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Lud Boży posiada cechy charakterystyczne, które zdecydowanie Lud Boży posiada cechy charakterystyczne, które zdecydowanie Lud Boży posiada cechy charakterystyczne, które zdecydowanie Lud Boży posiada cechy charakterystyczne, które zdecydowanie 871 odróżniają go od ugrupowań religijnych, etnicznych, politycznych czy kulturowych w  odróżniają go od ugrupowań religijnych, etnicznych, politycznych czy kulturowych w  odróżniają go od ugrupowań religijnych, etnicznych, politycznych czy kulturowych w  odróżniają go od ugrupowań religijnych, etnicznych, politycznych czy kulturowych w 
historii. historii. historii. historii. [Jedną z nich jest]: "Jego  "Jego  "Jego  "Jego prawemprawemprawemprawem jest  jest  jest  jest 1972 nowe przykazanie miłości, tak jak umiłował nas sam Chr nowe przykazanie miłości, tak jak umiłował nas sam Chr nowe przykazanie miłości, tak jak umiłował nas sam Chr nowe przykazanie miłości, tak jak umiłował nas sam Chrystus"ystus"ystus"ystus"179Por. J 13, 34. Jest to "nowe" prawo Ducha . Jest to "nowe" prawo Ducha . Jest to "nowe" prawo Ducha . Jest to "nowe" prawo Ducha 
ŚwiętegoŚwiętegoŚwiętegoŚwiętegoRz 8, 2; Ga 5, 25…………    [KKK, 782, fragm.] 

PIĄTA NIEDZIELA WIELKANOCNA 

Z Z Z Z DDDDZIEJÓW ZIEJÓW ZIEJÓW ZIEJÓW AAAAPOSTOLSKICHPOSTOLSKICHPOSTOLSKICHPOSTOLSKICHDz 14,21-27 

Paweł i Barnaba wrócili do Listry, do Ikonium i do Antiochii, umacniając 
dusze uczniów, zachęcając do wytrwania w wierze, bo przez wiele ucisków 
trzeba nam wejść do królestwa Bożego. Kiedy w każdym Kościele wśród 
modlitw i postów ustanowili im starszych, polecili ich Panu, w którego 
uwierzyli. 
Potem przeszli przez Pizydię i przybyli do Pamfilii. Nauczali w Perge, zeszli 
do Attalii, a stąd odpłynęli do Antiochii, gdzie za łaską Bożą zostali 
przeznaczeni do dzieła, które wykonali. 
Kiedy przybyli i zebrali miejscowy Kościół, opowiedzieli, jak wiele Bóg 
przez nich zdziałał i jak otworzył poganom podwoje wiary. 

PSALMPSALMPSALMPSALM    RESPONSORYJNYRESPONSORYJNYRESPONSORYJNYRESPONSORYJNYPs145 
REFREN: Będę Cię sławił, Boże mój i KróluBędę Cię sławił, Boże mój i KróluBędę Cię sławił, Boże mój i KróluBędę Cię sławił, Boże mój i Królu 
Pan jest łagodny i miłosierny, 
nieskory do gniewu i bardzo łaskawy. 
Pan jest dobry dla wszystkich, 
a Jego miłosierdzie nad wszystkim, co stworzył. 

Niech Cię wielbią. Panie, wszystkie Twoje dzieła 
i niech Cię „błogosławią Twoi święci. 
Niech mówią o chwale Twojego królestwa 
i niech głoszą Twoją potęgę. 

Aby synom ludzkim oznajmić Twoją potęgę 
i wspaniałość chwały Twojego królestwa. 
Królestwo Twoje królestwem wszystkich wieków, 
przez wszystkie pokolenia Twoje panowanie. 

