORMACJE PARAFIALNE 
 29.IV (niedziela): Niedziela Dobrego Pasterza 

 Po Mszach św. zbierane są ofiary przeznaczone na Wyższe 
Metropolitalne Seminarium Duchowne w Warszawie. 

 W domu rekolekcyjnym o 13:00 seminarium o pla-
nowaniu finansowym i zabezpieczeniach emerytalnych, 
w obecnym, jak i przyszłym, okresie naszego życia, 
organizowane przez firmę Lion. Wszystkich zainte-
resowanych serdecznie zapraszamy! 

 1-31.V: NABOŻEŃSTWA MAJOWE ku czci Najświętszej Maryi 

Panny odprawiane codziennie o 17:30: 
 Po nabożeństwie - Msza św. 
 Zachęcamy! również do utrzymania tradycji śpiewania 

Litanii Loretańskiej przy krzyżach i kapliczkach parafii! 
 2.V (środa): ŚWIĘTO PATRONA NASZEJ PARAFII, ŚW. ZYGMUNTA. 

Uroczystość odpustowa: 
 Msze św. o 8:45, 10:30 i 18:00. 

 Sumę odpustową o 10:30 odprawi i kazanie wygłosi 
ks. major Mateusz HEBDA. 

 3.V (czwartek): Uroczystość NAJŚWIĘTSZEJ MARYI PANNY 

KRÓLOWEJ POLSKI. 
 Msze św. według porządku niedzielnego. 

 4.V (piątek): 1-SZY PIĄTEK MIESIĄCA. 
 Msza św. o Najświętszym Sercu Pana Jezusa o 18:00. 
 Spowiedź 1szo-piątkowa ½ godz. przed Mszą św. 

 5.V (sobota): 1-SZA SOBOTA MIESIĄCA. 

 Msza św. o Niepokalanym Sercu Maryi o 18:00. 
 O 20:00 Wieczór Chwały, czas wspólnej modlitwy, 

śpiewu i uwielbienia Boga oraz prośby o uzdrowienie. 
 6.V (niedziela):  1-SZA NIEDZIELA MIESIĄCA. 

 Na Mszy św. o 10:30 rocznica Pierwszej Komunii świętej. 
Spowiedź dla dzieci i rodziców 5.V (sobota) 9:00-10:30. 

 Po sumie adoracja Najświętszego Sakramentu, a po niej 
spotkanie Kół Żywego Różańca. 

 Chrzty w maju w 4tą niedzielę miesiąca, 27.V, na sumie. 
Zgłoszenia do 18.V w kancelarii. Przygotowanie przed 
chrztem dla rodziców i chrzestnych 20.V po sumie, w kościele. 

 Zapraszamy! na stronę parafialną www.swzygmunt.knc.pl. 

WITAMY! 
Do grona członków Kościoła Powszechnego i naszej parafii przyjęci zostali, 
w Sakramencie Chrztu Świętego: 

22.IV Laura Sandra MENDEL, Podłęcze 

 

22.IV Pola WĘGRZYNEK, Szymanów 
22.IV Zofia PASTWA, Kawęczyn 

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

ZAPOWIEDZI 
Zapowiedź II: Dominik Artur DOLACIŃSKI, kawaler, i Dorota 

STĘPIEŃ, panna, oboje z parafii tutejszej 

Zapowiedź I: Piotr KAMIŃSKI, kawaler z parafii tutejszej, i Marta 

GRABALSKA, panna z parafii św. Rodziny w Jaktorowie 

Zapowiedź I: Przemysław MOLIK, kawaler, i Karolina Marianna 

WILCZYŃSKA, panna, oboje z parafii tutejszej 

Zapowiedź I: Rafał MUCHA, kawaler z parafii tutejszej, i Magdalena 

BAŁUT, panna z parafii św. Rocha w Jasieńcu 
Ktokolwiek wiedziałby o przeszkodach w zawarciu małżeństwa przez 

w/w osoby proszony jest o skontaktowanie się z Kancelarią Parafialną 

ODESZLI 
W ostatnim czasie odeszła z naszego grona: 

śp. Maria Magdalena MIRKOWSKA  16.IV.2012 l. 78 

Wieczne odpoczywanie racz Jej dać Panie! 

INTENCJE MSZALNE I MODLITEWNE 

30.IV 
(poniedziałek) 

730 
† Elżbiety HELAK z d. Sendera, Henryka HELAKA, 

Józefa i Ewy SENDERÓW, Bogdana LICHORADA 

1800 † Ewy MATYJASIAK 

1.V 
(wtorek) 

730 † Ewy MATYJASIAK 

1800 
† Rafała KORNASZEWSKIEGO, 

Bronisławy i Władysława ZDUŃCZYKÓW 

2.V 
(środa) 

845 † Zygmunta i Celiny PINDELSKICH 

1030 za PARAFIAN 

1800 
† Leokadii, Jana i Stanisława URBANKÓW, 

zmarłych z rodziny URBANKÓW 

3.V 
(czwartek) 

