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W Piśmie świętym znajdujemy bardzo liczne obrazy i figury powiązane między sobą; 

 za ich pośrednictwem Objawienie mówi o niezgłębionej tajemnicy Kościoła. 

Obrazy wzięte ze Starego Testamentu są różnymi wariantami podstawowej idei, jaką jest idea „Ludu BOŻEGO”. 

W Nowym TestamenciePOR. EF 1, 22; KOL 1,18 wszystkie te obrazy nabierają nowego znaczenia przez fakt, że CHRYSTUS staje się „GŁOWĄ” tego LUDUPOR. SOBÓR WATYKAŃSKI II, 

KONST. LUMEN GENTIUM, 9, który jest więc JEGO CIAŁEM. 

Pierwsze miejsce zajmują obrazy „wzięte z życia pasterskiego, z rolnictwa, z budownictwa, także z życia rodzinnego i zaślubin”POR. SOBÓR WATYKAŃSKI II, KONST. LUMEN GENTIUM, 6. 

Kościół jest owczarnią, której jedyną i konieczną bramą jest CHRYSTUSPOR. J 10, 1-10. 

Jest trzodą, której sam BÓG zapowiedział, że będzie jej pasterzemPOR. IZ 40, 11; EZ 34, 1 LN, i której owce, chociaż rządzone przez pasterzy - ludzi, są jednak nieustannie 

prowadzone i karmione przez samego CHRYSTUSA, DOBREGO PASTERZA i KSIĘCIA pasterzyPOR. J 10, I 1; 1 P 5, 4, który oddał swoje życie za owcePOR. J 10, 11-15. [KKK, 753, 754] 

CZWARTA NIEDZIELA WIELKANOCNA 

 

DOBRY PASTERZ 
fragm. witraża, ok. 1932, kościół pw. św. Jana Chrzciciela, Ashfield, Nowa Południowa Walia, Australia.; źródło: pl.wikipedia.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 odzyskał 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 dzięki NIEMU ten człowiek stanął przed wami zdrowy. 

ON jest kamieniem odrzuconym przez was budujących, tym, który stał 

się głowicą węgła. 

I nie ma w żadnym innym zbawienia, gdyż nie dano ludziom pod 

niebem żadnego innego imienia, przez które moglibyśmy być 

zbawieni». 

PSALM RESPONSORYJNYPS 118 (117), 1BC I 8-9. 21-23. 26 I 28 (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, że mnie wysłuchałeś 

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 wam z PAŃSKIEGO domu. 

Jesteś moim BOGIEM, podziękować chcę TOBIE, 

BOŻE mój, wielbić pragnę CIEBIE. 

Z PIERWSZEGO LISTU ŚW. JANA APOSTOŁA1 J 3, 1-2 

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 jeszcze się nie ujawniło, czym będziemy. 

Wiemy, że gdy się objawi, będziemy do NIEGO podobni, 

bo ujrzymy GO takim, jakim jest. 

AKLAMACJAJ 10, 14 Alleluja, Alleluja 

»JA jestem dobrym pasterzem 

i znam owce MOJE, 

a MOJE MNIE ZNAJĄ«. 

SŁOWA EWANGELII WG 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, którego owce nie są 

własnością, 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 zagrody. 

I te muszę przyprowadzić, 

i będą słuchać głosu MEGO, 

i nastanie jedna owczarnia, jeden pasterz. 

Dlatego miłuje MNIE OJCIEC, bo JA życie MOJE oddaję, aby je znów 

odzyskać. 

Nikt MI go nie zabiera, lecz JA sam z SIEBIE je oddaję. 

Mam moc je oddać i mam moc je znów odzyskać. 

Taki nakaz otrzymałem od MOJEGO OJCA». 

https://pl.wikipedia.org/wiki/Plik:StJohnsAshfield_StainedGlass_GoodShepherd_Portrait.jpg
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INFORMACJE PARAFIALNE 
 22.IV (niedziela): NIEDZIELA DOBREGO PASTERZA 

 Rozpoczęcie tygodnia modlitw o powołania. 
 Po Mszach św. zbierane są ofiary do puszek na Wyższe 

Metropolitalne Seminarium Duchowne w Warszawie. 
 24.IV (wtorek): Spotkanie dla przygotowujących się do sakra-

mentu bierzmowania, w domu rekolekcyjnym: 
 o 1630 dla dziewcząt; 
 o 1900 dla chłopców. 

