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„Świat został stworzony ze względu na Kościół” – mówili chrześcijanie pierwszych wiekówHermas, Visiones pastoris, 2, 4, 1; por. Arystydes, Apologia, 16, 6; św. Justyn, Apologiae, 2, 7. BÓG 

stworzył świat ze względu na komunię w JEGO BOSKIM życiu, która realizuje się przez „zwołanie” ludzi w CHRYSTUSIE; tym „zwołaniem” jest Kościół. Kościół jest 

celem wszystkich rzeczypor. św. Epifaniusz, Panarion seu adversus LXXX haereses, 1, 1, 5: PG 41, 181 C i nawet bolesne wydarzenia, takie jak upadek aniołów i grzech człowieka, zostały 

dopuszczone przez BOGA tylko jako okazja i środek do okazania całej mocy JEGO ramienia, ogromu miłości, jakiej chciał udzielić światu. 

„Jak wolą BOŻĄ jest czyn, a tym czynem jest 'świat', tak JEGO intencją jest zbawienie człowieka, i ta intencja nazywa się Kościołem”Klemens Aleksandryjski, 

Paedagogus, 1, 6. [KKK, 760] 

CZWARTA NIEDZIELA WIELKANOCNA 

 

ŚW PIOTR NAUCZAJĄCY W DNIU PIĘĆDZIESIĄTNICY — WEST, Beniamin (1738, Springfield, PA, USA – 1820, Londyn) 

koniec XVIII w., z serii „Rozwój religii objawionej”, muzeum i galeria uniwersytetu Bob Jones, Greenville, 
Południowa Karolina, USA; źródło: commons.wikimedia.org 

Z DZIEJÓW APOSTOLSKICHDz 2, 14a. 36-41 

W dniu Pięćdziesiątnicy stanął Piotr razem z Jedenastoma i przemówił 

donośnym głosem: 

„Niech cały dom Izraela wie z niewzruszoną pewnością, że tego JEZUSA, 

którego ukrzyżowaliście, uczynił BÓG i PANEM, i MESJASZEM”. 

Gdy to usłyszeli, przejęli się do głębi serca: 

„Cóż mamy czynić, bracia?» — zapytali Piotra i pozostałych apostołów. 

„Nawróćcie się” — powiedział do nich Piotr — „i niech każdy z was przyjmie 

chrzest w imię JEZUSA CHRYSTUSA na odpuszczenie grzechów waszych, 

a otrzymacie w darze DUCHA ŚWIĘTEGO. 

Bo dla was jest obietnica i dla dzieci waszych, i dla wszystkich, którzy 

są daleko, a których PAN, BÓG nasz, powoła”. 

W wielu też innych słowach dawał świadectwo i napominał: 

„Ratujcie się spośród tego przewrotnego pokolenia!” 

Ci więc, którzy przyjęli jego naukę, zostali ochrzczeni. 

I przyłączyło się owego dnia około trzech tysięcy dusz. 

PSALM RESPONSORYJNYPs 23 (22), 1b-3a. 3b-4. 5. 6 (R.: por. 1b) 

REFREN: PAN mym pasterzem, nie brak mi niczego 

PAN jest moim pasterzem, 

niczego mi nie braknie, 

pozwala mi leżeć na zielonych pastwiskach. 

Prowadzi mnie nad wody, gdzie mogę odpocząć, 

orzeźwia moją duszę. 

Wiedzie mnie po właściwych ścieżkach 

przez wzgląd na swoją chwałę. 

Chociażbym przechodził przez ciemną dolinę, 

zła się nie ulęknę, bo TY jesteś ze mną. 

Kij TWÓJ i laska pasterska są moją pociechą. 

Stół dla mnie zastawiasz 

na oczach mych wrogów. 

Namaszczasz mi głowę olejkiem, 

kielich mój pełny po brzegi. 

Dobroć i łaska pójdą w ślad za mną 

przez wszystkie dni życia 

i zamieszkam w domu PANA 

po najdłuższe czasy. 

Z PIERWSZEGO LISTU ŚW. PIOTRA APOSTOŁA1 P 2, 20b-25 
Najdrożsi: 

To się BOGU podoba, jeżeli dobrze czynicie, a znosicie cierpienia. 

Do tego bowiem jesteście powołani. 

