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W języku chrześcijańskim pojęcie „Kościół” oznacza zgromadzenie liturgicznePor. 1 Kor 11,18; 14,19. 28. 34. 35, a także wspólnotę lokalnąPor. 1 Kor 1, 2; 16, 1 lub całą powszechną wspólnotę wie-

rzącychPor. 1 Kor 15, 9; Ga 1, 13; Flp 3, 6. Te trzy znaczenia są zresztą nierozłączne. „Kościół” jest ludem, który BÓG gromadzi na całym świecie. Istnieje on we wspólnotach lokalnych i urze-

czywistnia się jako zgromadzenie liturgiczne, przede wszystkim eucharystyczne. Kościół żyje SŁOWEM i CIAŁEM CHRYSTUSA, sam stając się w ten sposób JEGO CIAŁEM. [KKK, 752] 

CZWARTA NIEDZIELA WIELKANOCNA 

 

DOBRY PASTERZ, HANDEL, Alfred (zm. 1946), fragm. witraż, ok. 1932, kościół anglikański pw. św. Jana Chrzciciela, 
Ashfield, Australia; źródło: commons.wikimedia.org 

Z DZEJÓW APOSTOLSKICHDz 13, 14. 43-52 

W owym czasie Paweł i Barnaba przeszedłszy przez Perge, dotarli 

do Antiochii 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 swo-

ich granic. A oni otrząsnąwszy na nich pył z nóg, przyszli do Ikonium, 

a uczniów napełniało wesele i DUCH ŚWIĘTY. 

PSALM RESPONSORYJNYPs 100 (99), 1-2. 3. 4b-5ab (R.: por. 3c) 

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-17 

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

rodu i wszystkich pokoleń, ludów i języków, stojący 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 uci-

sku i opłukali swe szaty, i w krwi BARANKA je wybielili. Dlatego są przedtro-

nem 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 w pośrodku tronu, i poprowadzi ich do źródeł wód 

życia: 

i każdą łzę otrze BÓG z ich oczu». 

AKLAMACJAJ 10, 14 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: BŁ. BP WŁADYSŁAW GORAL, MĘCZENNIK 
Urodził się 1.V.1898 w Stoczku, k. Lubartowa, w gu-
berni lubelskiej w rodzinie chłopskiej. 

Uczył się w pobliskim Nasutowie, potem w Lu-
bartowie i Lublinie, a po gimnazjum wstąpił 
do Lu-belskiego Seminarium Duchownego. 

Po 4 latach, już jako diakon, wyjechał 
na dalsze studia filozoficzne do Rzymu. 
Tam 18.XII.1920, w bazylice pw. św. Jana 
na Lateranie, przyjął święcenia kapłańskie. 

Dwa lata później obronił rozprawę doktorską 
z zakresu filozofii, po czym odbył studia 
teologiczne we Fryburgu Szwajcarskim… 

Po powrocie do Lublina w 1926 został profeso-
rem w rodzimym Seminarium Duchownym. 

Był redaktorem „Wiadomości Diecezjalnych”, cenzorem książek religijnych. Działał 
w towarzystwach naukowych, był prezesem Związku Kapłanów „Unitas”. Z jego 
inicjatywy powstał w Lublinie dom dla księży emerytów. Jego pasją była praca 
duszpasterska oraz oświatowo-wychowawcza podejmowana na rzecz robotników. 

9.X.1938 Pius IX powołał go, a ordynariusz bp Marian Fulman konsekrował, na lu-
belskiego biskupa pomocniczego. Nie dane mu było spełniać tej posługi długo… 

1.ix.1939 Niemcy zaatakowali Rzeczpospolitą i wkrótce zajęli Lublin. Już 17.XI 
został, wraz z bpem Fulmanem i 11 innymi duchownymi, aresztowany… 

Po 10 dniach został z bpem Fulmanem skazany na karę śmierci. Interwencji 
Stolicy Apostolskiej zawdzięczał, że zamieniono ją na dożywocie… 

Wywieziono go do obozu koncentracyjnego Sachsenhausen. Tam otrzymał numer 
5605, później zamieniony na 13981, który wytatuowano mu na przedramieniu. 