Z Z Z Z KKKKSIĘGI SIĘGI SIĘGI SIĘGI AAAAPOKALIPSY POKALIPSY POKALIPSY POKALIPSY 

ŚWŚWŚWŚW....    JJJJANA ANA ANA ANA 

AAAAPOSTOŁAPOSTOŁAPOSTOŁAPOSTOŁAAp 21,1-5a 

Ja, Jan, ujrzałem 
niebo nowe i ziemię 
nową, bo pierwsze 
niebo i pierwsza 
ziemia przeminęły i 
morza już nie ma. 
I Miasto Święte – 
Jeruzalem Nowe 
ujrzałem zstępujące 
z nieba od Boga, 
przystrojone jak 
oblubienica zdobna 
w klejnoty dla 
swojego męża. I 
usłyszałem donośny 
głos mówiący od 
tronu: 
»Oto przybytek Boga 
z ludźmi: i za-
mieszka wraz z nimi, 
i będą oni Jego 
ludem, a On będzie 
‘Bogiem z nimi’. I 
otrze z ich oczu 
wszelką łzę, a 
śmierci już odtąd nie 
będzie. Ani żałoby, ni 
krzyku, ni trudu już 
odtąd nie będzie, bo 
pierwsze rzeczy 
przeminęły«. 
I rzekł Siedzący na 
tronie: »Oto czynię 
wszystko nowe«. 

AKLAMACJAAKLAMACJAAKLAMACJAAKLAMACJAJ 13,34 Alleluja, Alleluja, AllelujaAlleluja, Alleluja, AllelujaAlleluja, Alleluja, AllelujaAlleluja, Alleluja, Alleluja 
Daję wam przykazanie nowe, 

abyście się wzajemnie miłowali, 
jak Ja was umiłowałem. 

SŁOWA SŁOWA SŁOWA SŁOWA EEEEWANGELII WEDŁUG WANGELII WEDŁUG WANGELII WEDŁUG WANGELII WEDŁUG ŚWŚWŚWŚW....    JJJJANAANAANAANAJ 13,31-33a.34.35 

Po wyjściu Judasza z wieczernika Jezus powiedział: 
»Syn Człowieczy został teraz uwielbiony, a w Nim został Bóg uwielbiony. 
Jeżeli Bóg został w Nim uwielbiony, to Bóg uwielbi Go także w sobie 
samym, i zaraz Go uwielbi. 
Dzieci, jeszcze krótko – jestem z wami. Będziecie Mnie szukać, ale – jak to 
Żydom powiedziałem, tak i teraz wam mówię – dokąd Ja idę, wy pójść nie 
możecie. Daję wam przykazanie nowe, abyście się wzajemnie miłowali, 
tak jak Ja was umiłowałem; żebyście i wy tak się miłowali wzajemnie. Po 
tym wszyscy poznają, żeście uczniami moimi, jeśli będziecie się 
wzajemnie miłowali«. 

PATRON TYGODNIA:    ŚWŚWŚWŚW....    FFFFILIPILIPILIPILIP,,,,    AAAAPOSTOŁPOSTOŁPOSTOŁPOSTOŁ    
Pochodził z Betsaidy nad Jeziorem Galilejskim. Był uczniem Jana Chrzciciela. 
Powołany przez Jezusa został jednym z dwunastu Jego uczniówJ 1, 43-48. 
Wzmianka, że Filip pochodził z miasta Andrzeja i Piotra, wskazuje, że wszyscy 
trzej Apostołowie musieli się znać poprzednio, że znał go dobrze także św. Jan 
Apostoł, który te szczegóły przekazał. O powołaniu Filipa na Apostoła upewniają 
nas także katalogi, czyli trzy wykazy Apostołów, jakie nam pozostawiły Ewange-
lieMt 10, 3; Mk 3, 18; Łk 6, 14, gdzie Filip jest zawsze wymieniany na piątym miejscu. 
Filip jest czynnym świadkiem cudownego nakarmienia rzeszy przez Pana 
JezusaJ , 1-5. Musiał się cieszyć specjalnym zaufaniem Pana Jezusa, skoro 
poganie proszą go, aby im dopomógł w skontaktowaniu się z ChrystusemJ 12, 21-22. 
W czasie ostatniej wieczerzy Filip prosi Pana Jezusa, aby pokazał Apostołom 
swojego niebieskiego OjcaJ 14, 7-10. Postawione przez Filipa pytanie dało Jezusowi 
okazję wytłumaczyć Apostołom najintymniejszy związek, jaki w tajemnicy Trójcy 
Przenajświętszej istnieje pomiędzy Ojcem i Synem. 
Tyle informacji podaje Pismo święte. Za pierwszym historykiem Kościoła, 
Klemensem Aleksandryjskim, Euzebiusz notuje, że Filip był w związku 
małżeńskim i miał dzieci. On też przytacza informację Polikratosa, biskupa Efezu, 
o córkach Filipa. Według tej relacji miał Apostoł zostawić trzy córki, które żyły bo-

