
   

»»PP RR ZZ EE SS TT AAŃŃ   SS IIĘĘ   LLĘĘKK AAĆĆ !! ««   

NR XIV/2016 (729) GAZETKA PARAFII ŚW. ZYGMUNTA W SŁOMCZYNIE 3 KWIETNIA AD 2016 
 

Portal parafialny: www.swzygmunt.knc.pl strona — 1 — 

Prosząc o wybawienie od Złego, modlimy się również o uwolnienie od wszelkiego zła, przeszłego, teraźniejszego i przyszłego, którego on jest sprawcą lub pod-

żegaczem. W tej ostatniej prośbie Kościół zanosi przed BOGA OJCA niedolę całego świata. Prosząc o wybawienie od zła przygniatającego ludzkość, błaga o cen-

ny dar pokoju i łaskę wytrwałego oczekiwania na powrót CHRYSTUSA. Modląc się w ten sposób, Kościół uprzedza w pokornej wierze „rekapitulację” wszystkich 

i wszystkiego w TYM, który „ma klucze śmierci i Otchłani”Ap 1, 1 8, we WSZECHMOGĄCYM, „KTÓRY JEST, KTÓRY BYŁ i KTÓRY PRZYCHODZI”Ap 1, 8;Por. Ap 1, 4: 

Wybaw nas, PANIE, od zła wszelkiego i obdarz nasze czasy pokojem. Wspomóż nas w swoim miłosierdziu, abyśmy zawsze wolni od grzechu i bezpieczni 

od wszelkiego zamętu, pełni nadziei oczekiwali przyjścia naszego ZBAWICIELA, JEZUSA CHRYSTUSAMszał Rzymski, Embolizm. [KKK, 2854] 

DRUGA NIEDZIELA WIELKANOCNA 
MIŁOSIERDZIA BOŻEGO 

 

NIEWIERNY TOMASZ — STOM, Mateusz (ok. 1600, Amersfoort – po 1649, Sycyliia) 

1641–9, olejny na płótnie, 125 × 99 cm, Museo Nacional del Prado, Madryt; źródło: melbourneartnetwork.com.au 

Z DZIEJÓW APOSTOLSKICHDz 5, 12-16 

Wiele znaków i cudów działo się przez ręce Apostołów wśród ludu. 

Wierzący trzymali się wszyscy razem w krużganku Salomona. A z obcych 

nikt nie miał odwagi dołączyć się do nich, lud zaś ich wychwalał. 

Coraz bardziej też rosła liczba mężczyzn i kobiet, przyjmujących wiarę 

w PANA. 

Wynoszono też chorych na ulice i kładziono na łożach i noszach, aby choć 

cień przechodzącego Piotra padł na któregoś z nich. 

Także z miast sąsiednich zbiegało się mnóstwo ludu do Jerozolimy, 

znosząc chorych i dręczonych przez duchy nieczyste, a wszyscy doznawali 

uzdrowienia. 

PSALM RESPONSORYJNYPs 118 (117), 1 i 4. 13-14. 22 i 24 (R.: por. 1a) 

REFREN: Dziękujcie PANU, bo jest miłosierny 

Dziękujcie PANU, bo jest dobry, 

bo JEGO łaska trwa na wieki. 

Niech bojący się PANA głoszą: 

„JEGO łaska na wieki”. 

Uderzono mnie i pchnięto, bym upadł, 

lecz PAN mnie podtrzymał. 

PAN moją mocą i pieśnią, 

On stał się moim ZBAWCĄ. 

Kamień odrzucony przez budujących 

stał się kamieniem węgielnym. 

Oto dzień, który PAN uczynił, 

radujmy się w nim i weselmy. 

Z KSIĘGI APOKALIPSY ŚW. JANA APOSTOŁAAp 1, 9-11a. 12-13. 17-19 

Ja, Jan, wasz brat i współuczestnik w ucisku i królestwie, i wytrwałości 

w JEZUSIE, byłem na wyspie, zwanej Patmos, ze względu na słowo BOŻE 

i świadectwo Jezusa. 

Doznałem zachwycenia w dzień PAŃSKI i posłyszałem za sobą potężny głos 

jak gdyby trąby mówiącej: 

»Co widzisz, w księdze napisz i poślij siedmiu Kościołom, które są w Azji«. 

I obróciłem się, by widzieć, co za głos do mnie mówił; a obróciwszy się 

ujrzałem siedem złotych świeczników, i pośród świeczników kogoś 

podobnego do SYNA CZŁOWIECZEGO, obleczonego w szatę do stóp i prze-

pasanego na piersiach złotym pasem. 