 27.IV (piątek): Nasi duszpasterze zapraszają! rodziców kandy-

datów do bierzmowania na: 
 Mszę św. o 1800; 
 modlitewne spotkanie „RÓŻANIEC RODZICÓW ZA DZIECI” – jak 

w każdy 4. piątek miesiąca – po Mszy św. o 1800; 
 spotkanie organizacyjne (po RÓŻAŃCU). 

 Chrzty w kwietniu 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). Ulotki 
wyjaśniające jak wypełnić formularz PIT  w kościele. 

 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 – składane na tacę, wpłaty indywidualne 
i na konto z przeznaczeniem na remont kościoła – Rada 
Parafialna i nasi duszpasterze składają 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. 

Księża proszą pielgrzymów 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. 

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

14.IV Julia CHWALIBÓG, Parcela 

 7.IV Maja Karolina MISZTAL, Kawęczynek 

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

ZAPOWIEDZI 
Zapowiedź II: Michał WIŚNIEWSKI, kawaler z parafii tutejszej, i Aneta 

Marta LIWANOWSKA, panna z parafii pw. Matki Bożej Anielskiej 
w Skolimowie 

Zapowiedź II: Paweł Andrzej JEZIORSKI, kawaler, i Magdalena 

STAŃCZYK, panna, oboje z parafii tutejszej 

Zapowiedź I: Artur NOGAL, kawaler, i Klaudia BOROWSKA, panna, 
oboje z parafii tutejszej 

Zapowiedź I: Daniel Jakub DOMINIK, kawaler, i Justyna KORNA-
SZEWSKA, 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. Zuzanna WILK  12.IV.2018 l. 68 

Wieczne odpoczywanie racz Jej dać PANIE! 

INTENCJE MSZALNE I MODLITEWNE 

23.IV 
(poniedziałek) 

730  

1800 † Stefana PAWLAKA, w 4. rocznicę śmierci 

24.IV 
(wtorek) 

730 w pewnej intencji 

1800 † Krzysztofa KONOPKI 

25.IV 
(środa) 

730  

1800 
† Genowefy, w 1. rocznicę śmierci, i Mieczysława KŁOSZEWSKICH, 

Zofii SZYMANKIEWICZ, 

Franciszka KANABUSA 

26.IV 
(czwartek) 

730  

1800 † Ireneusza KUCHARSKIEGO, w 1. rocznicę śmierci 

27.IV 
(piątek) 

730 † Krystyny ZARON, w 5. rocznicę śmierci 

1800 w intencjach RÓŻAŃCA RODZICÓW 

28.IV 
(sobota) 

730  

1800 
† Jana i Wiesława NOGALÓW, 

Ewy i Ksawerego STRZELECKICH 

29.IV 
(niedziela) 

845 
† Leona BRUDNIEWSKIEGO, w 26. rocznicę śmierci 

† Stefanii BOROWSKIEJ–BUKESTOL, w 20. rocznicę śmierci 

1030 † Magdaleny PARADOWSKIEJ, w 2. rocznicę śmierci 

1200 

† Tadeusza RETMAŃSKIEGO, w 10. rocznicę śmierci, 

Janiny i Stanisława RETMAŃSKICH, 

Zofii i Jana ORNATÓW 

dziękczynna, z prośbą o błogosławieństwo BOŻE i wszelkie potrzebne łaski, 

dla Antoniego i Haliny PEŁKÓW, z racji 50 rocznicy ślubu, 

oraz ich dzieci, wnuków i prawnuka. 

1800 
† Janiny i Władysława UTRATÓW, 

Kazimiery, Antoniego i Julianny KOŁPAKÓW, 

zmarłych dziadków DUDKÓW, KANABUSÓW i UTRATÓW 

MODLITWA 
MATKO BOLESNA i ZWYCIĘSKA 

TY, która stałaś na Golgocie pod krzyżem CHRYSTUSA, 

byłaś na pewno i w Lesie Katyńskim… 

Zbierałaś ich po kolei 

i niosłaś prosto do SYNA TWOJEGO. 