CHRYSTUS przecież również cierpiał za was i zostawił wam wzór, abyście szli 

za NIM JEGO śladami. 

ON grzechu nie popełnił, a w JEGO ustach nie było podstępu. 

ON, gdy MU złorzeczono, nie złorzeczył, gdy cierpiał, nie groził, ale zdawał 

się na TEGO, który sądzi sprawiedliwie. 

ON sam w swoim ciele poniósł nasze grzechy na drzewo, abyśmy przestali 

być uczestnikami grzechów, a żyli dla sprawiedliwości – krwią JEGO ran 

zostaliście uzdrowieni. 

Błądziliście bowiem jak owce, ale teraz nawróciliście się do PASTERZA 

i STRÓŻA dusz waszych. 

AKLAMACJApor. J 10, 14 Alleluja, alleluja, alleluja 

JA jestem dobrym pasterzem 

i znam owce MOJE, a MOJE MNIE znają. 

SŁOWA EWANGELII WG ŚW. JANAJ 10, 1-10 

JEZUS powiedział: 

»Zaprawdę, zaprawdę, powiadam wam: 

Kto nie wchodzi do owczarni przez bramę, ale wdziera się inną drogą, 

ten jest złodziejem i rozbójnikiem. 

Kto jednak wchodzi przez bramę, jest pasterzem owiec. 

Temu otwiera odźwierny, a owce słuchają jego głosu; woła on swoje owce 

po imieniu i wyprowadza je. 

A kiedy wszystkie wyprowadzi, staje na ich czele, owce zaś postępują 

za nim, ponieważ głos jego znają. 

Natomiast za obcym nie pójdą, lecz będą uciekać od niego, bo nie znają 

głosu obcych«. 

Tę przypowieść opowiedział im JEZUS, lecz oni nie pojęli znaczenia tego, 

co im mówił. 

Powtórnie więc powiedział do nich JEZUS: 

»Zaprawdę, zaprawdę, powiadam wam: JA jestem bramą owiec. 

Wszyscy, którzy przyszli przede MNĄ, są złodziejami i rozbójnikami, 

a nie posłuchały ich owce. 

JA jestem bramą. 

Jeżeli ktoś wejdzie przeze MNIE, będzie zbawiony – wejdzie i wyjdzie, 

i znajdzie pastwisko. 

Złodziej przychodzi tylko po to, aby kraść, zabijać i niszczyć. 

JA przyszedłem po to, aby owce miały życie, i miały je w obfitości«. 

POLSKIE MADONNY – MATKA BOŻA BOGUCKA… 
Parafia pw. św. Szczepana w Bogucicach — dziś dzielnicy Katowic, które 

w tejże parafii powstały dopiero ok. 1598 — założona została w latach 

1374−1396. Drewniany kościół pw. św. Szczepana i św. Doroty istniał 

natomiast już w 1403. dokończenie na odwrocie 

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

PANNY odprawiane są codziennie o 1730: 
 Po nabożeństwach – Msza św. 
 Zachęcamy! również do utrzymania tradycji śpiewania 

Litanii Loretańskiej przy krzyżach i kapliczkach parafii! 
 7.V (niedziela): Niedziela DOBREGO PASTERZA. 

 Z racji 1. niedzieli miesiąca po sumie adoracja NAJŚWIĘT-
SZEGO SAKRAMENTU, a po niej spotkanie Kół Żywego 
Różańca. 

 Po Mszach św. zbierane są ofiary do puszek na Semi-
narium Duchowne w Warszawie. 

 9.V (wtorek): Spotkania formacyjne kandydatów do sakramentu 
bierzmowania, w domu rekolekcyjnym: 

 1600 – grupa dziewcząt; 
 1700 – grupa chłopców. 

 12.V (piątek): O 1300 Msza św. w intencji społeczności szkolnej 
Zespołu Szkół w Słomczynie. Zapraszamy! 

 13.V (sobota): WYPOMINKI o 1645. O 1800 Msza św. za zmarłych 
polecanych w WYPOMINKACH. 

 14.V (niedziela): Uroczystość I. Komunii św. 
 Msze św. pierwszokomunijne o 1030 i 1200. 
 Próby przed I. Komunią św.: 

 8.V (poniedziałek): o 1830 dla dzieci ze Słomczyna; 
 9.V (wtorek): o 1830 dla dzieci z Brześc. 

