Sw. Zygmunt
»Jam jest Pierwszy i Ostatni, i Żyjący«
NR XV/2007
/2007 (261
(261)
61)

GAZETKA PARAFII ŚW
W. ZYGMUNTA W SŁOMCZYNIE

DRUGA NIEDZIELA WIELKANOCY
Z DZIEJÓW APOSTOLSKICHDz 5,12-16

15 KWIETNIA 2007
2007

wobec uczniów. Te zaś zapisano, abyście wierzyli, że Jezus jest Mesjaszem,
Synem Bożym, i abyście wierząc, mieli życie w imię Jego.

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 RESPONSORYJNYPs1118
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 ŚWIĘTEGO 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
przepasanego 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 12,13

Alleluja, Alleluja, Alleluja
Uwierzyłeś Tomaszu, bo Mnie ujrzałeś;
błogosławieni, którzy nie widzieli, a uwierzyli.

SŁOWA EWANGELII WEDŁUG 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 odpuszczone, 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

NIEWIERNY TOMASZ, SIGNORELLI, Luca (ok. 1450, Cortona - 1523, Cortona), 1479?, fresk, bazylika w
Loreto; źródło cgfa.sunsite.dk

PATRON TYGODNIA: ŚWIĘTY ROBERT, OPAT
Urodził się ok. 1024 w Szampanii. Pochodził ze starego, znakomitego rodu. Mając
15 lat wstąpił do klasztoru benedyktynów w Mortier la Cella, i wkrótce został jego
przeorem. Następnie objął stanowisko opata w klasztorze św. Michała w Tonnere,
w którym panowało duże rozluźnienie. Gdy wysiłki wprowadzenia zmian okazały
się daremne zbolały Robert powrócił do Mortier la Cella. Ale nie pozostał tam
długo; na przeora wezwali go mnisi klasztoru w Aigult …
Tę wędrówkę przerwał Urban II i zaproponował przełożeństwo nad pustelniczym
odłamem benedyktynów w Calon. Ponieważ klimat w
Calon był niezdrowy, Robert przeniósł się, ze swoimi
uczniami, do Molesmes w Burgundii. Własnymi siłami
mnisi wystawili drewniany klasztor i kapliczkę. Gdy
obostrzenia, wprowadzone przez Roberta, okazały się
dla wielu się zbyt surowe, Robert zebrał 20
najgorliwszych i przeniósł się do Citeaux, gdzie
założył - w uroczystość św. Benedykta, 21.III.1098 nowe opactwo. I stąd wyszła iskra reformy opactw
benedyktyńskich, która dała Kościołowi nową rodzinę
reguły ścisłej, cystersów.
Książę
burgundzki,
Eudes
(Odo),
obdarzył
pustelników ziemią a biskup Chalon podniósł klasztor
do godności opactwa. Jego pierwszym opatem został
Robert, a następcą św. Alberyk: Robert powrócił do
Molesmes, wprowadzając i tam szczęśliwie reformę.
Reguła Roberta zakłada życie w zupełnym ubóstwie,
utrzymanie z pracy rąk własnych i zachowanie
milczenia. Jako fachowcy w różnych dziedzinach
cystersi stali się twórcami i krzewicielami kultury
materialnej w Europie - rozwinęli rzemiosło, przemysł,
rolnictwo, sadownictwo, pasterstwo. Uruchamiali kopalnie, huty i zakłady
metalurgiczne, budowali mosty, meliorowali pola, karczowali lasy, zakładali wsie.
Robert zmarł w 1111. W 1220 zakon cystersów, który swoją nazwę przyjął od
Citeaux, gdzie powstało opactwo macierzyste, zwrócił się do Honoriusza III o
(uroczystość 17 kwietnia)
zatwierdzenie kultu. Papież uczynił to w 1221.
il. ŚW. ROBERT DE MOLESMES, przełom XV-XVIw., drewno, Radonvilliers; źródło www.nature-aube.org

Przychodzi w końcu godzina Jezusa86Por. J 13, 1; 17, 1. Jezus oddaje ducha w ręce Ojca87Por. Łk 23, 46; J 19, 30 w tej chwili, w której przez
przez swoją Śmierć staje się zwycięzcą
śmierci. Gdy więc powstaje "z martwych dzięki chwale Ojca"Rz 6, 4, zaraz daje Ducha Świętego, "tchnąc" na uczniów88Por. J 20, 22. Od tej godziny posłanie
Chrystusa i Ducha staje się posłaniem Kościoła: "Jak Ojciec Mnie posłał,
[KKK, 730]
posłał, tak i Ja was posyłam"850J 20, 2189Por. Mt 28, 19; Łk 24, 47-48; Dz 1, 8.
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INFORMACJE PARAFIALNE
15.IV (niedziela): Wielkanocne spotkanie Rady Parafialnej, po
sumie, na plebanii.
19.IV (czwartek): Druga rocznica wyboru Ojca Świętego
BENEDYKTA XVI. Drogiego nam Papieża polecamy gorącym
modlitwom wszystkich Państwa.
21.IV (sobota): Nowenna do Matki Boskiej Nieustającej
Pomocy o 18:00.
22.IV (niedziela): Rozpoczęcie WIZYTACJI KANONICZNEJ, której
dokona Jego Ekscelencja ks. bp Piotr JARECKI. Potrwa ona
do 27.IV (piątek). Jej program przedstawia się następująco:
22.IV (niedziela):
8:45
Przyjazd ks. Biskupa
♦ Powitanie
♦ Sprawozdanie ks. Proboszcza o stanie parafii
♦ Msza św.
10:30 Msza św. i w jej trakcie:
♦ sprawozdanie z działalności:
ministrantów
Ruchu Światło-Życie
Kościoła Domowego

