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SYN BOŻY „z nieba zstąpił nie po to, aby pełnić swoją wolę, ale wolę TEGO, który GO posłał”J 6, 38; „Przeto przychodząc na świat, mówi: … Oto idę … abym spełniał 

wolę TWOJĄ, BOŻE… Na mocy tej woli uświęceni jesteśmy przez ofiarę ciała JEZUSA CHRYSTUSA raz na zawsze”Hbr 10, 5-10. Od chwili swego Wcielenia SYN BOŻY 

podejmuje BOŻY zamysł zbawienia w swoim odkupieńczym posłaniu: »Moim pokarmem jest wypełnić wolę TEGO, który MNIE posłał, i wykonać JEGO dzieło«J 4, 34. 

Ofiara JEZUSA „za grzechy całego świata”1 J 2, 2 jest wyrażeniem JEGO komunii miłości z OJCEM: »Dlatego miłuje MNIE OJCIEC, bo JA życie MOJE oddaję«J 10,17. »Niech 

świat się dowie, że JA miłuję OJCA i że tak czynię, jak MI OJCIEC nakazał«J 14, 31). [KKK, 606] 

CZWARTA NIEDZIELA WIELKANOCNA 

 
DOBRY PASTERZ — HANDEL, Alfred Karol (1886, Newtown – 1948, Burwood) 

1932, witraż, kościół pw. św. Jana Chrzciciela, Ashfield, Nowa Południowa Walia; źródło: commons.wikimedia.org 

Z DZIEJÓW 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 da-

no 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 

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 ŚWIĘTEGO 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 jesz-

cze 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 przy-

prowadzić 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: ŚW. RAFAŁ MARIA ARNÁIZ Y BARÓN 
Urodził się 9.IV.1911 w Burgos, w Kastylii. Był naj-
starszym z 4 dzieci Rafała i Marii Mercedes… 

Ojciec, prawnik, pracował jako inżynier leśnictwa 
a matka pisywała do lokalnej prasy. Brat został 
mnichem kartuzjańskim, a siostra urszulanką… 

Ochrzczony został 21.IV.1911 w Burgos. 

Początkowo uczył się w Burgos, ale dostał zapalenia 
płuc. Wywieziony został do Madrytu. Gdy wyzdrowiał 
wdzięczni rodzice poświęcili go NAJŚWIĘTSZEJ MARYI 

PANNIE NA KOLUMNIE w Saragossie… 

Następnie uczył się u jezuitów w Owiedo. Obdarzony 
artystycznymi, intelektualnymi i duchowymi przymio-
tami był radosnym, wesołym, otwartym na świat 
i ludzi, pełnym szacunku i pokory człowiekiem. 

W czasie wakacji u wujostwa, hrabiów Maqueda, za-
chwycił się trapistami, zakonem o ścisłej regule 

św. Benedykta, żyjącym w izolacji od świata, w którym obowiązuje tzw. wielkie mil-
czenie pomiędzy kompletą a śniadaniem. Odwiedził klasztor w Dueñas. Pokochał 
jego ciche piękno i unoszące się nad nim dźwięki hymnów gregoriańskich… 

Jednak w 1930 rozpoczął studia architektury na Politechnice w Madrycie. 

Przerwać je musiał w 1933, bo powołany został do wojska. Na studia nie wrócił. 
15.I.1934 pojawił się bowiem u bramy klasztoru pw. św. Izydora w Dueñas… 

Rozpoczął postulat, a następnie przyjął imię Rafała Marii i rozpoczął nowicjat… 

4 miesiące później okazało się aliści, że ma cukrzycę. Musiał klasztor opuścić. 

Po 18 miesiącach poczuł się na tyle dobrze, by jeszcze raz spróbować. 

Przyjęto go jako prostego oblata, osobę nie składającą ślubów zakonnych, tylko 
przyrzeczenie wytrwania. Stał się prostym bratem Rafałem Marią … 

Zanotował wówczas (właśnie obierał warzywa) m.in. „Jeśli dane mi będzie żyć wiele 
lat w opactwie zamienię niebo w rodzaj rynku warzywnego. Gdy PAN mnie zawoła 
i powie: ‘Koniec z obieraniem, porzuć nóż i fartuch i chodź cieszyć się tym, 
co zrobiłeś’, i gdy […] zobaczę […] świętych – a między nimi stosy warzyw – nie bę-
dę się mógł, PANIE, powstrzymać i … wybuchnę śmiechem! […]” dokończenie na odwrocie 

http://www.swzygmunt.knc.pl/
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:StJohnsAshfield_StainedGlass_GoodShepherd_Portrait.jpg
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INFORMACJE PARAFIALNE 
 1-31.V: NABOŻEŃSTWA MAJOWE ku czci NAJŚWIĘTSZEJ MARYI 

PANNY odprawiane codziennie o 1730: 
 Po nabożeństwie - Msza św. 
 Zachęcamy! również do utrzymania tradycji śpiewania 

Litanii Loretańskiej przy krzyżach i kapliczkach parafii! 
 1.V (piątek): 

 Biskupi polscy udzielili dyspensy od postu piątkowego. 
 O 2000 „Wieczór modlitwy” — adoracja JEZUSA w NAJ-

ŚWIĘTSZYM SAKRAMENCIE, w Słowie, w śpiewie, w ciszy. 
Prośby / podziękowania, które będą polecane JEZUSOWI 
można wrzucać do specjalnej skrzynki w kościele. 