gobojnie w panień-
stwie. Euzebiusz 
pisze zaś, że Filip 
miał 4 córki, które 
nazywa "prorokinia-
mi", a które miały 
zażywać wielkiej 
czci w Kościele 
pierwotnym. Papież, 
biskup Hierapolis, 
znał je osobiście. 
Wspomniane infor-
macje o córkach 
Filipa są wszakże 
tak fragmentarycz-
ne, że niektórzy 
współcześni hagio-
grafowie są skłonni 
przypuszczać, że w 
tym wypadku trady-

cja pomieszała dwie osoby: Filipa Apostoła i św. Filipa diakona z Dziejów 
ApostolskichDz 6, 1-6; 8, 4-40, który miał być żonaty i miał 4 córki. 
Istnieją także dwa apokryfy: Dzieje Filipa i Ewangelia Filipa. Ze św. Filipem nie 
mają one żadnej łączności, chociaż podszywają się pod jego autorstwo oraz 
świadków naocznych jego męki. Powstały one dopiero w wieku IV. Piszą one o 
wędrówkach apostolskich Filipa po krainie Partów i Helladzie oraz o różnych 
przygodach Apostoła, a wreszcie o jego męczeńskiej śmierci w Hierapolis. 
Opierały się one również na tym, co podawała pierwotna tradycja chrześcijańska, 
zatem mogą zawierać elementy prawdy. Ewangelia Filipa jest dziełem gnostyków, 
którzy pod imieniem Apostoła chcieli rozpowszechniać swoje heretyckie błędy. 
Filip miał apostołować również w Scytii - a więc w okolich Donu i Dniepru. Byłby to 
więc pierwszy Apostoł Słowian. Potem miał przenieść się do Frygii (Mała Azja) i w 
jej stolicy, Hierapolis, ponieść męczeńską śmierć za panowania Domicjana (81-
96) przez ukrzyżowanie, a potem ukamienowanie. Według świadectw greckich 
wraz ze św. Filipem miała być pochowana w Hierapolis również jego siostra 
Marianna i 2 córki Apostoła. 
Filip jest patronem Antwerpii oraz pilśniarzy i czapników. (uroczystość 6 maja) 

il. pow. MĘCZEŃSTWO ŚW. FILIPA, RIBERA, Jusepe, de (1591, Xativa /Walencja/ - 1652, Neapol), 1639, 

olejny na płótnie, 234×234 cm, Museo del Prado, Madryt; źródło museoprado.mcu.es 
il. po lewej: WIZJA JEROZOLIMY ŚW. JANA EWANGELISTY, CANO, Alonso (1601, Granada - 1667, 

Granada), 1636-37, olejny na płótnie, 83×44 cm, Wallace Collection, Londyn; źródło www.wga.hu 
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INFORMACJE PARAFIALNE 
 Rozpoczął się miesiąc maj. NABOŻEŃSTWA MAJOWE ku czci 
Najświętszej Maryi Panny odprawiane są codziennie 
o 17:30. Po nabożeństwie Msza św. 
Zachęcamy również do utrzymania tradycji śpiewania Litanii 
Loretańskiej przy krzyżach i kapliczkach na poszczególnych 
wioskach. 

 12.V (sobota): 
 Msza św. w intencji strażaków z Gminy Konstancin-
Jeziorna o 15:00 przy kapliczce na Gassach. 

 W czasie nabożeństwa majowego o 17:30 i Mszy św. o 
18:00 modlić się będziemy za zmarłych z naszych 
wypominek. 

 13.V (niedziela): 
 UROCZYSTOŚĆ I KOMUNII ŚW. na Mszy św. o 9:30 (Msza 
św. przesunięta z 8:45). 
Okres przygotowawczy i bezpośrednio po uroczystości 
obejmuje: 

 11.V (piątek): SPOWIEDŹ przed I Komunią św. 
♦ o 15:45 dla dzieci ze szkoły w Słomczynie; 
♦ o 16:15 dla dzieci ze szkoły w Brześcach i 

pozostałych szkół; 
♦ 17:00 - 18:00 spowiedź rodzin. 