12:00 Msza św. i w jej trakcie:
♦ sprawozdanie z działalności:

parafialnego koła Caritas
Kół Żywego Różańca
Rady Parafialnej
redakcji gazetki parafialnej św. Zygmunt

♦ renowacja poświęcenia odnowionego ołtarza i
obrazów św. Zygmunta i Matki Boskiej
Nieustającej Pomocy
15:30 Nawiedzenie cmentarza i modlitwa za
zmarłych pod przewodnictwem ks. Biskupa
27.IV (piątek):
9:30
Lustracja kościoła i posiadłości parafialnych
10:30 Wizytacja szkół
18:00 Msza św.
♦ udzielenie Sakramentu Bierzmowania
♦ zakończenie Wizytacji Kanonicznej
W czasie wizytacji ksiądz Biskup pragnie spotkać się z jak
największą grupą parafian. Dlatego prosimy o takie
zorganizowanie sobie czasu, aby przyjść na spotkania z
księdzem Biskupem. Gorąco zapraszamy!
Zachęcamy do lektury prasy i wydawnictw katolickich.
WITAMY!
8.IV.2007 do grona członków Kościoła Powszechnego i naszej parafii przyjęci
zostali, w sakramencie Chrztu Świętego:
Maja Zuzanna GRZANECKA, Łęg
Oliwia NOWAKOWSKA, Cieciszew
Aleksander LASKOWSKI, Brześce
Marcin Arkadiusz MARCZAK, Gassy
Jam jest Alfa i Omega, mówi Pan Bóg, który jest, który był i który przychodzi,
Wszechmogący

ZAPOWIEDZI
Zapowiedź I: Wojciech PĘKAL, kawaler z Brześc, parafia tutejsza,
i Katarzyna Danuta MORDZELEWSKA, panna z Gassów,
parafia tutejsza.
Ktokolwiek wiedziałby o przeszkodach w zawarciu małżeństwa przez
w/w osoby proszony jest o skontaktowanie się z Kancelarią Parafialną.

ODESZLI
W ostatnim czasie odszedł z naszego grona:
śp. Józef ZDUŃCZYK, † 7.IV.2007, l. 70
Wieczne odpoczywanie racz Mu dać Panie!
POLSKIE MADONNY: BYDGOSKA MATKA PIĘKNEJ MIŁOŚCI
Obraz Matki Bożej, o wymiarach 180×105cm, namalowany na desce
farbami temperowymi, olejnymi i laserunkami na podkładzie kredowym.
zwany Beatissimae Mariae Virgine (prof. Tadeusz Dobrowolski pisał o nim,
że ”jest to najpiękniejsza ze wszystkich znanych polskich podobizn Dziewicy”),
ufundował Jan Kościelecki, wojewoda inowrocławski, starosta bydgoski i
Wyd. Redakcja
Nakład: 350 egz.
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malborski, i umieścił w ołtarzu głównym jako wotum za zakończoną wojnę
13-letnią, podczas której Bydgoszcz była kwaterą główną króla Kazimierza
Jagiellończyka.
Od tego czasu (XVI w.) rozpoczął się
rozkwit kultu Matki Bożej. Zebrano
bogaty zbiór wotów maryjnych: biżuterii,
klejnotów, wisiorów świadczących o
bogactwie, jakiego wierni nie szczędzili
Madonnie, by dać wyraz swojemu
nabożeństwu do Niej i uczuciom
wdzięczności. Większość niestety dzisiaj
już nie istnieje, oddane zostały bowiem
na wsparcie insurekcji kościuszkowskiej. Wota składane w czasach najnowszych stanowią aliści potwierdzenie
stale wzrastającego kultu maryjnego.
W czasie II wojny św. obraz Madonny
zabezpieczono przed wywózką do
Rzeszy ukrywając go w bocznej kaplicy
kościoła w Mąkowarsku. Po zakończeniu wojny kult wyrażał się w spontanicznym udziale wiernych w nabożeństwach parafialnych ku czci Matki
Bożej (sprawozdanie wizytacyjne z 1953 określa obraz cudami słynącym,
a dalej mówi o sobotnich nabożeństwach przed obrazem o godz. 8 i 19…)
29.V.1966 prymas Polski kard. Stefan Wyszyński, przy współudziale
ówczesnego metropolity krakowskiego kard. Karola Wojtyły, ukoronował
wizerunek Madonny. Bydgoska Pani nazwana została wtedy przez
Prymasa Tysiąclecia „Matką Bożą Pięknej Miłości": „Jak dobrze się stało, że w
tej świątyni została ukoronowana Miłość, aby władać w tym mieście, abyście
przychodzili tutaj odmieniać, uszlachetniać swoje serca w nieustannym
przezwyciężaniu samych siebie, na dobro Boga i na dobro waszego otoczenia,
waszych bliźnich: dzieci, mężów, żon, sąsiadów, zależnych w pracy i tych, którym w
pracy podlegacie; aby wszędzie zwyciężała miłość".
7.VI.1999 obraz został uhonorowany w najwyższy sposób, gdy Jan Paweł II
nałożył osobiście papieskie korony na wizerunek Maryi i Jezusa. Madonna
Bydgoska uznawana jest od czasów staropolskich za patronkę miasta.
Papież potwierdził to, uznając ją, obok bpa Michała Kozala, patronką
diecezji bydgoskiej.
na podstawie www.katedrabydgoska.pl
adres: kościół farny śś. Marcina i Mikołaja, ul. Farna 2, Bydgoszcz

