
   

»»DDLLAACCZZEEGGOO  WWAATTPPLLIIWWOOSSCCII  BBUUDDZZAA  SSIIEE   
WW  WWAASSZZYYCCHH  SSEERRCCAACCHH??……««   

NR XV/2018 (835) GAZETKA PARAFII ŚW. ZYGMUNTA W SŁOMCZYNIE 15 KWIETNIA AD 2018 
 

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

Sobór Watykański II wskazuje na trzy kryteria interpretacji Pisma świętego, odpowiadające DUCHOWI, który je natchnąłPOR. SOBÓR WATYKAŃSKI II, KONST. DEI VERBUM, 12: 

1. Zwracać uwagę przede wszystkim na „treść i jedność całego Pisma świętego”. 

 Jakkolwiek byłyby zróżnicowane księgi, z których składa się Pismo święte, to jest ono jednak jedno ze względu na jedność BOŻEGO zamysłu, którego JEZUS 

CHRYSTUS jest ośrodkiem i sercem, otwartym po wypełnieniu JEGO PaschyPOR. ŁK 24, 25-27. 44-46: 

 SercePOR. PS 22, 15 CHRYSTUSA oznacza Pismo święte, które pozwala poznać serce CHRYSTUSA. 

 Przed męką serce CHRYSTUSA było zamknięte, ponieważ Pismo święte było niejasne. 

 Pismo święte zostało otwarte po męce, by ci, którzy je teraz rozumieją, wiedzieli i rozeznawali, w jaki sposób powinny być interpretowane 

proroctwaŚW. TOMASZ Z AKWINU, EXPOSITIO IN PSALMOS, 21, 11. 

2. Czytać Pismo święte w „żywej Tradycji całego Kościoła”. 

 Według powiedzenia Ojców Kościoła, „Sacra Scriptura principalius est in corde Ecclesiae et quam in materialibus instrumentis scripta” — „Pismo święte 

jest bardziej wypisane na sercu Kościoła niż na pergaminie”. 

 Istotnie, Kościół nosi w swojej Tradycji żywą pamięć słowa BOŻEGO, a DUCH ŚWIĘTY przekazuje mu duchową interpretację Pisma świętego („secundum 

spiritualem sensum quem SPIRITUS donat Ecclesiae” — „według sensu duchowego, który DUCH daje Kościołowi”ORYGENES, HOMILIAE IN LEVITICUM, 5, 5.). 

3. Uwzględniać „analogię wiary”POR. RZ 12, 6. 

 Przez „analogię wiary” rozumiemy spójność prawd wiary między sobą i w całości planu Objawienia. [KKK, 112, 113, 114] 

TRZECIA NIEDZIELA WIELKANOCNA 

 

CHRYSTUS OBJAWIAJĄCY SIĘ APOSTOŁOM ZA ZAMKNIĘTYMI DRZWIAMI 
DUCCIO, DI BUONINSEGNA (ok. 1260, Siena – 1318, Siena) 

fragm. poliptyku Maestà, 1308-11, tempera na panelu, 39 × 51 cm, katedralne muzeum metropolitalne, Siena; 

źródło: www.artbible.info 

Z DZIEJÓW APOSTOLSKICHDZ 3, 13-15. 17-19 

Piotr powiedział do ludu: 

„BÓG Abrahama, Izaaka i Jakuba, BÓG ojców naszych wsławił SŁUGĘ 

SWEGO, JEZUSA, wy jednak wydaliście GO i zaparliście się GO przed 

Piłatem, gdy postanowił GO uwolnić. 

Zaparliście się ŚWIĘTEGO i SPRAWIEDLIWEGO, a wyprosiliście ułaska-

wienie dla zabójcy. 

Zabiliście DAWCĘ ŻYCIA, ale BÓG wskrzesił GO z martwych, czego my 

jesteśmy świadkami. 

Lecz teraz wiem, bracia, że działaliście w nieświadomości, tak samo 

jak zwierzchnicy wasi. 

A BÓG w ten sposób spełnił to, co zapowiedział przez usta wszystkich 

proroków, że JEGO MESJASZ będzie cierpiał. 

Pokutujcie więc i nawróćcie się, aby grzechy wasze zostały zgładzone”. 

PSALM RESPONSORYJNYPS 4, 2. 4 I 9 (R.: POR. 7B) 

REFREN: Wznieś ponad nami światłość TWOJĄ, PANIE 

Kiedy CIĘ wzywam, odpowiedz mi, BOŻE, 

który wymierzasz mi sprawiedliwość. 