845 W pewnej intencji 

1030 
† Wojciecha i Magdaleny LEWANDOWSKICH, 

Wojciecha i Marianny SIBILSKICH, Jana SIBILSKIEGO 

1200 
† Czesława BUZAKA, w 13 rocznicę śmierci, 

Zofii i Michała STASZEWSKICH 

1800 
† Janiny UTRATY, w 1 rocznicę śmierci, Władysława UTRATY, 

Stefanii i Feliksa DUDKÓW, 

Janiny i Stanisława UTRATÓW 

4.V 
(piątek) 

730 † Ewy MATYJASIAK 

1800 
† Stanisława BOROWSKIEGO, 

Zofii, Stanisława i Grażyny ŁĄCZYŃSKICH 

5.V 
(sobota) 

730 † Ewy MATYJASIAK 

1800 † Bogusława PIASECKIEGO 

6.V 
(niedziela) 

845 
† Stanisława i Heleny MIRKOWSKICH 

† Henryka IGNACZAKA, w 3 rocznicę śmierci 

1030 W intencji dzieci obchodzących I rocznicę Komunii św. 

1200 

† Zygmunta ŁOPACIŃSKIEGO, 

Gabrieli i Stanisława PODGÓRSKICH, Zofii KUBIAK 

† Stanisławy i Eugeniusza OKLEJÓW 

1800 
† Kazimiery i Antoniego KOŁPAKÓW, Julianny KOŁPAK, 

Agnieszki i Jana KANABUSÓW 

NIEZWYKŁE ZNAKI: KRADZIEŻ W SULLI 
25.III.1907, w święto Zwiastowania Najświętszej Maryi Panny, proboszcz 

kościoła Naszej Pani od Aniołów w Silla, niedaleko Walencji, niejaki 

Ferdynand Gomez podszedł podczas Mszy św. do tabernakulum, by wyjąć 

konsekrowane HOSTIE. 

Gdy otworzył drzwiczki ujrzał … puste wnętrze. Cenne srebrne cyborium 

i HOSTIE w nim przechowywane – zniknęły… 

Kościół został ograbiony… 

Dwa dni później pewnego rolnika, pracującego 

w swoim ogródku, poza miasteczkiem, zaintrygowało 

coś jasnego pod jednym z kamieni. Uniósł go więc 

i ujrzał leżące na ziemi HOSTIE. Były nienaruszone. 

Powiadomiono proboszcza, który w uroczystej 

procesji, przy bijących dzwonach, odniósł 

EUCHARYSTYCZNY CHLEB do kościoła i umieścił Go 

z powrotem w tabernakulum… 

Cennego cyborium nie znaleziono. Złodziej 

nie został wykryty… 

Minęły dziesięciolecia. HOSTIE co jakiś czas 

wystawiano do publicznej adoracji. W tym celu 

parafianie ufundowali piękny relikwiarz, zwany 

„taronxeret”. W 1934, u progu wojny domowej, 

zdano sobie sprawę, że HOSTIE przetrwały, „w tym 

samym stanie, w jakim znaleziono je pod ka-

mieniem, bez żadnych zmian”. Opinię tę wyraził 

ówczesny arcybiskup Walencji Prudencjusz Melo 

y Alcalde i rozpoczął proces uznania faktu 

przetrwania HOSTII, wypiekanych wszak z bardzo 

nietrwałego pieczywa, za cudowny. 

Poproszono naukowców o zbadanie zjawiska. Opinia była jednoznaczna – 

przetrwania CHLEBA nie dawało się uzasadnić argumentami naukowymi. 

Arcybiskup zabezpieczył relikwiarz, w którym przechowywano HOSTIE, 

pieczęcią lakową i uwierzytelnił swym podpisem szczegółową 

dokumentację cudownych wydarzeń, przygotowaną z tej okazji… 

Dwa lata później w Hiszpanii, od wielu już lat terroryzowanej przez 

lewackie siły, wybuchła wojna domowa. W jej trakcie pałac arcybiskupi, 

gdzie przechowywano dokumentację, został splądrowany i podpalony 

przez anarchistów i komunistów. Dokumentacja z Silly spłonęła… 

Ale relikwiarz z CUDOWNYMI HOSTIAMI szczęśliwie przetrwał ten czas 

pogardy. W czasie terroru lewackiego ukrywano go w … kurniku, pod 

stertą ptasich odchodów… 

W 1982 kolejny arcybiskup Walencji, Michał Roca Cabanellas, rozpoczął 

nowy proces kanoniczny. Uznał spontanicznie szerzący się kult CUDOWNYCH 

HOSTII z Silli i ustalił sposoby oddawania IM czci, zgodnie z artykułem 898 

prawa kanonicznego… 

il.: MONSTRANCJA Z HOSTIAMI Z SILLI: kościół Naszej Pani od Aniołów; źr.: amigosdelapoesia.wordpress.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 

poniedziałek - piątek 08:00–09:30, 17:00–19:00 

soboty, niedziele i święta: Nieczynna 

WWW www.swzygmunt.knc.pl 
 

KSIĘŻA Proboszcz Jacek DZIKOWSKI, Wikariusz Dariusz KIJ 
SEW 

http://www.swzygmunt.knc.pl/
http://amigosdelapoesia.wordpress.com/2010/04/04/sagradas-formas-i-centenario-vicenta-benedito/
http://www.swzygmunt.knc.pl/