Kiedym GO ujrzał, upadłem jak martwy do JEGO stóp, a ON położył na mnie 

prawą rękę, mówiąc: 

»Przestań się lękać! JAM jest PIERWSZY I OSTATNI, i żyjący. 

Byłem umarły, a oto jestem żyjący na wieki wieków i mam klucze śmierci 

i Otchłani. 

Napisz więc to, co widziałeś, i to, co jest, i to, co potem musi się stać«. 

AKLAMACJAJ 20, 29 Alleluja, Alleluja 

Uwierzyłeś Tomaszu, bo MNIE ujrzałeś; 

błogosławieni, którzy nie widzieli, a uwierzyli. 

SŁOWA EWANGELII WG ŚW. JANAJ 20, 19-31 

Było to wieczorem owego pierwszego dnia tygodnia. 

Tam gdzie przebywali uczniowie, drzwi były zamknięte z obawy przed 

Żydami. JEZUS wszedł, stanął pośrodku i rzekł do nich: »Pokój wam!». 

A to powiedziawszy, pokazał im ręce i bok. 

Uradowali się zatem uczniowie ujrzawszy PANA. 

A JEZUS znowu rzekł do nich: »Pokój wam! 

Jak OJCIEC MNIE posłał, tak i JA was posyłam«. 

Po tych słowach tchnął na nich i powiedział im: 

»Weźmijcie DUCHA ŚWIĘTEGO! Którym odpuścicie grzechy, są im od-

puszczone, a którym zatrzymacie, są im zatrzymane«. 

Ale Tomasz, jeden z Dwunastu, zwany Didymos, nie był razem z nimi, 

kiedy przyszedł JEZUS. 

Inni więc uczniowie mówili do niego: „Widzieliśmy PANA!». 

Ale on rzekł do nich: «Jeżeli na rękach JEGO nie zobaczę śladu gwoździ 

i nie włożę palca mego w miejsce gwoździ, i nie włożę ręki mojej do boku 

JEGO, nie uwierzę». 

A po ośmiu dniach, kiedy uczniowie JEGO byli znowu wewnątrz domu 

i Tomasz z nimi, JEZUS przyszedł mimo drzwi zamkniętych, stanął pośrodku 

i rzekł: »Pokój wam!«. 

Następnie rzekł do Tomasza: »Podnieś tutaj swój palec i zobacz MOJE ręce. 

Podnieś rękę i włóż ją do MEGO boku, i nie bądź niedowiarkiem, lecz 

wierzącym«. 

Tomasz MU odpowiedział: «PAN mój i BÓG mój!» 

Powiedział mu JEZUS: »Uwierzyłeś, bo MNIE ujrzałeś; błogosławieni, którzy 

nie widzieli, a uwierzyli«. 

I wiele innych znaków, których nie zapisano w tej księdze, uczynił JEZUS 

wobec uczniów. 

Te zaś zapisano, abyście wierzyli, że JEZUS jest MESJASZEM, SYNEM BOŻYM, 

i abyście wierząc mieli życie w imię JEGO. 

PATRON TYGODNIA: BŁ. PETRYNA EUGENIA MOROSINI, MĘCZENNICA 
Przyszła na świat 7.I.1931 w niewielkiej wiosce Fiobbio, w Lombardii (Włochy). 

Była najstarszą z 9 dzieci chłopskiej rodziny Rocha Morosini i Sary z domu Noris. 

Dzień po narodzinach przyjęta została do Kościoła w sakramencie chrztu św. 

Całe życie spędziła w okolicach domu rodzinnego. Tam przyjęła sakrament 
bierzmowania, I komunii św. Tam kilka lat uczyła się, by w wieku 11 lat rozpocząć 
przygotowania do zawodu krawcowej – wcześnie, bo rodzina była uboga… 

Już 18.III.1946, gdy miała 15 lat, zaczęła pracować w przędzalni bawełny firmy 
Honneger w Albino. 4 km od domu. Przez resztę życia codziennie szła pieszo 
do fabryki, gdzie w końcu została operatorką jednej z maszyn, i z powrotem… 

Od dzieciństwa musiała, jako najstarsza, pomagać matce w prowadzeniu domu 
i wychowywaniu młodszego rodzeństwa. dokończenie na odwrocie 

http://www.swzygmunt.knc.pl/
http://melbourneartnetwork.com.au/2014/06/26/exhibition-review-italian-masterpieces-from-the-spains-royal-court-national-gallery-of-victoria/


 

 NNN RRR    XXXIIIVVV///222000111666    (((777222999)))    
 

Wyd. Redakcja parafia św. Zygmunta, ul. Wiślana 85, 05-507, Słomczyn strona — 2 — 
Nakład: 400 egz. 3 kwietnia AD 2016 

INFORMACJE PARAFIALNE 
 3.IV (niedziela): 

 Po sumie adoracja NAJŚWIĘTSZEGO SAKRAMENTU. 
Po adoracji spotkanie Kół Żywego Różańca. 

