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"Kościół jest w Chrystusie jakby sakramentem, czyli znakiem i narzędziem wewnętrznego zjednoczenia z Bogiem i jedności całego rodzaju ludzkiego"171Sobór
Watykański II, konst. Lumen gentium, 1. Bycie sakramentem wewnętrznego zjednoczenia ludzi z Bogiem jest pierwszym celem Kościoła. Ponieważ komunia między ludźmi
opiera się na 360 zjednoczeniu z Bogiem, Kościół jest także sakramentem jedności rodzaju ludzkiego. Taka jedność jest już w nim zapoczątkowana, ponieważ
gromadzi on ludzi "z każdego narodu i wszystkich
wszystkich pokoleń, ludów i języków"Ap 7, 9; Kościół jest równocześnie "znakiem i narzędziem" pełnej realizacji tej
jedności, która musi się jeszcze wypełnić.
[KKK, 775]

CZWARTA NIEDZIELA WIELKANOCNA

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.
Albowiem Pan jest dobry,
Jego łaska trwa na wieki.
Z KSIĘGI APOKALIPSY ŚW. JANA APOSTOŁAAp 7,9.14b-I7

Ja, Jan, ujrzałem wielki tłum, którego nie mógł nikt policzyć, z każdego
narodu i wszystkich pokoleń, ludów i języków, stojących przed tronem i
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
Siedzący na tronie rozciągnie nad nimi namiot. Nie będą już łaknąć ani nie
będą już pragnąć, i nie porazi ich słońce ani żaden upał, bo paść 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, 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 i Ja daję
im życie wieczne. Nie zginą one 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«.
PATRON TYGODNIA: ŚW. FLORIAN

BARANEK NA GÓRZE SYJON, GIUSTO, de' Menabuoi (ok. 1320, Florencja - 1391, Florencja), 1376-78,
fresk, baptysterium w katedrze w Padwie; źródło easyweb.easynet.co.uk/giorgio.vasari
Z DZIEJÓW APOSTOLSKICHDz 13,14.43-52

W owym czasie Paweł i Barnaba przeszedłszy przez Perge, dotarli do
Antiochii Pizydyjskiej, weszli w dzień sobotni 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 uwielbiali słowo Pańskie, a wszyscy,
przeznaczeni do życia wiecznego, uwierzyli. Słowo Pańskie rozszerzało się
po całym kraju.
Ale Żydzi podburzyli pobożne a wpływowe kobiety i znaczniejszych
obywateli, wywołali prześladowanie Pawła i Barnaby i wyrzucili ich ze
swych granic. A oni otrząsnąwszy na nich pył z nóg, przyszli do Ikonium, a
uczniów napełniało wesele i Duch Święty.
PSALM RESPONSORYJNYPs100
REFREN:

My ludem Pana i Jego owcami
Wykrzykujcie na cześć Pana wszystkie ziemie,
służcie Panu z weselem,
Stawajcie przed obliczem Pana
z okrzykami radości.