TYŚ mnie wydźwignął z utrapienia, 

zmiłuj się nade mną i wysłuchaj moją modlitwę. 

Wiedzcie, że godnym podziwu czyni PAN SWEGO wiernego, 

PAN mnie wysłucha, gdy będę GO wzywał. 

Spokojnie zasypiam, kiedy się położę, 

bo tylko TY jeden, PANIE, pozwalasz mi żyć bezpiecznie. 

Z PIERWSZEGO LISTU ŚW. JANA APOSTOŁA1 J 2, 1-5 

Dzieci moje, piszę do was, żebyście nie grzeszyli. 

Jeśliby nawet ktoś zgrzeszył, mamy RZECZNIKA u OJCA — JEZUSA CHRYSTUSA 

sprawiedliwego. 

ON bowiem jest ofiarą przebłagalną za nasze grzechy, i nie tylko za nasze, 

lecz również za grzechy całego świata. 

Po tym zaś poznajemy, że GO znamy, jeżeli zachowujemy JEGO 

przykazania. 

Kto mówi: 

„Znam GO”, 

a nie zachowuje JEGO przykazań, ten jest kłamcą i nie ma w nim prawdy. 

Kto zaś zachowuje JEGO naukę, w tym naprawdę miłość BOŻA jest 

doskonała. 

AKLAMACJAPOR. ŁK 24, 32 Alleluja, Alleluja 

Panie JEZU, 

daj nam zrozumieć Pisma, 

niech pała nasze serce, 

gdy do nas mówisz. 

SŁOWA EWANGELII WG ŚW. ŁUKASZAŁK 24, 35-48 

Uczniowie opowiadali, co ich spotkało w drodze i jak poznali JEZUSA przy 

łamaniu chleba. 

A gdy rozmawiali o tym, ON sam stanął pośród nich i rzekł do nich: 

»Pokój wam!« 

Zatrwożonym i wylękłym zdawało się, że widzą ducha. 

Lecz ON rzekł do nich: 

»Czemu jesteście zmieszani i dlaczego wątpliwości budzą się w wa-

szych sercach? 

Popatrzcie na MOJE ręce i nogi: 

to JA jestem. 

Dotknijcie MNIE i przekonajcie się: 

duch nie ma ciała ani kości, jak widzicie, że JA mam«. 

Przy tych słowach pokazał im swoje ręce i nogi. 

Lecz gdy oni z radości jeszcze nie wierzyli i pełni byli zdumienia, rzekł do 

nich: 

»Macie tu coś do jedzenia?« 

Oni podali MU kawałek pieczonej ryby. 

Wziął i spożył przy nich. 

Potem rzekł do nich: 

»To właśnie znaczyły słowa, które mówiłem do was, gdy byłem jeszcze 

z wami: 

Musi się wypełnić wszystko, co napisane jest o MNIE w Prawie 

Mojżesza, u Proroków i w Psalmach«. 

Wtedy oświecił ich umysły, aby rozumieli Pisma. 

I rzekł do nich: 

»Tak jest napisane: 

MESJASZ będzie cierpiał i trzeciego dnia zmartwychwstanie; 

w imię JEGO głoszone będzie nawrócenie i odpuszczenie grzechów 

wszystkim narodom, począwszy od Jeruzalem. 

Wy jesteście świadkami tego«. 

https://www.artbible.info/art/large/162.html
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INFORMACJE PARAFIALNE 
 15.IV (niedziela): Spotkanie rodziców dzieci pierwszokomunijnych 

po Mszy św. o 1800. 
 21.IV (sobota): O 1300 bieg „SZLAKIEM GUZIKÓW NIEUGIĘTYCH”, 

ku czci patrona szkoły w Słomczynie, Jana Mejstera, oraz 
zamordowanych w ramach tzw. Zbrodni Katyńskiej. 
Start przy pomniku Powstańców Styczniowych w Ciecisze-
wie. Zakończenie przy Domu Ludowym w Słomczynie. 
Zapraszamy! rodziców, absolwentów oraz sympatyków Szkoły 

Podstawowej w Słomczynie! Dla uczestników — pamiątkowe 
gadżety i grochówka! 

 22.IV (niedziela): NIEDZIELA DOBREGO PASTERZA – rozpoczęcie 
tygodnia modlitw o powołania. Po Mszach św. będą zbierane 
ofiary do puszek na seminarium WMSD w Warszawie. 