Zamknięto go w pojedynczej celi betonowego bunkra, zwanego Zellenbau. 
Skazany został na torturę zupełnej samotności, pozbawiony możliwości 
przyjmowania sakramentów czy korzystania z lektury innej niż niemieckie gazety. 

Ci, co go widzieli przez druty, wspominali, iż „robił wrażenie człowieka zupełnie 
zadowolonego i pogodnego, to jest w tych warunkach, wrażenie świętego.” 

W listach prosił: „módlcie się do Boga z ufnością, aby nie upaść na duchu”… 

Kiedy umarł – nie wiadomo. Wymienia się II.1945, ale niektórzy twierdzą, że zginął 
w IV.1945 podczas ewakuacji obozu. 

Jego szczątków nie odnaleziono. Być może spalono w je w krematorium, 
być może pochowano w jednym ze zbiorowych grobów… 

13.VI.1999 Jan Paweł II wyniósł go do chwały ołtarzy w gronie 108 błogosławio-
nych polskich męczenników z lat II wojny światowej… (uroczystość 22 kwietnia) 

il. na odwrocie: WŁADYSŁAW GORAL: 2012, tablica pamiątkowa, archikatedra, Lublin; źródło: parafia-jakubowice.pl 

http://www.swzygmunt.knc.pl/
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:StJohnsAshfield_StainedGlass_GoodShepherd-frame_crop.jpg
http://parafia-jakubowice.pl/parafia/newsy/100-powicenie-tablicy-ku-czci-b-wadysawa-gorala
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INFORMACJE PARAFIALNE 
 22.IV (poniedziałek): O 1900 spotkanie drugiej grupy kandyda-

tów do sakramentu bierzmowania. 
 25-26.V (sobota-niedziela): Pielgrzymka rzeczna do Płocka - także 

pielgrzymka autokarowa (26.V (niedziela)). Program - w koście-
le i na stronie parafialnej. Zapisy – u księży. 

 W dniach 26.VII–14.VIII parafia organizuje wyjazd wakacyjny 
dla dzieci i młodzieży do Zawoi. Zapisy i bliższe informacje 
u ks. Darka. 

 Chrzty w kwietniu 28.IV na sumie. 
 Zachęcamy do lektury prasy i wydawnictw katolickich! 

ŚLUBY 
Sakrament Małżeństwa w ostatnim czasie przyjęli: 

19.IV Mariusz Łukasz ŻYWIOŁOWSKI i Dorota PAŁASZEWSKA 

tak już nie są dwoje, lecz jedno ciałoMt 19, 6
Por. Rdz 2, 24 

ZAPOWIEDZI 
Zapowiedź II: Piotr Marcin JÓŹWIAK, wdowiec, i Małgorzata 

JÓŹWIAK, panna, oboje z parafii tutejszej 

Zapowiedź II: Łukasz RYBARCZYK, kawaler z parafii tutejszej, i Izabela 
SMYK, panna z parafii pw. Niepokalanego Poczęcia NMP w Pruszkowie 

Zapowiedź II: Piotr BARAN, kawaler z parafii tutejszej, i Marta GĘBSKA, 

panna z parafii pw. św. Józefa w Jedlni Letnisku 

Zapowiedź I: Paweł Jan ZARZECZNY, kawaler z parafii pw. Niepokalanego 

Poczęcia NMP w Górze Kalwarii, i Joanna Agnieszka SKOWROŃSKA, 

panna z parafii tutejszej 
Ktokolwiek wiedziałby o przeszkodach w zawarciu małżeństwa przez 

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

ODESZLI 
W ostatnim czasie odeszli z naszego grona: 

śp. Zofia KAMAĆ  6.IV.2013 l. 94 
śp. Krystyna OKLEJ  5.IV.2013 l. 88 

Wieczne odpoczywanie racz Im dać PANIE! 