 Po Mszach św. w kościele można nabyć książki p. Ewy 
Czaczkowskiej, w tym najnowszą jej pozycję „Papież, 
który uwierzył” (także w przyszłą niedzielę, 10.IV). 

 4.IV (poniedziałek): O 1900 spotkanie kandydatów do sakramentu 
bierzmowania. 

 9.IV (sobota): 
 WYPOMINKI o 1715. 

O 1800 Msza św. za zmarłych polecanych w WYPOMINKACH. 
 Na Mszę św. o 1800 zapraszamy! wolontariuszy Świato-

wych Dni Młodzieży, osoby przyjmujące pielgrzymów 
oraz chętnych na wyjazd do Krakowa. 
Po Mszy spotkanie informacyjno-integracyjne w Domu 
Ludowym. 

 Chrzty w kwietniu w 4tą niedzielę miesiąca, 24.IV, na sumie. 
Zgłoszenia do 15.IV w kancelarii. Przygotowanie dla ro-
dziców i chrzestnych 17.IV po sumie, w kościele. 

 Parafialny zespół Caritas serdecznie dziękuje! wszystkim, 

którzy, poprzez zbiórkę żywności lub udział w kiermaszu, 
włączyli się w wielkopostną pomoc dla najuboższych 
mieszkańców naszej parafii. Niech Pan Bóg pobłogosławi 

i wynagrodzi! dobroć serca. 

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

27.III Lena PODGÓRSKA, Góra Kalwaria  

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

ZAPOWIEDZI 
Zapowiedź I: Grzegorz Zbigniew GARWOLEWSKI, kawaler, i Anna 

BZIKOT, panna, oboje z parafii pw. Matki Bożej Różańcowej w Piasecznie 

Zapowiedź I: Grzegorz URBANEK, kawaler, i Aneta DOBROWOLSKA, 
panna, oboje 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 odeszła z naszego grona: 

śp. Genowefa KORNASZEWSKA  23.III.2016 l. 86 

Wieczne odpoczywanie racz Jej dać PANIE! 

INTENCJE MSZALNE I MODLITEWNE 

4.IV 
(poniedziałek) 

730  

1800 
† Wioletty SOBCZYŃSKIEJ, 

Jana JELENIA 

5.IV 
(wtorek) 

730 w pewnej intencji 

1800 † Krzysztofa i Modesta GARWOLEWSKICH 

6.IV 
(środa) 

730 † Edwarda PIETRASA 

1800 
† Danuty, Wacława i Marceli RYBACKICH, 

Stanisława FELBURA 

7.IV 
(czwartek) 

730 w pewnej intencji 

1800 w pewnej intencji 

8.IV 
(piątek) 

730 † Katarzyny KRYNICKIEJ 

1800 
† Zbigniewa OKLEJA, w 7. rocznicę śmierci, 

Tadeusza OKLEJA 

9.IV 
(sobota) 

730 

† Stefana BĄCZKOWSKIEGO, 

Kazimierza PAWLAKA, w 23. rocznicę śmierci, 

Marianny BĄCZKOWSKIEJ, Stanisławy PAWLAK, 

Julii WDOWIARSKIEJ 

1715 WYPOMINKI 

1800 † zmarłych polecanych w WYPOMINKACH 

10.IV 
(niedziela) 

845 
† Krystyny i Józefa ŚLIWKÓW, 

Włodzimierza WĘCŁAWIAKA 

1030 
† Genowefy i Zbigniewa GUTOWSKICH, 

zmarłych z rodzin GUTOWSKICH i JANISZKÓW 

1200 
† Mieczysława KŁOSZEWSKIEGO, 

Zofii i Jana ZDUŃCZYKÓW 

1800 
o błogosławieństwo BOŻE i wszelkie potrzebne łaski 

dla Piotra SZULECKIEGO, w 15. rocznicę urodzin. 