 14.V (poniedziałek)-18.V (piątek): Biały Tydzień dla dzieci 
pierwszokomunijnych na Mszy św. o 18:00. 

 Spotkanie rodziców z chrześcijańskim psychologiem na 
temat różnych aspektów wychowania dzieci i młodzieży 
oraz budowania wzajemnych relacji o 11:30, w domu 
rekolekcyjnym. 

 Spotkanie młodzieży, która w tym roku przystąpiła do 
Sakramentu Bierzmowania, na Mszy św. o 12:00. 

 Tradycyjnie w dniu I Komunii św. nie ma Mszy św. o 
10:30. 

 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. 

WITAMY! 
29.IV.2007 do grona członków Kościoła Powszechnego i naszej parafii 
przyjęty został, w sakramencie Chrztu Świętego: 

 Kacper KANABUS, Brześce  

Jam jest Alfa i Omega, mówi Pan Bóg, który jest, który był i który przychodzi, 
Wszechmogący 

ZAPOWIEDZI 
Zapowiedź II: Mariusz ŁAZICKI, kawaler, i Barbara Wanda 

JASIÓWKA, panna, oboje z Obór, parafia tutejsza. 
Zapowiedź I: Robert Jacek WYSZOGRODZKI, kawaler z Turowic, 

parafia tutejsza, i Monika Maria KŁOS, panna ze 
Skolimowa, parafia Matki Bożej Anielskiej. 

Ktokolwiek wiedziałby o przeszkodach w zawarciu małżeństwa przez 
w/w osoby proszony jest o skontaktowanie się z Kancelarią Parafialną. 

MINISTRANCI 
2.V.2007 do grona ministrantów przyjęci zostali: 

Adrian KUCICKI 
Kamil SYSKOWSKI 
Krzysztof FILIPÓW 
Dawid GUZIŃSKI 
Aleksander GOSK 
Marcin MIROWSKI 
Dominik WYSZYŃSKI Św
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Mateusz BIERNACKI 
Wasza służba przy ołtarzu jest nie tylko obowiązkiem, ale i wielkim zaszczytem, 

prawdziwą świętą posługąJan Paweł II, 1.VIII.2001 

ODESZLI 
W ostatnim czasie odszedł z naszego grona: 

śp. Andrzej GARDASIEWICZ, † 2.V.2007, l. 59 

Wieczne odpoczywanie racz Mu dać Panie! 

MODLITWA DO MATKI BOŻEJ 
O dłoniach wąskich i żółtych pachnących woskiem gromnic 
o sercu przebitym nożami 
o ostrym sierpie księżyca rzuconym na dźwięczne gwiazdy 
nie mogę nie mogę zapomnieć 
Najświętsza Panno poczęta bez zmazy 
Najświętsza Panno módl się za nami! 

Budzimy się ze snu ciężkiego bardzo samotni 
i krzyż wiszący nad łóżkiem już nic nie mówi do nas 
kładziemy ręce na skroniach niby na przęsłach zwrotnic 
gdzież jest Anioł co zstąpi by nas pokonać przekonać? 

Panno niepokalana Ty wiesz jak pragnę boleśnie 
uwierzyć w Twojego Syna i prawdy tak bardzo piękne 
Ty wiesz dlaczego się zrywam i krwawię i wołam we śnie 
do Boga Miłosiernego przed którym boję się klęknąć. 

Ach czemu w Twoją Legendę jest mi uwierzyć zbyt łatwo 
i czemu w sercu jałowym wschodzą trujące plony. 
Nauczycielko wątpiących, Pocieszycielko strapionych 
do stóp Twych depczących węża przypadam z modlitwą o światło! 

BUJNICKI, Teodor (1907, Wilno - 1944, Wilno /zastrzelony, z wyroku AK, za zdradę na rzecz Sowietów/) 