INTENCJE MSZALNE I MODLITEWNE 

22.IV 
(poniedziałek) 

730  

1800  

23.IV 
(wtorek) 

730  

1800  

24.IV 
(środa) 

730 w pewnej intencji 

1800  

25.IV 
(czwartek) 

730  

1800 
dziękczynna za dotychczas otrzymane łaski, 

z prośbą o dalsze błogosławieństwo BOŻE i zdrowie 

dla rodziny SYSKOWSKICH i REWERSKICH 

26.IV 
(piątek) 

730  

1800 † Marzeny STĘŻYCKIEJ 

27.IV 
(sobota) 

730  

1800  

28.IV 
(niedziela) 

845 

† Tadeusza RETMAŃSKIEGO, w 5 rocznicę śmierci, 

Janiny i Stanisława RETMAŃSKICH, 

Jana ORNATA 

† Stefanii BOROWSKIEJ–BUKESTOL, w 15 rocznicę śmierci 

1030 † Jakuba WÓJCIKA 

1200 

o błogosławieństwo BOŻE i potrzebne łaski z racji 50 rocznicy ślubu 

Aleksandry i Jana BUZAKÓW 

o błogosławieństwo BOŻE i potrzebne łaski z racji 1 rocznicę ślubu 

Kamila i Marty SIBILSKICH 

1800  

NIEZWYKŁE WYDARZENIA: PULSUJĄCA HOSTIA Z BUENOS AIRES 
Świadkiem znaczenia słów CHRYSTUSA: 

„Jeżeli znaków i cudów nie zobaczycie, 

nie uwierzycie”J 4, 48, jest sam Ojciec św. 

Franciszek. 

18.VIII.1996 wieczorem o 1900 jeden 

z kapłanów stolicy Argentyny, ks. Ale-

ksander Franciszek Pezet, odprawiał 

Mszę św. w kościele pw. Najświętszej 

Maryi Panny, w handlowej dzielnicy 

Buenos Aires. Pod koniec udzielania 

Komunii św. podeszła do niego kobieta, 

informując, że z tyłu kościoła, na świe-

czniku, leży porzucona HOSTIA. Ksiądz 

Aleksander poszedł na wskazane miejsce i zobaczył sprofanowaną HOSTIĘ. 

Była tak pobrudzona, że nie mógł JEJ spożyć. Włożył JĄ zatem do naczyńka 

z wodą i schował do tabernakulum w kaplicy Najświętszego Sakramentu. 

Rozpuszczanie konsekrowanej HOSTII w wodzie to proces przekształcający 

CIAŁO CHRYSTUSA w zwykłą mąkę pszenną, z której wypiekane są cząstki 

chleba eucharystycznego. Podobnie zachowuje się każdy celebrans, 

który po Mszy św. czyści wodą patenę i kielich z cząstek CIAŁA CHRYSTUSA, 

czyli dokonuje tzw. puryfikacji. Zachowanie kapłana było zatem zgodne 

z zasadami stosowanymi w takich przypadkach. 

By sprawdzić pozostawioną w tabernakulum HOSTIĘ ks. Pezet otworzył je 

po kilku dniach, 26.viii.1996. I wtedy ze zdziwieniem stwierdził, że HOSTIA 

zamieniła się … w krwistą SUBSTANCJĘ! 

Poinformował o tym Jerzego Marię kard. Bergoglio, ówczesnego Prymasa 

Argentyny, a dziś papieża Franciszka, który polecił wykonanie wstępnej 

dokumentacji zaobserwowanego zjawiska. 

6.IX.1996 wykonano pierwsze zdjęcia. Zauważono, że wrzucona do wody 

HOSTIA, zamieniona w substancję przypominająca CIAŁO, znacznie się 

powiększyła. I ciągle jakby podlegała zmianom… 

Mocą decyzji Prymasa Argentyny wydarzenie zdecydowano się utrzymać, 

tymczasowo, w tajemnicy. Ową niezwykłą SUBSTANCJĘ przełożono do po-

jemnika z destylowaną wodą i ponownie zamknięto w tabernakulum. 

Aż do 1999. Ponieważ SUBSTANCJA nie ulegała degradacji, kard. Bergoglio 

zdecydował się poddać JĄ profesjonalnym, naukowym badaniom. 

5.X.1999 w obecności kard. Bergoglio dr Ryszard Castañon, który nb. uważał 

się za agnostyka, pobrał z HOSTII zamienionej w CIAŁO drobne próbki. 

