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Celem ostatecznym całej ekonomii Bożej jest wejście stworzeń do doskonałej jedności Trójcy Świętej84Por. J 17, 21-23. Ale już teraz jesteśmy wezwani, by być 1050,
mieszkaniem Najświętszej Trójcy: »Jeśli Mnie kto miłuje, będzie zachowywał 1997 moją naukę,
naukę, a Ojciec mój umiłuje go i przyjdziemy do niego, i będziemy u
niego przebywać«J 14, 23.
O Boże mój, Trójco Przenajświętsza, którą uwielbiam, dopomóż mi zapomnieć zupełnie o sobie samej, abym mogła zamieszkać w Tobie nieporuszona i spokojna, jakby
moja dusza była już w wieczności. Oby nic nie zmąciło mego pokoju i nie wyprowadziło mnie z Ciebie, o mój Niezmienny, ale niech każda minuta zanurza mnie coraz
bardziej w głębokości Twojej Tajemnicy. Napełnij pokojem moją duszę. Uczyń z niej swoje niebo, swoje umiłowane mieszkanie i miejsce swego spoczynku. Obym tam nigdy
nie zostawiła Ciebie samego, lecz abym tam była cała, cała żyjąca wiarą, cała adorująca, cała poddana Twemu stwórczemu działaniu85bł. Elżbieta od Trójcy, Modlitwa.2565
[KKK, 260]
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SZÓSTA NIEDZIELA WIELKANOCNA
Z DZIEJÓW APOSTOLSKICHDz 15,1-2.22-29
Niektórzy przybysze z Judei nauczali braci w Antiochii:
„Jeżeli się nie poddacie obrzezaniu według zwyczaju Mojżeszowego, nie
możecie być zbawieni”.
Kiedy doszło do niemałych sporów i zatargów między nimi a Pawłem i
Barnabą, postanowiono, że Paweł i Barnaba, i jeszcze kilku spośród nich
udadzą się w sprawie tego sporu do Jerozolimy, do Apostołów i starszych.
Wtedy Apostołowie i starsi wraz z całym Kościołem postanowili wybrać
ludzi przodujących wśród braci: Judę, zwanego Barsabas, i Sylasa i wysłać
do Antiochii razem z Barnabą i Pawłem. Posłali przez nich pismo tej treści:
„Apostołowie i starsi bracia przesyłają pozdrowienie braciom pogańskiego
pochodzenia w Antiochii, w Syrii i w Cylicji. Ponieważ dowiedzieliśmy się,
że niektórzy bez naszego upoważnienia wyszli od nas i zaniepokoili was
naukami, siejąc wam zamęt w duszach, postanowiliśmy jednomyślnie
wybrać mężów i wysłać razem z naszymi drogimi: Barnabą i Pawłem,
którzy dla imienia Pana naszego Jezusa Chrystusa poświęcili swe życie.
Wysyłamy więc Judę i Sylasa, którzy powtórzą wam ustnie to samo.
Postanowiliśmy bowiem, Duch Święty i my, nie nakładać na was żadnego
ciężaru oprócz tego, co konieczne. Powstrzymajcie się od ofiar składanych
bożkom, od krwi, od tego, co uduszone, i od nierządu. Dobrze uczynicie,
jeżeli powstrzymacie się od tego. Bywajcie zdrowi!”.
PSALM RESPONSORYJNYPs67,2-3.5.8
REFREN:

Niech wszystkie ludy sławią Ciebie, Boże
Niech Bóg się zmiłuje nad nami i nam błogosławi,
niech nam ukaże pogodne oblicze.
Aby na ziemi znano Jego drogę,
Jego zbawienie wśród wszystkich narodów.
Niech się narody cieszą i weselą,
że rządzisz ludami sprawiedliwie
i kierujesz narodami na ziemi.
Niech nam Bóg błogosławi, niech się
Go boją wszystkie krańce ziemi.