Według żywotu z VIII w. Florian był dowódcą wojsk rzymskich stacjonujących w
pobliżu Krems. Podczas prześladowania chrześcijan przez Dioklecjana został,
wraz z 40 żołnierzami, aresztowany i przewieziony do Lorch koło Wiednia. Tam
przymuszany był do złożenia ofiary bogom. Gdy stanowczo odmówił był
biczowany, jego ciało szarpano żelaznymi hakami, wreszcie uwiązano mu kamień
u szyi i utopiono w rzece Aniza (dzisiaj Enns). Miało się to stać 4.V.304.
Na miejscu męczeństwa wystawiono z czasem klasztor i kościół benedyktynów, a
potem kanoników laterańskich. Do dnia
dzisiejszego Sankt Florian to ośrodek życia
religijnego w Górnej Austrii.
W 1184, na prośbę księcia Kazimierza
Sprawiedliwego, Kraków otrzymał znaczną
część relikwii św. Floriana, a w dzielnicy
Kleparz wybudowano okazałą świątynię.
Gdy w 1528 pożar strawił tę część Krakowa,
świątynia ocalała, i odtąd zaczęto czcić
Floriana w całej Polsce jako patrona
podczas klęsk pożaru, powodzi i sztormów.
W 1436 św. Florian został zaliczony, wraz z
Wojciechem, Stanisławem i Wacławem, do
głównych patronów Polski. Otrzymał też
honorowe miejsce w Bogurodzicy; jedna z
dopisanych ku czci świętych zwrotek brzmi:
Święty Florianie,
Nasz miły patronie,
Proś za nami Gospodyna
Paniej Maryjej Syna.
Jan Paweł II w liście apostolskim, przesłanym z okazji 800-lecia parafii św. Floriana na Kleparzu w 1984, jako dawny wikariusz świętofloriański, tak pisał:
"Święty Florian stał się dla nas wymownym znakiem tej powszechności [Kościoła] i stał się znakiem
szczególnej więzi Kościoła i Narodu polskiego z Namiestnikiem Chrystusa i ze Stolicą
chrześcijaństwa… Święty zaś, wzywany jako opiekun Królestwa Polskiego, stał się Patronem Miasta
i Ojczyzny. Ten, który poniósł męczeństwo, gdy spieszył ze swoim świadectwem wiary, z pomocą i
pociechą prześladowanym chrześcijanom w Lauriacum, stał się zwycięzcą i obrońcą w wielorakich
niebezpieczeństwach, jakie zagrażają materialnemu i duchowemu dobru człowieka.”
Florian jest patronem Austrii (archidiecezji wiedeńskiej) i Bolonii; ponadto
(uroczystość 4 maja)
hutników, strażaków i kominiarzy.
il. ŚW. FLORIAN, płaskorzeźba, XVIII w., Brama Floriańska, Kraków; źródło commons.wikimedia.org
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INFORMACJE PARAFIALNE
1.V (wtorek): Rozpoczynają się NABOŻEŃSTWA MAJOWE ku czci
Najświętszej Maryi Panny. Odprawiane będą codziennie,
o 17:30. Po nabożeństwie Msza św.
Zachęcamy również do utrzymania tradycji śpiewania Litanii
Loretańskiej przy krzyżach i kapliczkach na poszczególnych
wioskach.
2.V (środa): Święto patrona naszej parafii, ŚW. ZYGMUNTA.
Uroczystość odpustowa.
Msze św. o 8:45, 10:30, 18:00.
Na Mszy św. o 10:30 kilku chłopców z naszej parafii, po
rocznym przygotowaniu, zostanie uroczyście przyjętych
do grona ministrantów. W sposób szczególny
zapraszamy ich rodziny.
Na Mszy św. o 18:00 spotkanie dzieci klas III i ich
rodziców przygotowujące do Rocznicy I Komunii św.
Obecność dzieci i rodziców obowiązkowa. Uroczystość
Rocznicy I Komunii św. 20.V (niedziela) o 8:45.
3.V (czwartek): UROCZYSTOŚĆ NAJŚWIĘTSZEJ MARYI PANNY
KRÓLOWEJ POLSKI.
Msze św. o 8:45, 10:30, 12:00, 18:00.
Msza św. o 12:00 będzie odprawiona w intencji Ojczyzny
w rocznicę Ustanowienia Konstytucji 3-maja. Po
Mszy św. krótka prelekcja o historii tej Konstytucji. Tę
Mszę św. animować będzie Akcja Katolicka Dekanatu
Konstancińskiego.
4.V (piątek): 1-SZY PIĄTEK MIESIĄCA. Na Mszy św. o 18:00
uczcimy Najświętsze Serce Pana Jezusa. Msza św. dla dzieci
o 15:45. Spowiedź 1szo-piątkowa ½ godz. przed każdą
Mszą św.
5.V (sobota): 1-SZA SOBOTA MIESIĄCA. W czasie nabożeństwa
majowego o 17:30 i na Mszy św. o 18:00, oddając hołd
Niepokalanemu Sercu Maryi, modlić się będziemy o
trzeźwość naszej parafii. Po Mszy św. spotkanie całej
Wspólnoty Ruchu Światło-Życie.
6.V (niedziela):
