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Zalążkiem i początkiem Królestwa jest „mała trzódka”Łk 12, 32 tych, których JEZUS przyszedł zwołać wokół siebie i których ON sam jest pasterzempor. Mt 10, 16; 26, 31; J 10,1-21. [KKK, 764, fragm.] 

CZWARTA NIEDZIELA WIELKANOCNA 

 

PAN MOIM PASTERZEM — SALLMAN, Warner Eliasz (1892, Chicago – 1968, Chicago) 

lata 1940., oryginał: olejny na płótnie; źródło: www.anderson.edu 

Z DZIEJÓW APOSTOLSKICHDZ 13, 14. 43-52 

W owym czasie Paweł i Barnaba, 

przeszedłszy przez Perge, 

dotarli do Antiochii Pizydyjskiej, 

weszli w dzień szabatu do synagogi 

i usiedli. 

A wielu Żydów i pobożnych prozelitów 

towarzyszyło Pawłowi i Barnabie, 

którzy w rozmowie starali się zachęcić ich 

do wytrwania w łasce BOGA. 

W następny szabat 

zebrało się niemal całe miasto, 

aby słuchać słowa BOŻEGO. 

Gdy Żydzi zobaczyli tłumy, 

ogarnęła ich zazdrość, 

i bluźniąc, sprzeciwiali się temu, 

co mówił Paweł. 

Wtedy Paweł i Barnaba powiedzieli odważnie: 

„Należało głosić słowo BOŻE najpierw wam. 

Skoro jednak odrzucacie je 

i sami uznajecie się 

za niegodnych życia wiecznego, 

zwracamy się do pogan. 

Tak bowiem nakazał nam PAN: 

»Ustanowiłem cię światłością dla pogan, 

abyś był zbawieniem 

aż po krańce ziemi«”. 

Poganie, słysząc to, radowali się 

i wielbili słowo PAŃSKIE, 

a wszyscy, przeznaczeni do życia wiecznego, 

uwierzyli. 

Słowo PAŃSKIE szerzyło się na cały kraj. 

Ale Żydzi podburzyli pobożne a wpływowe niewiasty 

i znaczniejszych obywateli, 

wzniecili prześladowanie Pawła i Barnaby 

i wyrzucili ich ze swoich granic. 

A oni, strząsnąwszy na nich pył z nóg, 

przyszli do Ikonium. 

A uczniowie byli pełni wesela 

i DUCHA ŚWIĘTEGO. 

PSALM RESPONSORYJNYPS 100 (99), 2-3. 4-5 (R.: POR. 3C) 

REFREN: My ludem PANA i JEGO owcami 

Służcie PANU z weselem, 

stańcie przed obliczem PANA z okrzykami radości. 

Wiedzcie, że PAN jest BOGIEM, 

ON SAM nas stworzył, jesteśmy JEGO własnością, 

JEGO ludem, owcami JEGO pastwiska. 

W JEGO bramy wstępujcie z dziękczynieniem, 

z hymnami w JEGO przedsionki, 

chwalcie i błogosławcie JEGO imię. 

Albowiem PAN jest dobry, 

JEGO łaska trwa na wieki, 

a JEGO wierność przez pokolenia. 

Z APOKALIPSY ŚW. JANA APOSTOŁAAp 7, 9. 14b-17 
Ja, Jan, ujrzałem: 

a oto wielki tłum, 

którego nie mógł nikt policzyć, 

z każdego narodu 

i wszystkich pokoleń, ludów i języków, 

stojący przed tronem 

i przed BARANKIEM. 

Odziani są w białe szaty, 

a w ręku ich palmy. 

I rzekł do mnie jeden ze Starców: 

„To ci, 

którzy przychodzą z wielkiego ucisku 

i opłukali swe szaty, 

i w krwi BARANKA je wybielili. 

Dlatego są przed tronem BOGA 

i w JEGO świątyni cześć Mu oddają 

we dnie i w nocy. 

A ZASIADAJĄCY na tronie 

rozciągnie namiot nad nimi. 

Nie będą już łaknąć 

ani nie będą już pragnąć, 

i nie porazi ich słońce 

ani żaden upał, 

bo pasł ich będzie BARANEK, 

który jest pośrodku tronu, 

i poprowadzi ich do źródeł wód życia: 

i każdą łzę otrze BÓG z ich oczu”. 

AKLAMACJAJ 10, 14 Alleluja, Alleluja 

»JA jestem dobrym pasterzem 

i znam owce MOJE, 

a MOJE MNIE znają« 

SŁOWA EWANGELII WEDŁUG ŚW. JANAJ 10, 27-30 

JEZUS powiedział: 

«MOJE owce słuchają MEGO głosu, 

a JA znam je. 