POLSKIE MADONNY: DOLNOŚLĄSKA STRAŻNICZKA WIARY 
 „Kardynał Stefan Wyszyński, Prymas Tysiąclecia, […] w uroczystość 
Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny, 15.VIII.1959, powiedział: ‘Bardo 
usadowiło się w przełomie Nysy Kłodzkiej, tworząc południowe wrota dla 
Polski. Tymi właśnie wrotami weszło do Polski chrześcijaństwo i u tych wrót 
Królowa Polski założyła jedną ze swoich stolic, aby czuwać nad wiarą Narodu 
Polskiego’. 
[…] to właśnie […] przez Bardo szli pierwsi 
misjonarze do Polski z południa Europy. 
Tędy z pewnością przybyła do Gniezna i 
Poznania Dąbrówka, by poślubić księcia 
Mieszka I. Tędy prawdopodobnie wędrował z 
Pragi czeskiej św. Wojciech z misją 
ewangelizacyjną do Prusów i tutaj, w 
bardzkich wrotach, osiadła Maryja w tej 
przedziwnej figurze, uznawanej od wieków 
za cudowną.”bp Ignacy Dec, 2.VII.2006, homilia z okazji uroczys-

tości 40-lecia koronacji figury Matki Bożej Bardzkiej, Strażniczki Wiary. 
Figura Matki Bożej Bardzkiej to najstarsza 
drewniana rzeźba romańska zachowana 
na Dolnym Śląsku. Wykonana z drewna 
lipowego, ma 43,3 cm, reprezentuje 
niezwykle rozpowszechniony w XI i XII w. 
typ "Madonny Tronującej". Historycy nie są 
zgodni co do tego, czyim jest dziełem i 
kiedy powstała. Prawdopodobnie pojawiła 
się w Bardzie w ok. 1110. Według legendy Maryja objawiła się pobożnemu 
młodzieńcowi, któremu przekazała swój wizerunek wraz z życzeniem, by w 
tym miejscu czczono ją w szczególny sposób. Już w XIII w. figurka zasłynęła 
cudami: Balbinus w 1655 wymienia 1321 udokumentowanych cudów. 
Koronowana została 3.VII.1966 przez abpa wrocławskiego Bolesława Kominka. 
Adres: Sanktuarium Matki Bożej Bardzkiej, Plac Wolności 5, 57 - 256 Bardo Śląskie 

źródło: www.sankt_bardo.opoka.net.pl 

POCZET PAPIEŻY: ŚW. STEFAN IV (V) (98) 
Stefan był synem Marinusa, pochodził ze starego rzymskiego rodu 
Colonnów. Za pontyfikatów Hadriana I i Leona III był diakonem. 

Wstąpił na tron papieski w 816, bez starań o zgodę 
Franków. Natychmiast po wyborze wyruszył jednak 

na spotkanie z Ludwikiem I Pobożnym, uprzednio 
polecając rzymianom, jako próba zapobieżenia 
wewnętrznym zamieszkom i rebelii, złożyć 
przysięgę na wierność Ludwikowi. 
Aczkolwiek Ludwik był już od 813 cesarzem, to 

Stefan pomazał go w Reims ponownie i nałożył 
mu, i jego żonie Ermengardzie, drogocenne korony. 

Od tego momentu uznano że - wbrew tradycji Bizancjum - 
to papież nadaje godność cesarską. Obyczaj ten przestrzegany był przez 
wszystkich cesarzy pochodzenia frankońskiego. Bizancjum straciło 
wyłączność na na reprezentowanie dziedzictwa Cesarstwa Rzymskiego. 
Stefan zdążył jeszcze przyzwolić politycznym wygnańcom rzymskim na 
powrót do miasta. Zmarł w 817, zaledwie po 7 miesiącach pontyfikatu. 
Pochowany został w Bazylice św. Piotra. 
il. PAPIEŻ STEFAN IV, boczna nawa Bazyliki św. Pawła za Murami, Rzym, źródło: www.niedziela.pl 

niedziela i uroczystości obowiązujące: 08:45, 10:30, 12:00 (suma), 18:00 
święta pracujące: 08:45, 18:00 

MMMM S Z E  S Z E  S Z E  S Z E  

ŚŚŚŚW IW IW IW IĘĘĘĘTETETETE  
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 
dni powszednie (z przerwą na 

Msze św. i nabożeństwa): 08:00–09:30, 17:00–19:00 
KKKK A N CE L A R IA  A N CE L A R IA  A N CE L A R IA  A N CE L A R IA  

PPPP A R A FIA LN AA R A FIA LN AA R A FIA LN AA R A FIA LN A  
niedziela i święta: nieczynna 

KKKK SISISISIĘŻĘŻĘŻĘŻAAAA  Dziekan mgr Stefan KOTWIŃSKI, Wikariusz Marcin KLOTZ 
 