 Chrzty w kwietniu 22.IV oraz 29.IV, na sumie. 
 Zachęcamy! do przekazania 1% podatku dochodowego 

na rzecz Parafialnego Zespołu Caritas – poprzez Caritas 
Archidiecezji Warszawskiej (numer KRS – 0000225750, 
ze wskazaniem naszego Caritas jako odbiorcy). 

 Kończy się remont kościoła. Ofiary na odnowę wspól-
nego domu można składać np. na konto parafialne: 

PKO S.A. VII O. w Warszawie 56 1240 1109 1111 0000 0551 5772 

Za wszystkie ofiary – serdeczne Bóg zapłać! 

 16–17.VI (sobota–niedziela): Pielgrzymka rzeczna pw. św. Zygmunta 
do Płocka. Chętnych prosimy o zgłaszanie się do księży. 

 22–29.VI: Pielgrzymka na Ukrainę. Program  w kościele. 

Pielgrzymów księża proszą o wpłatę 1. raty w wys. 800 zł. 
 16–26.VII: Letni wyjazd dzieci i młodzieży naszej parafii 

do Karwi. Szczegóły i zapisy u ks. Michała. 

ZAPOWIEDZI 
Zapowiedź II: Michał PINDELSKI, kawaler z parafii tutejszej, i Marta 

KUREK, panna z parafii w Zawadach 

Zapowiedź I: Michał WIŚNIEWSKI, kawaler z parafii tutejszej, i Aneta 
Marta LIWANOWSKA, panna z parafii pw. Matki Bożej Anielskiej w Skolimowie 

Zapowiedź I: Paweł Andrzej JEZIORSKI, kawaler, i Magdalena 

STAŃCZYK, 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 odeszli z naszego grona: 

śp. Małgorzata BIERNACKA  1.IV.2018 l. 57 

śp. Jan Wiesław KRASNODĘBSKI  27.III.2018 l. 82 

Wieczne odpoczywanie racz Im dać PANIE! 

INTENCJE MSZALNE I MODLITEWNE 

16.IV 
(poniedziałek) 

730 
o udaną operację dla Krystyny 

i powodzenie na egzaminach dla Bartosza 

1800 
† Jadwigi STAROS, 

Franciszka i Antoniego KORNASZEWSKICH 

17.IV 
(wtorek) 

730 
† Władysława, Antoniny, Mariana i Antoniego 

PIETRASZKÓW 

1800 
† Katarzyny, Wandy i Józefa OSUCHÓW, 

zmarłych z rodziny OSUCHÓW 

18.IV 
(środa) 

730  

1800 w intencji PANU BOGU wiadomej 

19.IV 
(czwartek) 

730  

1800 † Bożeny KOŁODZIEJ 

20.IV 
(piątek) 

730  

1800 
† Wandy BISKUPSKIEJ, w 4. rocznicę śmierci, 

Jana WŁODARCZYKA 

21.IV 
(sobota) 

730  

1800 
† Genowefy i Stanisława ODOLIŃSKICH, 

Zbigniewa KRASZKIEWICZA, 

Zbigniewa GOŁĘBIOWSKIEGO 

22.IV 
(niedziela) 

845 † Marianny i Antoniego KRÓLÓW 

1030 
† cierpiących w czyśćcu  

† Jakuba WÓJCIKA 

1200 

† Janiny, Zofii i Józefa MICHALAKÓW, 

Wiktorii i Wojciecha GAWRYSIÓW 

† Krystyny PŁATEK, w 1. rocznicę śmierci 

1800 † Zdzisława i Stanisławy ROSÓW 

ANEKS 
Trudno 

zamknąć tę listę 

i wyjść z lasu 

za ołtarzem 

tysiące krzyży 

przed ołtarzem 

96 pustych krzeseł 

znowu mgła 

i znów trzeba powiedzieć 

prawdę 

BANACH, Wojciech (ur. 1953, Bydgoszcz) 

BISKUPI WARSZAWSCY: JAN CHRZCICIEL ALBERTRANDI 
Pierwszym warszawskim sufraganem – biskupem 

pomocniczym – był Jan Chrzciciel Albertrandi. 

Na świat przyszedł 7.XII.1731 w Warszawie. 

Był synem pochodzącego z Włoch mieszczanina 

Franciszka i Marii Antoniny z domu Czechowicz. 