ZIEMIA PODDANA WOLNOŚCI… 
I 

Pragnę opisać Kościół — 

mój Kościół, który rodzi się wraz ze mną, 

lecz ze mną nie umiera — ja też nie umieram z nim, 

który mnie stale przerasta — 

Kościół: dno bytu mojego i szczyt. 

Kościół — korzeń, który zapuszczam w przeszłość 

i przyszłość zarazem, 

Sakrament mojego istnienia w BOGU, który jest OJCEM. 

Pragnę opisać Kościół — 

mój Kościół, który związał się z moją ziemią 

(powiedziano mu »cokolwiek zwiążesz na ziemi, 

będzie związane w niebie«) — 

więc związał się z moją ziemią mój Kościół. 

Ziemia leży w dorzeczu Wisły, 

dopływy wzbierają wiosną, gdy śniegi topnieją 

w Karpatach. 

Kościół związał się z moją ziemią, 

aby wszystko, co na niej zwiąże, 

było związane w niebie. […] 

Pragnę opisać mój Kościół w człowieku, któremu dano imię Stanisław. 

I imię to król Bolesław mieczem wpisał w najstarsze kroniki. […] 

Ziemia przebiega w oknach, 

przebiegają drzewa i pola. 

I mieni się śnieg na gałęziach, 

a potem w słońcu opada. 

I znowu zieleń: młoda naprzód, 

potem dojrzała, wreszcie gasnąca 

jak świece. 

Ziemia polska przebiega w zieleniach, 

jesieniach i śniegach. 

Chłonie ją pieszy wędrowiec — 

z krańca do krańca trudno przejść. 

I ptak nie przeleci tak łatwo, 

lecz samolot 

w godzinę pochłonie tę przestrzeń — 

Ojczyznę zamknie w swój kwadrat. 

Ziemia trudnej jedności. 

Ziemia ludzi 

szukających własnych dróg. 

Ziemia długiego podziału pośród książąt jednego rodu. 

Ziemia poddana wolności każdego 

względem wszystkich. 

Ziemia na koniec rozdarta 

przez ciąg prawie sześciu pokoleń, 

rozdarta na mapach świata! 

a jakżeż w losach swych synów! 

Ziemia poprzez rozdarcie 

zjednoczona w sercach Polaków 

jak żadna. 

Skąd wyrosło to imię, jakie otrzymał dla ludzi? 

dla rodziców, dla rodu, dla stolicy biskupiej w Krakowie, 

dla króla Bolesława 

zwanego Śmiałym i Szczodrym? 

dla dwudziestego stulecia? 

To imię. 

WOJTYŁA, Karol 1920, Wadowice – 2005, Watykan), — „Stanisław”, fragment 

PATRON TYGODNIA: BŁ. PETRYNA EUGENIA MOROSINI, MĘCZENNICA. DOK. 
I codziennie rano, o 6

00
, chodziła na Mszę św. 

Chciała zostać zakonnicą, ale rodzice nie zgodzili się – była 
potrzebna w domu. Została za to tercjarką franciszkańską… 

I zaangażowała się w działalność parafialną, w kwestowanie 
na rzecz seminarium diecezjalnego, katechizację małych 
dzieci, działalność Akcji Katolickiej. 

Tylko raz wyjechała z domu, do Rzymu, na beatyfikację 
27.IV.1947 12-letniej męczennicy czystości, Marii Goretti. 
Mówiła: „Jaka by to była radość […] umrzeć jak ona”… 

Profetycznie. 10 lat później, 4.IV.1957, późnym wieczorem 
wracała z pracy. Na zalesionej drodze zatrzymał ją 20-letni 
mężczyzna, czyniąc niedwuznaczne propozycje. Odmówiła 

stanowczo, Stał się agresywny. Broniła się, więc uderzył ją parokrotnie kamieniem 
w głowę. Straciła przytomność, porzucił ją wówczas i uciekł… 

Zawieziono ją do szpitala w Bergamo. Otrzymała sakrament chorych. 

Zmarła dwa dni później, 6.IV.1957, nie odzyskawszy przytomności. 

Beatyfikował ją 4.X.1987 w Watykanie św. Jan Paweł II. (uroczystość 6 kwietnia) 

il.: PETRYNA EUGENIA MOROSINI; źródło: it.wikipedia.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 
 

https://it.wikipedia.org/wiki/File:Pierina_Morosini.jpghttp:/www.oremosjuntos.com/SantoralLatino/SanRomanAdameRosales.html
http://www.swzygmunt.knc.pl/