Idą one za MNĄ, 

a JA daję im życie wieczne. 

Nie zginą na wieki 

i nikt nie wyrwie ich z MOJEJ ręki. 

OJCIEC MÓJ, 

który MI je dał, 

jest większy od wszystkich. 

I nikt nie może ich wyrwać 

z ręki MEGO OjCa. 

JA i OJCIEC jedno jesteśmy». 

https://www.anderson.edu/galleries/warner-sallman/collection/
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INFORMACJE PARAFIALNE 
 1-31.V: NABOŻEŃSTWA MAJOWE ku czci NAJŚWIĘTSZEJ MARYI 

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

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

 Uroczystość 1. KOMUNII ŚW.: 
 Msza św. pierwszokomunijna o 1030. 
 Biały Tydzień dla dzieci pierwszokomunijnych 

13–17.V (poniedziałek–piątek), na Mszach św. o 1800. 
 Rozpoczęcie tygodnia modlitw o powołania do kapłań-

stwa i zakonu. 
 Po Mszach św. zbierane są ofiary do puszek na Wyższe 

Metropolitalne Seminarium Duchowne w Warszawie. 
 Przygotowania do uroczystości dzieci rocznicowych: 

 16.V (czwartek): Próba – po Mszy św. 1800. 

 17.V (piątek): Spowiedź – o 1500. 
 17–19.V (piątek–niedziela): Wyższe Metropolitalne Seminarium Du-

chowne św. Jana Chrzciciela w Warszawie organizuje week-
endowe REKOLEKCJE DLA ROZEZNAJĄCYCH POWOŁANIE. 
To dobry czas, by w ciszy i spokoju rozeznać wolę BOŻĄ 
na swoje życie… Szczegółowe informacje i zapisy na stronie 
warszawskiego Seminarium www.wmsd.waw.pl. 

 18.V (sobota): Piesza pielgrzymka do Marianek, do Sanktuarium 
św. o. Stanisława Papczyńskiego – dla kandydatów do bierz-
mowania. Wyjście z naszej świątyni – o 830. Zapraszamy! 

 19.V (niedziela): 
 Uroczystość dzieci rocznicowych na Mszy św. o 1030. 
 Gościć będziemy Siostry ze Zgromadzenia św. Katarzyny, 

które w miejscowości Siemki k. Kętrzyna, na Mazurach, 
prowadzą – pod nazwą Wspólnota Razem Łatwiej – dom 

dla dziewcząt uzależnionych, pomagając im w wyjściu 
z przypadłości poprzez odnalezienie sensu życia. Siostry 
zapoznają nas z tym dziełem, a po Mszach św. będą 

zbierać ofiary na jego utrzymanie. 
 Chrzty w maju w 4. niedzielę miesiąca – 26.V – na sumie. 

Zgłoszenia do 17.V w kancelarii. Przygotowanie dla rodzi-
ców i chrzestnych 19.V, po sumie, w kościele. 

 15–16.VI (sobota–niedziela): Pielgrzymka rzeczna św. Zygmunta 
do Płocka. Chętnych prosimy! o zgłaszanie się do ks. Probo-

szcza lub ks. Michała. 
 10–22.VIII: Letni wyjazd do Augustowa. Koszt: 1,300 zł. 

Szczegóły u ks. Michała. 
 Ofiary na spłatę zobowiązań związanych z trwającym re-

montem kościoła 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! 

 Jednostka OSP Słomczyn prowadzi zbiórkę na rzecz wymia-
ny obecnego, wiekowego wozu bojowego. Osoby zaintere-
sowane mogą wpłacać środki za pomocą internetowej 
zbiórki na: https://zrzutka.pl/egxjr4, lub na konto: 

BENEFICJENT: Zrzutka.pl Sp. z o.o., Al.Karkonoska 59, 53-015 Wrocław 
NR: 55 1750 1312 6888 1353 9898 6908 

TYTUŁ: Darowizna na zakup samochodu OSP Słomczyn 

ZAPOWIEDZI 
Zapowiedź I: Mateusz KALIŃSKI, kawaler, i Justyna HOLZ, 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. Stefan LEMIESZEK  27.IV.2019 l. 83 

śp. Jan BOGDAN  22.IV.2019 l. 95 

śp. Maria Bożenna MAGOCH-STĘPNIAK  22.IV.2019 l. 84 

śp. Wanda Bolesława GARWOLEWSKA z d. Szyszko  21.IV.2019 l. 98 

Wieczne odpoczywanie racz Im dać PANIE! 