JERUZALEM ZSTĘPUJĄCE Z NIEBA, CAROLSFELD, Julius Schnorr von (1794, Lipsk - 1872, Drezno), 185160, rycina, z "Bibel in Bildern"; źródło www.pitts.emory.edu
Z KSIĘGI APOKALIPSY ŚW. JANA APOSTOŁAAp 21,10-14.22-23

Uniósł mnie anioł w zachwyceniu na górę wielką i wyniosłą, i ukazał mi
Miasto Święte, Jeruzalem, zstępujące z nieba od Boga i mające chwałę

Boga. Źródło jego światła podobne do kamienia drogocennego, jakby do
jaspisu o przejrzystości kryształu: Miało ono mur wielki a wysoki, miało
dwanaście bram, a na bramach dwunastu aniołów i wypisane imiona,
które są imionami dwunastu pokoleń synów Izraela. Od wschodu trzy
bramy i od północy trzy bramy, i od południa trzy bramy, i od zachodu trzy
bramy. A mur Miasta ma dwanaście warstw fundamentu, a na nich
dwanaście imion dwunastu Apostołów Baranka.
A świątyni w nim nie dojrzałem: bo jego świątynią jest Pan Bóg
wszechmogący oraz Baranek. I miastu nie trzeba słońca ni księżyca, by
mu świeciły, bo chwała Boga je oświetliła, a jego lampą jest Baranek.
AKLAMACJAJ 14,23

Alleluja, Alleluja, Alleluja
Jeśli Mnie kto miłuje, będzie zachowywał moją naukę,
a Ojciec mój umiłuje go i do niego przyjdziemy.

SŁOWA EWANGELII WEDŁUG ŚW. JANAJ 14,23-29

Jezus powiedział do swoich uczniów:
»Jeśli Mnie kto miłuje, będzie zachowywał moją naukę, a Ojciec mój
umiłuje go, i przyjdziemy do niego, i będziemy w nim przebywać. Kto Mnie
nie miłuje, ten nie zachowuje słów moich. A nauka, którą słyszycie, nie jest
moja, ale Tego, który Mnie posłał, Ojca.
To wam powiedziałem przebywając wśród was. A Pocieszyciel, Duch
Święty, którego Ojciec pośle w moim imieniu, On was wszystkiego nauczy i
przypomni wam wszystko, co wam powiedziałem.
Pokój zostawiam wam, pokój mój daję wam. Nie tak jak daje świat. Ja
wam daję. Niech się nie trwoży serce wasze ani się nie lęka. Słyszeliście,
że wam powiedziałem: Odchodzę i przyjdę znów do was. Gdybyście Mnie
miłowali, rozradowalibyście się, że idę do Ojca, bo Ojciec większy jest ode
Mnie.
A teraz powiedziałem wam o tym, zanim to nastąpi, abyście uwierzyli, gdy
się to stanie«.