 Spowiedź dzieci 13.V (sobota) o 900. 
 Biały Tydzień dla dzieci pierwszokomunijnych od 15.V (po-

niedziałek) do 19.V (piątek) na Mszach św. o 1800. 
 Chrzty w maju – wyjątkowo w 3. niedzielę miesiąca – 21.V, 

na sumie. Zgłoszenia do 12.V w kancelarii. Przygotowanie 
dla rodziców i chrzestnych 14.V, po sumie, w kościele. 

 10–11.VI: Pielgrzymka rzeczna pw. św. Zygmunta do Płocka. 
Chętni mogą się zgłaszać do ks. Proboszcza lub ks. Michała. 

 15–18.VI: Spływ kajakowy Pilicą, organizowany przez naszą 
parafię. Koszt – 130 zł. Informacje i zapisy u ks. Michała. 

 24–28.VI: Pielgrzymka parafialna na Litwę i Łotwę. Program 
na stoliku przy wyjściu z kościoła. Jest jeszcze kilka wolnych 
miejsc. Chętni mogą się zgłaszać do ks. Proboszcza lub 
ks. Michała. 

 29.VI–10.VII: Parafialny wyjazd letni dla dzieci i młodzieży 
do Krasnobrodu. Koszt 1,300 zł. Informacje i zapisy 
u ks. Michała. 

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

22.IV Miłosz SZEWCZYK, Obory 

 16.IV Leon DZIKLIŃSKI, Warszawa 

JAM JEST ALFA I OMEGA, mówi PAN BÓG, KTÓRY JEST, KTÓRY BYŁ i KTÓRY PRZYCHODZI, WSZECHMOGĄCY 

ZAPOWIEDZI 
Zapowiedź II: Paweł STĘPIEŃ, kawaler z parafii tutejszej, i Bogusława 

SETNIEWSKA, panna z parafii pw. Matki Bożej Szkaplerznej w Warce. 

Zapowiedź II: Sebastian Piotr GOŁĘBIEWSKI, kawaler z parafii tutejszej, 

i Paulina SKRZYPCZYK, panna z parafii pw. św. Michała w Ostrowcu 
Świętokrzyskim 

Zapowiedź I: Marek Arkadiusz KWIATKOWSKI, kawaler z parafii tutej-

szej, i Sylwia BIERNACKA, panna z parafii pw. św. Jana w Hadynowie 
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. Genowefa KŁOSZEWSKA  25.IV.2017 l. 89 

śp. Ireneusz Mirosław KUCHARSKI  25.IV.2017 l. 61 

śp. Marek Jan WILCZAK  25.IV.2017 l. 64 

śp. Zdzisław ROSA  24.IV.2017 l. 72 

śp. Krystyna PŁATEK  23.IV.2017 l. 78 

śp. Aleksander CZUJKO  22.IV.2017 l. 73 

Wieczne odpoczywanie racz Im dać PANIE! 

INTENCJE MSZALNE I MODLITEWNE 

8.V 
(poniedziałek) 

730 † Władysława KOSMALI, w 1. rocznicę śmierci 

1800 
† Stanisławy, Stanisława, Franciszka i Eugeniusza 

ZAWADZANKÓW 

9.V 
(wtorek) 

730 o zdrowie duszy i ciała Leokadii PLUCIŃSKIEJ 

1800 † Stanisława, Franciszki i Jana GRZYWACZÓW 

10.V 
(środa) 

730 
† Stanisława, Zofii, Stanisława ROJKÓW, 

Piotra KOJA, w 1. rocznicę śmierci 

1800 
† Lucjana MOSKALEWICZA, w 23. rocznicę śmierci, 

Ireny MOSKALEWICZ 

11.V 
(czwartek) 

730 o zdrowie dla Klaudii BOROWSKIEJ 

1800 
† Zofii i Stanisława LEWANDOWSKICH, 

Jana OPALIŃSKIEGO, 

Katarzyny TRZOCH 

12.V 
(piątek) 

730 † Stanisława BUDYTY 

1800 
† Zofii OŁYNY, w 1. rocznicę śmierci, 

Józefa OŁYNY 

13.V 
(sobota) 