A ON przygarnął ich do SWOJEGO przebitego SERCA. 

Zatykano im usta, ale TY słyszałaś ich niemy krzyk. 

Wiązano im ręce, jak SYNOWI TWOJEMU, 

a TY powtarzałaś: „ECCE HOMO”. 

Ich przebite czaszki spowijałaś modlitwą. 

Najdelikatniej zbierałaś każdą kroplę krwi. 

Strzegłaś pamiątek, które nieśli ze sobą, 

rozpoznawałaś krzyżyki, ryngrafy, medaliki, 

i fotografie, i te listy-pocałunki najbliższych 

— z którymi się nie rozstawali. 

Widziałaś jak warstwami padali w ziemię, 

jak ziarna pszeniczne na chleb mocy dla narodu. 

Otulałaś ich ciszą lasu, który do dziś stoi oniemiały. 

Czuwałaś nad tymi, którzy kochając — szukali ich, oczekiwali. 

I nie mogli spotkać ich inaczej, jak przy TWOIM SERCU. 

Czekałaś cierpliwie z tymi, którym nie wolno było nawet pytać 

głośno o Katyń. 

A Ci, z Ostaszkowa, i Starobielska? 

Byłaś z nimi do końca? 

Gdzie ich żegnałaś? 

W lasach, na polach, na morzu? 

TY znasz tajemnicę tak ukrywaną przed światem. 

A czy widziałaś też tych, którzy strzelali, 

wykonując barbarzyński rozkaz? 

Czy ich widziałaś? 

I przebaczyłaś im wszystkim? 

Nie mogłaś inaczej. 

Pamiętałaś przecież słowa TWOJEGO SYNA: 

»OJCZE odpuść im, bo nie wiedzą, co czynią«. 

I nam pomóż przebaczyć. 

Amen. 

PESZKOWSKI, Zdzisław Aleksander, ks. (1918, Sanok – 2007, Warszawa) – 1990 

„Modlitwa” autorstwa kapelana „Rodzin Katyńskich” (na zdjęciu) – wywiezionego 12.v.1940 z 232 polskimi jeńcami 
w ostatnim transporcie z obozu Kozielsk do obozu Pawliszczew Bar, jedynym który nie trafił na miejsce mordu w Katyniu – 
napisana została, gdy jeszcze nie wiadomo było, gdzie zginęli i gdzie pochowani zostali polscy jeńcy wojenni obozów 
Ostaszków i Starobielsk (w tym drugim więziony był były nauczyciel szkoły w Słomczynie, dziś jej patron, Jan Mejster). 
Dziś już wiadomo – odpowiednio do Tweru i Charkowa, gdzie zostali przez Rosjan zamordowani. 

BISKUPI WARSZAWSCY: IGNACY ANTONI RACZYŃSKI (CZĘŚĆ I) 
Po śmierci w 1804 ordynariusza, bpa Józefa 

Miaskowskiego, i w 1808 sufragana, bpa Jana 

Chrzciciela Albertrandiego diecezja warszawska 

nie miała swojego biskupa. Rolę administratora 

diecezji pełnił arcybiskup metropolita gnieźnień-

ski, Ignacy Raczyński. 

Na świat przyszedł 6.VIII.1741 w Małoszynie, wsi 

w pow. Turek. Był synem Antoniego herbu Nałęcz 

i Katarzyny z domu Szygowskiej. 

Początkowo pobierał nauki w domu, a następnie 

w szkole jezuitów w Bydgoszczy. Po wstąpieniu 

do nowicjatu jezuitów w Krakowie w 1760, gdzie 

15.VIII.1760 złożył śluby, studiował w kolegium 

w Poznaniu, a następnie w Mediolanie w latach 1772-3… dokończenie z tydzień 

il.: BP IGNACY ANTONI RACZYŃSKI — obraz olejny; źródło: prymaspolski.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 Michał BOGDAN 
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