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Ostatnie ukazanie się Jezusa kończyOstatnie ukazanie się Jezusa kończyOstatnie ukazanie się Jezusa kończyOstatnie ukazanie się Jezusa kończy66 się nieodwracalnym wejściem Jego człowieczeństwa do chwały Bożej,  się nieodwracalnym wejściem Jego człowieczeństwa do chwały Bożej,  się nieodwracalnym wejściem Jego człowieczeństwa do chwały Bożej,  się nieodwracalnym wejściem Jego człowieczeństwa do chwały Bożej, 697 symbolizowanej przez obłok symbolizowanej przez obłok symbolizowanej przez obłok symbolizowanej przez obłok528Por. Dz 1, 9; por. także 
Łk 9, 34-35; Wj 13, 22 i niebo i niebo i niebo i niebo529Por, Łk 24, 51, gdzie zasiada odtąd po prawicy Boga, gdzie zasiada odtąd po prawicy Boga, gdzie zasiada odtąd po prawicy Boga, gdzie zasiada odtąd po prawicy Boga530Por. Mk 16, 19; Dz 2, 33; 7, 56; por. także Ps 110, 1, W sposób zupełnie wyjątkowy i jedyny ukaże się , W sposób zupełnie wyjątkowy i jedyny ukaże się , W sposób zupełnie wyjątkowy i jedyny ukaże się , W sposób zupełnie wyjątkowy i jedyny ukaże się 
jeszcze Pawłowi "jako poronionemu płodowi"jeszcze Pawłowi "jako poronionemu płodowi"jeszcze Pawłowi "jako poronionemu płodowi"jeszcze Pawłowi "jako poronionemu płodowi"1 Kor 15, 8 w swoim ostatnim ukazaniu się, w  w swoim ostatnim ukazaniu się, w  w swoim ostatnim ukazaniu się, w  w swoim ostatnim ukazaniu się, w 642 którym którym którym którym531Por. 1 Kor 9, 1; Ga 1, 16 ustanowi go apostołem. ustanowi go apostołem. ustanowi go apostołem. ustanowi go apostołem.    [KKK, 659, fragm.] 

UROCZYSTOŚĆ WNIEBOWSTĄPIENIA PAŃSKIEGO 

Z Z Z Z DDDDZIEJÓW ZIEJÓW ZIEJÓW ZIEJÓW AAAAPOSTOLSKICHPOSTOLSKICHPOSTOLSKICHPOSTOLSKICHDz 1,1-11 

Początek Dziejów Apostolskich 
Pierwszą książkę napisałem, Teofilu, o wszystkim, co Jezus czynił i nauczał 
od początku aż do dnia, w którym udzielił przez Ducha Świętego poleceń 
Apostołom, których sobie wybrał, a potem został wzięty do nieba. Im też 
po swojej męce dał wiele dowodów, że żyje: ukazywał się im przez 

czterdzieści dni i mówił 
o królestwie Bożym. 
A podczas wspólnego 
posiłku kazał im nie 
odchodzić z Jerozolimy, 
ale oczekiwać obietnicy 
Ojca. Mówił: »Słyszeliś-
cie o niej ode Mnie: Jan 
chrzcił wodą, ale wy 
wkrótce zostaniecie 
ochrzczeni Duchem 
Świętym«. 
Zapytywali Go zebrani: 
„Panie, czy w tym 
czasie przywrócisz kró-
lestwo Izraela?”. Odpo-
wiedział im: »Nie wasza 
to rzecz znać czas i 
chwile, które Ojciec 
ustalił swoją władzą, 
ale gdy Duch Święty 
zstąpi na was, 
otrzymacie Jego moc i 
będziecie moimi 
świadkami w Jerozoli-
mie i w całej Judei, i w 
Samarii, i aż po krańce 
ziemi«. 

Po tych słowach uniósł się w ich obecności w górę i obłok zabrał Go im 
sprzed oczu. Kiedy uporczywie wpatrywali się w Niego, jak wstępował do 
nieba, przystąpili do nich dwaj mężowie w białych szatach. I rzekli: 
„Mężowie z Galilei, dlaczego stoicie i wpatrujecie się w niebo? Ten Jezus, 
wzięty od was do nieba, przyjdzie tak samo, jak widzieliście Go 
wstępującego do nieba”. 

PSALMPSALMPSALMPSALM    RESPONSORYJNYRESPONSORYJNYRESPONSORYJNYRESPONSORYJNYPs47  
REFREN: Pan wśród radości wstępuje do niebaPan wśród radości wstępuje do niebaPan wśród radości wstępuje do niebaPan wśród radości wstępuje do nieba 
Wszystkie narody klaskajcie w dłonie, 
radosnym głosem wykrzykujcie Bogu, 
bo Pan Najwyższy, straszliwy, 
jest wielkim Królem nad całą ziemią. 

Bóg wstępuje wśród radosnych okrzyków, 
Pan wstępuje przy dźwięku trąby. 
Śpiewajcie psalmy Bogu, śpiewajcie, 
śpiewajcie Królowi naszemu, śpiewajcie. 

Gdyż Bóg jest Królem całej ziemi, 
hymn zaśpiewajcie! 
Bóg króluje nad narodami, 
Bóg zasiada na swym świętym tronie. 