730 w pewnej intencji 

1645 WYPOMINKI 

1800 † zmarłych polecanych w WYPOMINKACH 

14.V 
(niedziela) 

845  

1030 w intencji dzieci pierwszokomunijnych 

1200 
† Ireny i Józefa BRZEZIŃSKICH 

w intencji dzieci pierwszokomunijnych 

1800 
† Marii i Wojciecha SIBILSKICH, 

Jana SIBILSKIEGO, 

Magdaleny i Jana LEWANDOWSKICH 

POLSKIE MADONNY – MATKA BOŻA BOGUCKA, DOKOŃCZENIE 
W 1598 podczas wizytacji kanonicznej ks. Ka-

zimierski, kanonik krakowski, zanotował: 

„W tejże parafii jest sławna kaplica pod wez-

waniem Nawiedzenia Najświętszej Maryi Panny 

[…] Najwięcej pątników pojawia się w święto 

Nawiedzenia Najświętszej Maryi Panny. Kaplica 

ta jest w miejscu starszej i mniejszej, podobnie 

jak poprzednia, z ofiar ludu zbudowana”… 

Drewnianą świątynię rozebrano w 1891 a z jej 

drewna wykonano krzyżyki, które po poświę-

ceniu i nadaniu odpustów na godzinę śmierci 

sprzedawano wiernym. Natychmiast też rozpo-

częto budowę nowego, ceglanego, neogotyc-

kiego, trójnawowego kościoła. Już 25.X.1894 

konsekrował go ordynariusz wrocławski, Jerzy kard. Kopp. 

Nowa świątynia była niezbędna, bo szczególnie na przełomie XIX i XX w. 

do Bogucic pielgrzymowały dziesiątki tysięcy pątników (w latach 1930 

ich ilość sięgała 70 tys.) Wszyscy dążyli, by pokłonić się MATCE BOŻEJ 

w JEJ cudownym BOGUCKIM WIZERUNKU. 

Według specjalistów OBRAZ powstał w 2. połowie XV w. Nieznany autor na-

malował go na lipowej desce o wymiarach 139×94.5×0.12 cm. 

Wizerunek, której odległy pierwowzór stanowi słynna HODOGETRIA, czyli „TA, 

KTÓRA ZNA DROGĘ” — obraz MATKI BOŻEJ, który ongiś znajdować się miał 

klasztorze Panagia Hodegetria w Konstantynopolu — ma wiele warstw. 

Najmłodsza, dziś widoczna — zarówno w kształcie sukienek jak i samego 

OBRAZU — ma układ zbliżony do MATKI BOŻEJ PIEKARSKIEJ. Natomiast trzecia 

warstwa, XVII-wieczna jest kopią wizerunku MATKI BOŻEJ CZĘSTOCHOWSKIEJ. 

Istnieją jednak warstwy niższe, nie bardzo wiadomo o jakim charakterze. 

W każdy razie, gdyby powstały w XVI w., zostałyby namalowane w typie 

częstochowskim, a gdyby w XV w. — byłyby zbliżone do piekarskiego, 

bo wtedy „nie kopiowano jeszcze OBRAZU JASNOGÓRSKIEGO”… 

W 1994 OBRAZ — od 1954 znajdujący się w ołtarzu głównym świątyni — 

został gruntownie przebadany i poddany zabiegom konserwatorskim 

w Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie. W 1999 w pracowni krakow-

skiego artysty, Tadeusza Rybskiego, wykonano komplet złotych koron — 

ufundowanych przez boguckich parafian — ozdobionych szlachetnymi 

kamieniami. 16.VI.1999 w Gliwicach, podczas kolejnej pielgrzymki 

do Ojczyzny, poświęcił je św. Jan Paweł II. 

4.VI.2000 odbyła się uroczysta koronacja. Papieskie korony na głowę 

MADONNY i JEJ DZIECIĄTKA włożył nuncjusz apostolski w Polsce, ks. abp Józef 

Kowalczyk, przy współudziale abpa Damiana Zimonia, ordynariusza 

katowickiego. 

il. MATKA BOŻA BOGUCKA, kościół pw. św. Szczepana, Katowice-Bogucice; źródło: www.wga.hu 

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 Michał BOGDAN 
 

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