INTENCJE MSZALNE I MODLITEWNE 

13.V 
(poniedziałek) 

730 w pewnej intencji 

1800 
w intencji członków Parafialnego Koła Żywego Różańca 

oraz naszych kapłanów 

14.V 
(wtorek) 

730 
o potrzebne łaski, światło i dary DUCHA ŚWIĘTEGO oraz miłosierdzie BOŻE 

dla ks. Bartosza 

1800 † Ireny i Lucjana MOSKALEWICZÓW 

15.V 
(środa) 

730 † Rafała FABISIAKA 

1800 
† Zofii, Marii i Ksawerego GUTOWSKICH, 

Zofii i Tadeusza KARASZKIEWICZÓW 

16.V 
(czwartek) 

730 † Władysławy ZDUŃCZYK 

1800 † Zofii WITCZAK, z racji imienin 

17.V 
(piątek) 

730 † Przemysława 

1800 

† Leokadii i Walentego KANABUSÓW, 

ich rodziców, Izabeli i Henryka KANABUSÓW, 

Julianny RAWSKIEJ, 

Stefana BIERNACKIEGO 

18.V 
(sobota) 

730 † Stanisława CYGANA, w 1. rocznicę śmierci 

1800 
† Emilii, Romana, Wojciecha i Michaliny DOMINIKÓW, 

Anny i Grzegorza KOMOSÓW 

19.V 
(niedziela) 

845 
† Jana, w 28. rocznicę śmierci, Stanisławy, Stanisława, 

Eugeniusza i Franciszka ZAWADZANKÓW 

1030 

† Julii i Wojciecha RAWSKICH, 

Janiny i Jana GUBÓW 

w intecji dzieci rocznicowych 

1200 

† Janiny, Zofii i Józefa MICHAŁKÓW, 

Wiktorii i Wojciecha GAWRYSIÓW 

dziękczynna, z prośbą o błogosławieństwo BOŻE, 

dla Tobiasza i Olgi. w 1. rocznicę ich ślubu, 

oraz ich syna Fabiana 

1800 
† Anny WALICKIEJ, w 20. rocznicę śmierci, 

jej rodziców i teściów 

TAK 
Pierwsza Komunia z białą kokardką 

jak w śniegu z ogonem ptak 

ufaj jak chłopiec z buzią otwartą 

BOGU się mówi — tak 

Nie rycz jak osioł, nie drżyj jak żaba 

wytrwaj choć nie wiesz jak 

choćby się cały Kościół zawalił 

BOGU się mówi — tak 

Miłość zerwaną znieś jak gorączkę 

z chustką do nosa w łzach 

święte cierpienie pocałuj w rączkę 

BOGU się mówi — tak 

TWARDOWSKI, Jan Jakub (1915, Warszawa – 2006, Warszawa) 

BISKUPI WARSZAWSCY: KAZIMIERZ RUSZKIEWICZ, CZ. III 

W 1878 zmienił miejsce posługi, zostając wikariuszem przy kościele 

pw. św. Józefa Oblubieńca w Warszawie. Natomiast w 1883, wolą abpa 

Chościaka-Popiela (który 15.III.1883, po powrocie z zesłania w Rosji, został 

metropolitą warszawskim), został proboszczem parafii pw. Świętego Krzyża 

w Warszawie, obejmując funkcję, którą dane mu było pełnić aż do śmierci. 

Jednocześnie został też oficjałem generalnym – jednym z najbliższych 

współpracowników abpa Chościaka-Popiela. Rok później był już kanonikiem 

kapituły warszawskiej. 

24.III.1884 został prekonizowany biskupem pomocniczym archidiecezji 

warszawskiej ze stolicą tytularną Berissa – pierwszym warszawskim 

biskupem sufraganem po przeszło 20 latach, od upadku Powstania 

Styczniowego. Umożliwiła to dopiero śmierć w 1881 nieprzychylnego 

Polakom cara Aleksandra I… 

Sakrę biskupią otrzymał 6.VII.1884 w kościele pw. św. Katarzyny Aleksan-

dryjskiej w Sankt Petersburgu. Konsekrował go metropolita mohylewski, 

abp Aleksander Kazimierz Gintowt-Dziewałtowski (1821–1889), w asyście 

bpa Szymona Marcina Kozłowskiego (1819–1899), ówczesnego ordynariusza 

łuckiego i żytomierskiego, i bpa Antoniego Baranowskiego (1835—1902), 

ówczesnego sufragana żmudzkiego. 

Sprawował urząd wikariusza generalnego archidiecezji warszawskiej. 

Objeżdżał parafie swojej diecezji i m.in. w 1892 konsekrował nasze słoczyńskie, 

kościelne dzwony… dokończenie nastąpi 

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 

INNE Żywy Różaniec – +48 512 665 747; Różaniec Rodziców – +48 608 369 120 
 

http://www.wmsd.waw.pl/
https://zrzutka.pl/egxjr4
http://www.swzygmunt.knc.pl/