PATRON TYGODNIA: ŚW. ZOFIA
Greckie imię Zofia znaczy "mądrość". W IV w. Konstantyn I Wielki wystawił w
Konstantynopolu bazylikę, którą cesarz Justynian (†565) rozbudował i upiększył
tak dalece, iż należała do
najwspanialszych
świątyń
chrześcijaństwa. Być może, że
właśnie świątynia Hagia Sophia
(Świętej Mądrości Bożej) spopularyzowała imię Zofii…
Istnieje wiele żywotów św. Zofii, w
różnych językach, co świadczy, jak
bardzo kult jej był powszechny. Są
to jednak żywoty późne (VII i VIII
w.) i podają nieraz sprzeczne
informacje… Według nich Zofia
miała, w II w. za czasów Hadriana,
mieszkać w Rzymie. Była wdową i
miała trzy córki: Pistis, Elpis i
Agape (Wiarę, Nadzieję i Miłość).
Namiestnik, Antioch, miał zażądać,
by złożyła ofiarę kadzidła na
ołtarzu bogini Diany. Kiedy zaś stanowczo odmówiła, zabrano jej nieletnie dzieci i
poddano - na oczach matki - wyszukanym torturom. Nie załamało to wszakże
Zofii: owszem, zdobyła się na to, że zachęcała swoje dzieci do wytrwania…
Zdumiony takim męstwem namiestnik miał Zofię pozostawić przy życiu, ta jednak
zmarła, z boleści za córkami, kilka dni później na ich grobie…
Inna wersja głosi, że Zofia pochodziła z Mediolanu. Tam też miała ponieść wraz z
córkami męczeńską śmierć. Ze wszystkich opisów jedno wydaje się pewne, że
żyła taka święta, miała trzy córki i została umęczona za wiarę. Utwierdza nas w
tym bardzo wczesny i powszechny, na Wschodzie jak i na Zachodzie, kult Zofii.
Dalszy rozwój jego miał miejsce w połowie VII w., z chwilą sprowadzenia relikwii
Zofii do alzackiego klasztoru w Eschau, oraz za pontyfikatu papieża Sylwestra II.
Papież Paweł I (756-767) sprowadził natomiast jej relikwie do kościoła S. Silvestro
(uroczystość 15 maja)
in Capite w Rzymie.
il. pow. ŚW. ZOFIA Z CÓRKAMI, WIELKI, Jan (zm. 1497, Kraków?), koniec XVw., obraz dwustronny,
awers, Muzeum Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków; źródło www3.uj.edu.pl
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INFORMACJE PARAFIALNE
Trwa 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.
13.V (niedziela): UROCZYSTOŚĆ I KOMUNII ŚW.
Okres bezpośrednio po uroczystości obejmuje:
14.V (poniedziałek)-18.V (piątek): Biały Tydzień dla dzieci
pierwszo-komunijnych na Mszy św. o 18:00. Zbiórka
przed kościołem o 17:45.
14.V (poniedziałek): Na Mszę św. o 18:00 dzieci przynoszą
ze sobą świece chrzcielne. Obecność przynajmniej
jednego z rodziców wymagana.
18.V (piątek): Rozpoczęcie Nowenny do Ducha Świętego,
przygotowującej do Uroczystości Zesłania Ducha Św.
Modlitwy codziennie w czasie nabożeństw majowych.
19.V (sobota): O 17:30 Nowenna do Matki Boskiej Nieustającej Pomocy (w 3cią sobotę miesiąca), w połączeniu z
nabożeństwem majowym.
20.V (niedziela):
UROCZYSTOŚĆ WNIEBOWSTĄPIENIA PAŃSKIEGO. Porządek
Mszy św. jak w niedzielę: 8:45; 10:30; 12:00 i 18:00.
Rocznica I Komunii św. dla klas III na Mszy św. o 8:45.
Należyte przygotowanie do uroczystości obejmuje:
18.V (piątek): Spowiedź, dla wszystkich, 16:15 - 17:30.
W terminie 1–14.VIII br. planowany jest wyjazd wakacyjny
dla dzieci i młodzieży do Lewina Kłodzkiego. Koszt wyjazdu
ok. 750.00 zł. Informacje u ks. Marcina lub u p. Anny
Rogalskiej w szkole w Słomczynie. Ilość miejsc ograniczona.
Chrzty w maju w 4tą 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: Robert Jacek WYSZOGRODZKI, kawaler z Turowic,
parafia tutejsza, i Monika Maria KŁOS, panna ze
Skolimowa, parafia Matki Bożej Anielskiej.
Zapowiedź I: Marcin KRASZEWSKI, kawaler z Baniochy, parafia
MB Królowej Pokoju, i Agata Maria BOGUCKA, panna z
Kawęczyna, parafia tutejsza.
Zapowiedź I: Jacek MACHULA, kawaler ze Sztokholmu, Szwecja, i
Ewa Lidia WAJNERT, wdowa z Parceli, parafia tutejsza.
Zapowiedź I: Krzysztof BOJEMSKI, kawaler z Obór, parafia
tutejsza, i Magdalena KORNAS, panna z parafii
św. Leonarda w Tyszowcach.
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. Leokadia ŻUBER, † 29.IV.2007, l. 73
Wieczne odpoczywanie racz Mu dać Panie!