Spotkanie Kół Żywego Różańca, bezpośrednio po sumie.
Nie będzie adoracji Najświętszego Sakramentu (będzie
miała miejsce w czasie nabożeństwa majowego o 17:30).
Na Mszy św. o 18:00 spotkanie dzieci klas II i ich
rodziców. To już ostatnie spotkanie przed 1szą
spowiedzią i uroczystością I Komunii św. Obecność
wszystkich bezwzględnie konieczna.
Składamy serdeczne podziękowania rodzicom młodzieży
bierzmowanej za dar na rzecz parafii w postaci dwóch
zabytkowych XIX wiecznych krzeseł, przeznaczonych do
miejsca przewodniczenia liturgii. Bóg zapłać!
Chrzty w maju w 4-tą niedzielę miesiąca, 27.V, na sumie o
12:00. Zgłoszenia do 19.V w kancelarii. Przygotowanie dla
rodziców i chrzestnych 20.V (niedziela), po sumie, w kościele.
Zachęcamy do lektury prasy i wydawnictw katolickich.
ZAPOWIEDZI
Zapowiedź II: Marcin SZLĄZAK, kawaler z Kawęczyna, parafia
tutejsza, i Monika Iwona ROWIŃSKA, panna z parafii
śś. Apostołów Piotra i Pawła w Pęcicach.
Zapowiedź I: Mariusz ŁAZICKI, kawaler, i Barbara Wanda
JASIÓWKA, panna, oboje z Obór, parafia tutejsza.
Ktokolwiek wiedziałby o przeszkodach w zawarciu małżeństwa przez
w/w osoby proszony jest o skontaktowanie się z Kancelarią Parafialną.
TAJEMNICE EUCHARYSTII: ŚWIĘTA KREW Z ST. GEORGENBERG
W pobliżu bocznego ołtarza kościoła klasztoru St. Georgenberg-Fiecht
(Austria) znajduje się tablica z napisem:
„W roku Pańskim 1310, gdy przeorem był Rubert, w tym kościele poświęconym św. męczennikowi Jerzemu i św. Apostołowi Jakubowi zakonnik celebrował Mszę św. Po konsekracji wina ogarnęły go
wątpliwości, co do rzeczywistej obecności Krwi Chrystusa w przeistoczonym
winie. I wtedy, na jego oczach, wino zamieniło się w czerwony płyn, który
zaczął się burzyć w kielichu i przelewać przez brzegi. Przeor i zakonnicy,
obecni w chórze kościoła, a także uczestniczący w celebracji pielgrzymi,
podeszli do ołtarza. Celebrant, przerażony, nie był w stanie wypić
Wyd. Redakcja
Nakład: 350 egz.
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Przenajświętszą Krew, więc przeor umieścił Jej resztki w naczyniu w
tabernakulum głównego ołtarza, obok ręcznika, którym wytarto kielich.”
Gdy wieść o wydarzeniu rozeszła się po
okolicy do klasztoru zaczęli przybywać liczni
pielgrzymi, pragnący adorować Cudowną
Krew. Zatem w 1472 biskup Georg von
Brixen wysłał do St. Georgenberg, w celu
analizy sytuacji, przeora klasztoru w Wilten,
Jan Löscha oraz księży Zygmunta Thaura i
Kacpra z Absam. Okazało się, jak to w 1480
zanotował kronikarz, że Przenajświętsza
Krew była „ciągle świeża jakby właśnie
wyciekła z rany”. W rezultacie uznano i zadekretowano prawdziwość cudu i zachęcono
wiernych do adoracji Krwi Pańskiej.
Wśród wybitnych Jej czcicieli znaleźli się
tacy dostojnicy kościoła jak Jan, biskup
Triestu, Jerzy, biskup Brixen, Rupert,
arcybiskup Kolonii i książę Bawarii, oraz
Fryderyk, biskup Chiemsee.
Inna pamiątkowa tablica opisuje sposób, w jaki Cudowna Krew przyczyniła
się do zachowania wiary katolickiej w czasach protestanckiej schizmy:
„Gdy w 1593 heretyckie nauki Lutra rozprzestrzeniały się w Tyrolu mnisi
klasztoru St. Georgenberg odważnie głosili prawdziwą wiarę. Przeor Michał
Geisser nauczał z powodzeniem przed zgromadzonym tłumem w kościele
parafialnym w Schwaz. Nie zawahał się przytoczyć przykład cudu
Przenajświętszej Krwi, jako dowodu rzeczywistej obecności Jezusa
Chrystusa w Najświętszym Sakramencie. Był tak przekonujący, że jego
przeciwnicy w debacie zmuszeni zostali do opuszczenia miejsca.
Zwycięstwo nad fałszywymi naukami zostało odczytane przez wierzących
jako specjalna łaska Pana, dana wiernym adoratorom Krwi Pańskiej.”
Przenajświętsza Krew do dnia dzisiejszego przechowywana jest w
specjalnym relikwiarzu w klasztorze St. Georgenberg.
il. MONSTRANCJA PRZENAJŚWIĘTSZEJ KRWI, 1719, srebro i złoto, klasztor St. Georgenberg; źródło
www.therealpresence.org