 2.V (sobota): ŚWIĘTO PATRONA NASZEJ PARAFII, ŚW. ZYGMUNTA. 
Uroczystość odpustowa: 

 Msze św. o 845, 1030 i 1800. 
 Sumę o 1030 odprawi i kazanie wygłosi ks. Marek 

DOBRZENIECKI, wykładowca filozofii na Papieskim Wydziale 

Teologicznym UKSW oraz na WMSD. 
 3.V (niedziela): 1-SZA NIEDZIELA MIESIĄCA. 

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

 Chrzty w maju w 4tą niedzielę miesiąca, 24.V, na sumie. Zgło-
szenia do 15.V w kancelarii. Przygotowanie przed chrztem 
dla rodziców i chrzestnych 17.V po sumie, w kościele. 

 13–14.VI: Pielgrzymka rzeczna św. Zygmunta do Płocka. 
Chętni mogą się zgłaszać do ks. Proboszcza lub ks. Darka. 

ŚLUBY 
Sakrament Małżeństwa w ostatnim czasie przyjęli: 

25.IV Tomasz POKRZYWNICKI i Klaudia Paulina KUCHARSKA 

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

ZAPOWIEDZI 
Zapowiedź II: Mateusz Wiktor CAŁKA, kawaler z parafii pw. bł. Edmunda Boja-

nowskiego w Warszawie, i Izabela NOGAL 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. Marta BOGDAN (z d. Osiadacz)  13.IV.2015 l. 88 

śp. Dorota Hanna RACZYŃSKA  13.IV.2015 l. 53 

Wieczne odpoczywanie racz Im dać PANIE! 

INTENCJE MSZALNE I MODLITEWNE 

27.IV 
(poniedziałek) 

730  

1800 † Heleny, Katarzyny, Michała i Bolesława MAGDZIARZÓW 

28.IV 
(wtorek) 

730 
† Izabeli, w 1 rocznicę śmierci, 

Jana, Walentego i Leokadii, 
Walentego i Rozalii 

1800 w intencji nienarodzonych dzieci 

29.IV 
(środa) 

730  

1800  

30.IV 
(czwartek) 

730  

1800 
† rodziców: Marcina i Rozalii BOROWSKICH, 

Kamila RAWSKIEGO, Zofii RAWSKIEJ, 

Wandy i Stanisława BOROWSKICH 

1.V 
(piątek) 

730 o szczęśliwy przebieg egzaminu maturalnego dla Dominika 

1800 
† Tadeusza i Zbigniewa OKLEJÓW, 

Feliksa i Heleny KANABUSÓW, 

Roberta ROMAŃCZUKA 

2.V 
(sobota) 

730 † Zygmunta i Celiny PINDELSKICH 

1030 
dziękczynna z prośbą o dalsze błogosławieństwo BOŻE 

dla Teresy i jej rodziny 

1800 † Heleny i Stanisława BIERNACKICH 

3.V 
(niedziela) 

845 † Zofii i Kazimierza BUJEŃCZYKÓW 

1030 
† Czesława BUZAKA, w 16 rocznicę śmierci, 

Marianny i Henryka DERECKICH 

1200 
† Stanisława, Jana i Marianny RAWSKICH, 

Franciszka i Teresy KANABUSÓW, 

Józefa i Zofii LEWANDOWSKICH 

1800 
† Stanisława GELERTA, 

zmarłych z rodziny GELERTÓW 

POLSKIE KALWARIE (5): KRZESZÓW 

Kalwaria w Krzeszowie, nad rzeką Zadrną, u ujścia jej lewego dopływu 

Cedronu, na Dolnym Śląsku — najstarsza i druga co do wielkości, po Wam-

bierzycach, na całym Śląsku — założona została w latach 1672-80 przez 

opata klasztoru zakonu cystersów, Bernarda Jana Krzysztofa Rosę. 

Wzniesiono wówczas 32 drewniane kapliczki. 

W latach 1703-17 z inicjatywy kolejnego opata, Dominika Mateusza Ksa-

werego Greyera, drewniane kapliczki zastąpiono murowanymi. 

Osadzona w malowniczym krajobrazie Kalwaria, o długości ponad 5 km 

rozciąga się pomiędzy opactwem a potokiem Cedron. W odróżnieniu 

od innych kalwarii stacje drogi krzyżowej — w 16 kapliczkach — rozproszo-

ne są nie na wzgórzach lecz na płaskim terenie pośród pól i lasów. 