I KOMUNIA ŚWIĘTA
Dzieci z naszej parafii przystępujące 13.V.2007 do I Komunii Świętej:
ANECKI Ryszard
1. BANECKI

2. BOGDAN Katarzyna

3. CYGAN Sylwia

4. DĄBROWSKA Karolina

5. DĘBEK Sebastian

6. DOMŻAŁOWSKI Michał

7. GNIADEK Piotr

8. GOLBA Marcin

9. GOSK Jakub

10. JASKULSKA Julia

11. KALOTA Filip

12. KAMIŃSKI Paweł

13. KANIA Mateusz

14. KLUKIEWICZ Karol

15. KORYTEK Paulina

16. KRAWCZAK Radosław

17. KRUPIŃSKA Kinga

18. ŁUKASIK Damian

19. MARCZAK Wiktoria

20. MARGOL Katarzyna

21. MASIKOWSKA Magdalena

22. MICHALAK Marta

23. OFICJALSKI Gaweł

24. OLESIŃSKI Bartłomiej
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26.

27. PILASZEK Franciszek

28.

29. ROGALSKI Dominik

30.

31. SALAMONIK Karolina

32.

33. SOBCZAK Natalia

34.

35. SZYMAŃSKA Aleksandra

36.

37. WŁOSIŃSKI Dawid

38.

PARTEKA Jakub
RACZKIEWICZ Adam
RZEZAK Kornel
SOBCZAK Jakub
STANISZEWSKA Patrycja
WIĘCKOWSKA Katarzyna
ZAWADYL
AWADYL Maria

39. ZIEMSKA Adrianna
Nikt nie przychodzi do Ojca inaczej jak tylko przeze MnieJ 14, 6

TRIUMF EUCHARYSTII NAD FILOZOFIĄ I NAUKĄ, RUBENS, Pieter Pauwel (1577, Siegen - 1640, Antwerpia),
~1626, olejny na płótnie, 474×594 cm, Musee des beaux-arts, Valenciennes; źródło ringlingdocents.org

MODLITWA POLSKIEGO DZIEWCZĘCIA
Wiem ja, bo mi o tem,
Mama powiedziała:
Żem dziecię tej ziemi,
Żem jest Polka mała.
I wiem, jak mi Polska,
Jest droga i miła,
Bom się w polskiej mowie,
Pacierza uczyła.
Bo mię polskie niwy
Chlebem swym karmiły;
Bo mię polskiej pieśni,
Skowronki uczyły.
Bo mię tam na niebie,
Strzeże Matka Boska,
Ta polska królowa,
Nasza Częstochowska.

Bo przy Bożym tronie,
Polscy święci stoją,
I co dzień się modlą,
Za ojczyznę moją.
Więc i ten paciorek,
Polskiego dziewczęcia,
Przyjm o wielki Boże,
W ojcowskie objęcia!
Bo on się z mej duszy,
Wyrywa jak łkanie:
"Ojczyznę kochaną,
racz nam wrócić Panie!"

Władysław BEŁZA (1847, Warszawa – 1913, Lwów)

POLSKIE MADONNY: BYSZEWSKA KRÓLOWA KRAJNY
Historia kultu Maryjnego w Byszewie
sięga XIII w., kiedy to oo. Cystersi
szerzyli na Kujawach cześć Bogarodzicy.
Wieść niesie, że płótno zostało
wyłowione z Jeziora Świętego, w którym
było ukrywane w obawie przed
najeźdźcą. W 1288 Krzyżacy zagrabili
obraz na osiem lat, niszcząc cysterski
klasztor.
W
okresie
reformacji
wizerunek (145×107 cm, malowany na
drewnie w technice temperowo-olejnej)
także opuścił Byszewo - początkowo
znalazł się w Koronowie, później w
Obrze na terenie Wielkopolski, by po
latach peregrynacji wrócić do Krajny.
Obraz (z tyłu którego widnieje łaciński
napis: ”Witaj Rodzicielko białego jak śnieg
Kwiatu, witaj Panienko, słodka ozdobo, chwało pierwsza moja”) koronowany został
10.VII.1966 przez bpa chełmińskiego Kazimierza Kowalskiego.
adres: Sanktuarium NMP Królowej KrajnyByszewo, 86-017 Wierzchucin Królewski
źródło: theotokos.ovh.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 AFIA LN A
niedziela i święta:
nieczynna
Dziekan mgr Stefan KOTWIŃSKI, Wikariusz Marcin KLOTZ
K SI ĘŻ
ĘŻA
A

M SZE
ŚW I ĘTE
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