POCZET PAPIEŻY: ŚW. LEON III (97)
Był synem rzymskiego mieszczanina Atyupiusza i Elżbiety. Przed wyborem
na papieża w 795 był urzędnikiem kurii rzymskiej, skarbnikiem i
kardynałem–prezbiterem kościoła S. Susanna.
O swoim wyborze powiadomił Karola Wielkiego,
króla Franków, a na znak uznania protektoratu
Karola nad Państwem Kościelnym przekazał
klucze do krat zamykających dostęp do grobu
św. Piotra i sztandar Rzymu. W zamian Karol
miał bronić kościoła i papieża.
Niezadowolone z utraty wpływów znamienite
rody rzymskie zawiązały spisek, z głównym
notariuszem oraz skarbnikiem papieskim
Campulusem na czele. Napadnięto na Leona i
rannego zamknięto w klasztorze. Udało mu
jednak zbiec do przebywającego w Paderborn,
Westfalia, Karola. Przedstawiciele opozycji
oskarżyli go więc o niemoralność i
wiarołomstwo. Leon, za przykładem poprzedników, po powrocie do Rzymu oczyścił się z
zarzutów przez złożenie uroczystej przysięgi na
Ewangelię w bazylice św. Piotra, a jego
oskarżycieli skazano na wygnanie.
25.XII.800 Leon koronował Karola na cesarza, powołując ponownie do
życia Zachodnie Cesarstwo Rzymskie. Przez następne 14 lat, do śmierci
Karola, cesarz i papież działali zgodnie, broniąc jedności wewnętrznej
chrześcijaństwa (e.g. herezja adopcjańska), spójności administracji
kościelnej, oraz bezpieczeństwa granic przeciw nasiliającym się napadom
saracenów. Karol wszelako, wbrew stanowisku Leona, próbował sam
wprowadzić do modlitw mszalnych Credo różniące się od nicejskiego
wyznania wiary (tak zwana kontrowersja Filioque). W przyszłości miało to
być jedną z przyczyn rozdarcia między kościołem wschodnim a Rzymem…
Cesarstwo Karola stało się zaczątkiem tzw. Świętego Cesarstwa Rzymskiego.
Leon III umocnił swoją pozycję namiestnika św. Piotra, pierwszego w
świecie chrześcijańskim. Po śmierci Karola w 814 przejął władzę
sądowniczą w Państwie Kościelnym. Odnowił wiele rzymskich kościołów.
Zmarł w Rzymie w 816 i został pochowany w bazylice św. Piotra.
il. PAPIEŻ LEON III, 798-799, kopia mozaiki z sali (Triclinium) Leona III pałacu Laterańskiego, Rzym, źródło:
en.wikipedia.org
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 AFI A 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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