Większość stacji umieszczono w kapliczkach „słupowych”, zwieńczonych 

trójkątnymi tympanonami, z wnękami na obrazy. 

Prawie wszystkie oryginalne obrazy (autorstwa m.in. Michała Willmanna, 

Jerzego Wilhelma Neunhertza, Marcina Leistritza) wszelako zaginęły. Z po-

zostałych trzy przechowywane są w Muzeum Narodowym w Warszawie, 

dwa są na chórze kościoła pw. św. Józefa w Krzeszowie, a jeden – „Obnaże-

nie z szat Chrystusa” — wisi w … sali ślubów w Ząbkowicach Śląskich! 

Ale renowacja zniszczonej — głównie w czasach nazistowskich i komunazi-

stowskich — Drogi Krzyżowej trwa. Odnowione kapliczki wyposażone zosta-

ną w reprodukcje zachowanych dzieł. Reszta pochodzić ma ze sztychów 

zawartych w modlitewniku „Krzeszowska Droga Krzyżowa” wydanym 

w 1682, do których tekst napisał Anioł Ślązak, katolicki konwertyta, 

zakonnik i kapłan. Ks. Ślązak pisał m.in. (stacja XXXI — „Złożenie do grobu”): 

Patrzcie na te członki, 

Co po trwodze, męce strasznej 

Wszędzie, z tej i tamtej strony 

Tak pobite, poszarpane, 

Patrzcie na te członki! 

Patrzcie, głowa cierniem 

Tak pokłuta, poraniona, 

Że od tyłu, z przodu, wszędzie 

Miejsca znaleźć już nie można 

Nieskłutego cierniem. 

Z oczu takich wdzięcznych 

(Że tak śćmiły się ich blaski 

Po wylanych łzach serdecznych) 

Też odeszło światło całkiem, 

Z oczu takich wdzięcznych. 

Włosy takie piękne 

Wiszą w strąkach, potargane 

Nad śmiertelną marą smętnie, 

Krwią i śliną obryzgane, 

Włosy takie piękne. […] 

Patrz, jak się otwiera 

Strona ta od pchnięcia włócznią, 

Przeraźliwie krwią nabiegła, 

Barki, grzbiet, ramiona, równo, 

Wszystko się otwiera! 

il. powyżej: ZŁOŻENIE DO GROBU: WILLMANN, Michał Leopold (1630, Królewiec - 1706, Lubiąż) 

rycina, w: „Krzeszowska Droga Krzyżowa”, modlitewnik,1682; źródło: www.knpk.ah.edu.pl 

PATRON TYGODNIA: ŚW. RAFAŁ MARIA ARNÁIZ Y BARÓN – DOKOŃCZENIE 
„Nie będę mógł zaoferować nic innego, ale BÓG akceptuje wszystko, co pochodzi 

z serca – czy są to pietruszki czy imperia”… 

I dodawał: „Być świętym nie oznacza czynić rzeczy koniecznie wielkie, ale wy-
konywać drobne czynności doskonale”… 

Wkrótce na jego drodze stanęła kolejna przeszkoda. W Hiszpanii wybuchła wojna 
domowa. Gen. Franco rozpoczął walkę z lewackimi siłami… 

Region Kastylii i León szybko został opanowany przez Franco. 29.IX.1936 Rafał 
został powołany do jego wojska. Uznano go jednak za niezdolnego do służby… 

Powrócił do Dueñas. Tam choroba zaczęła się pogłębiać. 6.II.1937 znów musiał 
opuścić klasztor. Zapisał wówczas: „Trzeci raz zdejmuję mój habit i zakładam 

ubrania cywilne […] Trzeci raz umieram z żalu […] Widzę w tym wyraźnie rękę BOGA, 
bo […] cierpienie jest jedyną walutą, która kiedyś będzie miała wartość […]]” 

15.XII.1937 powrócił jeszcze raz. Na dobre… 

Jego stan szybko zaczął się pogarszać. Na początku 1938 był już bliski śmierci. 
Miał wówczas powiedzieć: „Zabierz mnie ode mnie samego i daj siebie światu”. 

Zmarł 26.IV.1938. 

Pochowano go na klasztornym cmentarzyku… 

W przedziwny sposób jego kult rozszerzył się poza mury klasztorne. 

Beatyfikowany został 27.IX.1992 przez św. Jana Pawła II. Papież uznał Rafała 
za przykład dla młodych ludzi dzisiejszego świata… 

Kanonizował go 11.X.2008 Benedykt XVI. (uroczystość 26 kwietnia) 

il. na odwrocie: RAFAŁ MARIA ARNÁIZ Y BARÓN; źródło: www.cgfmanet.org 

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://www.knpk.ah.edu.pl/palio/html.run?_Instance=wsh-postgres&_PageID=1&_CatID=1540&_LangID=1&_CheckSum=-975459109
http://www.cgfmanet.org/Spazio_giovani/mostraDocumenti.asp?sez=6&sotSez=2&detSotSez=1&doc=136&Lingua=2
http://www.swzygmunt.knc.pl/