Uczył się u warszawskich jezuitów i wówczas 

poczuł powołanie. Wstąpił do zakonu i już w wie-

ku 19 lat został nauczycielem w kolegium jezu-

ickim w Płońsku, a później w podobnych 

instytucjach w Płocku, Nieświeżu i Wilnie. Uczył 

też w pijarskim Collegium Nobilium w Warszawie. 

W 1764 prymas Władysław Aleksander Łubień-

ski powierzył mu wychowanie swojego wnuka 

stryjecznego, Feliksa. 

Trzy lata później w czasie jednej z wielu wizyt we Włoszech wystąpił 

z zakonu jezuitów i został kapłanem świeckim. Zajmował się już wówczas 

literaturą i historią, publicystyką i poezją. W 1765 był wśród założycieli 

(innym był ks. Ignacy Krasicki) „Monitora”, jednego z pierwszych polsko-

języcznych czasopism, a później, w 1769-77 redaktorem „Zabaw Przyjem-

nych i Pożytecznych”, pierwszego polskiego czasopisma literackiego. 

Pracował w Bibliotece Załuskich. Opracował tzw. „Teki Albertrandiego” – 

wypisy źródeł do historii Polski z archiwów Watykanu, Neapolu i Szwecji. 

W 1773 powrócił na stałe do kraju i został lektorem króla Polski 

Stanisława Augusta Poniatowskiego. Był kustoszem królewskich zbiorów 

medali i rycin. Uczestniczył w pracach Towarzystwa do Ksiąg 

Elementarnych, był bibliotekarzem królewskim. 

W 1776 został uszlachcony i otrzymał własny herb – Albertrandi. 

Następnie był proboszczem parafii pw. św. Katarzyny na Służewie, a prawd. po-

tem dziekanem płockim. W 1779 został prepozytem kapituły kolegiackiej 

pw. św. Jana Chrzciciela w Warszawie, a w 1786 kanonikiem kapituły kate-

dralnej gnieźnieńskiej. W 1795 został archidiakonem warszawskim. 

Były to już ostatnie lata niepodległości Rzeczypospolitej, czasy Konstytucji 

3 Maja i insurekcji kościuszkowskiej. Spędził je w Warszawie, swoje losy 

wiążąc raczej z koteriami targowickimi. Po upadku powstania kościusz-

kowskiego wygłosił na Mszach żałobnych za Józefa Kazimierza Kossa-

kowskiego i Ignacego Jakuba Massalskiego, dwóch biskupów – targowi-

czan, prawd. opłacanych przez Rosjan i powieszonych przez powstańców i lud 

w Warszawie, kazania w ich obronie… 

Historia oceniła jego ówczesne stanowisko jednoznacznie, acz wybory, 

które wówczas musiano podejmować tak proste zaiste nie były… 

Został wówczas mianowany przez rosyjskiego gubernatora Warszawy, 

gen. Friedricha von Buxhoevedena – osadzonego na tym stanowisku przez 

osławionego gen. Aleksandra Suworowa, rzeźnika w 1794 warszawskiej 

Pragi – głównym cenzorem zaborczych władz warszawskich. 

18.XII.1795 Pius VI mianował go biskupem pomocniczym diecezji poz-

nańskiej i biskupem tytularnym Zenopolis. Sakrę przyjął 26.I.1796. Przez 

dwa lata był wikariuszem generalnym i wizytatorem szkół w Warszawie. 

Od momentu powołania diecezji warszawskiej w 1798 został jej biskupem 

pomocniczym. 

Stał się wówczas współzałożycielem i pierwszym prezesem Towarzystwa 

Przyjaciół Nauk w Warszawie (był nim dwukrotnie). 

Bronił seminariów duchownych przed ingerencjami władz pruskich (III roz-

biór Polski włączył Warszawę do zaboru pruskiego). 

Zmarł 10.VIII.1808 w Warszawie. 

Pochowany został w katakumbach na warszawskim cmentarzu 

Powązkowskim, bez żadnego napisu – zgodnie z życzeniem. 

W rękopisach pozostawił dzieła historyczne, dotyczące panowania 

Władysława Jagiełły, królów z dynastii Jagiellońskiej, Henryka Walezego 

i Stefana Batorego, które ukazały się pośmiertnie. 

il.: BP JAN CHRZCICIEL ALBERTRANDI — obraz olejny, Zamek Królewski, Warszawa; źródło: commons.wikimedia.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 Michał BOGDAN 
 

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Jan_Chrzciciel_Albertrandy.JPG
http://www.swzygmunt.knc.pl/