Naukowiec zawiózł je do Kalifornii w Stanach Zjednoczonych i przekazał 

uznanym laboratoriom, nie informując o szczegółach ich powstania. W wy-

niku badań stwierdzono, że „badany materiał jest fragmentem mięśnia 

sercowego znajdującego się w ścianie lewej komory serca, z okolicy 

zastawek. Ten mięsień jest odpowiedzialny za skurcze serca. […] Lewa 

komora serca pompuje krew do wszystkich części ciała…” 

W 2003 dr Castañon przesłał próbkę dr Fryderykowi Tomaszowi Zugibe, 

znanemu nowojorskiemu kardiologowi i patologowi medycyny sądowej, 

uczestnikowi badań Całunu Turyńskiego. Dr Zugibe opracował metodę 

określania, na podstawie analizy mięśnia sercowego, prawdopodobnych 

przyczyn śmierci człowieka, do którego serce należało. 

Ów naukowiec po przeprowadzeniu badań stwierdził, iż „mięsień sercowy 

jest w stanie zapalnym, znajduje się w nim wiele białych ciałek. Wskazuje 

to na fakt, że to serce żyło w chwili pobierania wycinka. […] Białe ciałka 

obumierają poza żywym organizmem, potrzebują go, aby je ożywiał. Ich o-

becność wskazuje więc, że serce żyło w chwili pobierania próbki. Co wię-

cej, te białe ciałka wniknęły w tkankę, co wskazuje na fakt, że to serce 

cierpiało - np. jak ktoś, kto był ciężko bity w okolicach klatki piersiowej”. 

Zaopiniował dosadnie: „Ten człowiek był torturowany”. Ale zadał też dr Ca-

stañon pytanie: „Jak to możliwe, że w momencie, gdy badałem próbkę, 

Ona żyła? Pulsowała? Jak Pan przywiózł do mnie ciągle jeszcze bijący 

fragment serca zmarłego pacjenta?”. 

Pytany, jak długo białe ciałka w ludzkiej 

tkance umieszczonej w wodzie zacho-

wałyby swoją żywotność, dr Zugibe 

odpowiedział, że w ciągu kilku minut 

przestałyby istnieć… 

Dopiero wtedy Castañona poinformował 

dr Zugibe o pochodzeniu badanej prób-

ki. Amerykanin skomentował: „W jaki 

sposób i dlaczego konsekrowana HOSTIA 

mogła zmienić swój charakter i stać się 

ludzkim żyjącym ciałem i krwią, pozo-

stanie dla nauki nierozwiązalną tajem-

nicą, która całkowicie przerasta jej kompetencje”. 

Parę dni później dr Castañon analizował zapisy badania SUBSTANCJI prze-

prowadzonego w Argentynie jeszcze w 1999 i zauważył, że laborant zano-

tował, iż obserwowane pod mikroskopem komórki wydają się pulsować… 

Z HOSTIĄ z Buenos Aires związany jest inny niezwykły przypadek. 

Zagadnienie cudów eucharystycznych podjął znany australijski dziennikarz 

Michał Willesee, który wraz z Ronaldem Tesoriero napisał książkę 

„Powody aby wierzyć” oraz nakręcił film dokumentalny. Po jednym z poka-

zów filmu podszedł do niego niewidomy. Powiedział mu, że tuż przed pro-

jekcją zwrócił się do JEZUSA z żarliwą prośbą, aby pozwolił mu ten film 

obejrzeć. Po skończonej modlitwie na cały 30-minutowy czas projekcji 

odzyskał wzrok, ale po ostatniej scenie filmu znów go utracił. Potwierdził 

to, drobiazgowo opisując szczegółowe ujęcia z filmu… 

Ks. Pezet, pracujący dziś w parafii pw. św. Ryty z Cascii w Rosario de Lerma, 

był jednym z pierwszych kapłanów argentyńskich, do którego po wyborze 

na Stolicę Piotrową zadzwonił 26.III.2013 Ojciec św. Franciszek… 

il. HOSTIA Z BUENOS AIRES: zanurzona w wodzie (il. #1), pod mikroskopem (il. #2); źródło: adonai.pl 

MSZE ŚW. 
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://adonai.pl/sakramenty/eucharystia/?id=31
http://www.swzygmunt.knc.pl/