POCZET PAPIEŻY: HADRIAN I (96)
Pochodził z rzymskiej rodziny Colonnów, był
wychowankiem wpływowego Teodatusa. Za
Pawła I subdiakon i notariusz regionalny, a za
Stefana IV diakon Kościoła rzymskiego. W 772,
w wieku 80 lat, jednogłośnie wybrany papieżem.
Pontyfikat Hadriana przypadł na okres
konfliktów między Longobardami i Frankami. W
dniu elekcji papież ogłosił amnestię dla
uwięzionych i wygnanych przez przywódcę partii
longobardzkiej w Rzymie, Pawła Afiartę, i - potajemnie - zwrócił się do
Karola Wielkiego (768–814), jako protektora Stolicy Apostolskiej, o
pomoc w obliczu zorganizowanego przez Longobarda, Dezyderiusza,
oblężenia Państwa Kościelnego. Karol, po dyplomatycznych zabiegach,
które zawiodły, wkroczył do Italii i po długotrwałych walkach zdobył stolicę
Longobardów, Pawię. Tam przyjął tytuł króla Longobardów i w 774 przybył
do Rzymu, ponawiając darowiznę Pepina Małego.
Również około 780 Bizancjum uznało niezależność Państwa Kościelnego.
Wiąże się z tym fakt datowania - od 781 - dokumentów według lat
pontyfikatu papieża, a nie, jak uprzednio, według lat panowania cesarza.
Hadrian I bił własną monetę, przeprowadził reformy urzędów kościelnych,
wydał zbiór kanonów, dekretałów. Z powodzeniem zwalczał poglądy
adopcjanistów w Hiszpanii. Zaakceptował wyniki VII Soboru
Powszechnego (sobór Nicejski II), zwołanego staraniem cesarzowej Ireny,
regentki po cesarzu Leonie IV Chazarze (775-780), potępiającego
ikonoklazm (jest to ostatni sobór, który Kościół prawosławny uznaje za
ekumeniczny). Znacznie rozszerzył granice Państwa Kościelnego,
przyczynił się do rozbudowy i renowacji kościołów i murów Rzymu, umocnił
brzegi Tybru i odnowił cztery wielkie akwedukty, organizował na szeroką
skalę roboty publiczne. Ustanowił też kolonię rolniczą na przedmieściach
miasta, której zadaniem było wyżywienie potrzebujących. Nazywano go
drugim założycielem Państwa Kościelnego.
Zmarł w Rzymie w 795 mając 103 lata i został pochowany w bazylice św.
Piotra. W portyku bazyliki, na marmurowej płycie, znajduje się epitafium
poświęcone Hadrianowi I, wykonane na zlecenie Karola Wielkiego.
niedziela i uroczystości obowiązujące: 08:45, 10:30, 12:00 (suma), 18:00
święta pracujące:
08:45, 18:00
dni powszednie:
07:30 (codziennie), 18:00 (pt – sb)
tel. (0-22) 754 47 32, fax. (0-22) 754 41 02; e-mail: swzygmunt.slomczyn@op.pl
K AN CE L ARIA dni powszednie (z przerwą na
08:00–09:30, 17:00–19:00
Msze św. i nabożeństwa):
P AR AFIA LN A
niedziela i święta:
nieczynna
Dziekan mgr Stefan KOTWIŃSKI, Wikariusz Marcin KLOTZ
K SI ĘŻA
ĘŻA

M SZE
ŚW I ĘTE
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