Z Z Z Z LISTU LISTU LISTU LISTU ŚWIĘTEGO ŚWIĘTEGO ŚWIĘTEGO ŚWIĘTEGO PPPPAWŁA AWŁA AWŁA AWŁA AAAAPOSTOŁA DO POSTOŁA DO POSTOŁA DO POSTOŁA DO EEEEFEZJANFEZJANFEZJANFEZJANEf 1,17-23 

Bracia: 
Bóg Pana naszego Jezusa Chrystusa, Ojciec chwały, dał wam ducha 
mądrości i objawienia w głębszym poznawaniu Jego samego, to znaczy 
światłe oczy dla waszego serca, tak byście wiedzieli, czym jest nadzieja 
waszego powołania, czym bogactwo chwały Jego dziedzictwa wśród 
świętych i czym przemożny ogrom Jego mocy względem nas wierzących – 
na podstawie działania Jego potęgi i siły, z jaką dokonał dzieła w 
Chrystusie, gdy wskrzesił Go z martwych i posadził po swojej prawicy na 
wyżynach niebieskich, ponad wszelką zwierzchnością i władzą, i mocą, i 
panowaniem, i ponad wszelkim innym imieniem wzywanym nie tylko w 

tym wieku, ale i w przyszłym. 
I wszystko poddał pod Jego stopy, a Jego samego ustanowił nade 
wszystko Głową dla Kościoła, który jest Jego Ciałem, Pełnią Tego, który 
napełnia wszystko na wszelki sposób. 

AKLAMACJAAKLAMACJAAKLAMACJAAKLAMACJAMt 28,19.20 Alleluja, Alleluja, AllelujaAlleluja, Alleluja, AllelujaAlleluja, Alleluja, AllelujaAlleluja, Alleluja, Alleluja 
Idźcie i nauczajcie wszystkie narody, 

Ja jestem z wami przez wszystkie dni aż do skończenia świata. 

SŁOWA SŁOWA SŁOWA SŁOWA EEEEWANGELII WEDŁUG WANGELII WEDŁUG WANGELII WEDŁUG WANGELII WEDŁUG ŚWŚWŚWŚW....    ŁŁŁŁUKASZAUKASZAUKASZAUKASZAŁk 24,46-53 

Jezus powiedział do swoich uczniów: 
„Tak jest napisane: Mesjasz będzie cierpiał i trzeciego dnia 
zmartwychwstanie; w imię Jego głoszone będzie nawrócenie i 
odpuszczenie grzechów wszystkim narodom, począwszy od Jerozolimy. Wy 
jesteście świadkami tego. 
Oto Ja ześlę na was obietnicę mojego Ojca. Wy zaś pozostańcie w mieście, 
aż będziecie uzbrojeni mocą z wysoka«. 
Potem wyprowadził ich ku Betanii i podniósłszy ręce pobłogosławił ich. A 
kiedy ich błogosławił, rozstał się z nimi i został uniesiony do nieba. Oni zaś 
oddali Mu pokłon i z wielką radością wrócili do Jerozolimy, gdzie stale 
przebywali w świątyni, wielbiąc i błogosławiąc Boga. 

PATRON TYGODNIA:    ŚWŚWŚWŚW....    JJJJAN AN AN AN NNNNEPOMUCENEPOMUCENEPOMUCENEPOMUCEN    
Urodził się w 1348 w Pomuku (później Nepomuk), koło czeskiej Pragi. Wiemy, że 
w 1370 był klerykiem, w charakterze notariusza, w kurii biskupiej w Pradze. 
W 1380 został wyświęcony na kapłana i otrzymał probostwo przy kościele św. Ga-
lia (Gawła) w Pradze. Równocześnie pełnił obowiązki notariusza przy abpie Janie 
Jenzensteinie. W  1381 studiuje prawo na uniwersytecie w Pradze, póżniej 1382-
87 w Padwie, gdzie zostaje doktorem prawa. Po powrocie do Pragi zostaje 
mianowany kanonikiem przy kolegiacie św. Idziego, a w dwa lata potem również 
kanonikiem przy kościele świętych Piotra i Pawła w Wyszechradzie. W 1390 jest 
archidiakonem i proboszczem w Zatoc (Saaz). Stąd jednak rychło abp Pragi 
powołuje go na swojego wikariusza generalnego. Był to wielki zaszczyt, bowiem 
urząd ten dawał Janowi pierwsze miejsce po metropolicie w diecezji. 
Jan, podczas trwającego sporu między Wacławem IV Luksemburczykiem a 

arcybiskupem Pragi, będąc 
mediatorem został w 1393 uwię-
ziony przez porywczego króla 
(razem z dwoma prałatami) i 
poddany torturom. Według relacji 
brał w nich udział sam król. Potem, 
na pół żywego, w nocy, zrzucono 
Jana z mostu Karola IV do 
Wełtawy. Ludowa legenda głosi, że 
kapłanowi przywiązano kamień 
młyński do szyi i że kamień ten 
urwał się; że niezwykła jasność 
obudziła mieszkańców Pragi; że 
król widząc poruszenie ludu, udał 
pokutę… "Kronika" Tomasza 
Ebendorfera z Haselbach z 1450 
podaje natomiast, iż Jan zginął, 
ponieważ odmówił ujawnienia 
tajemnicy spowiedzi małżonki 
królewskiej - królowej Zofii … 

Ciało Męczennika znaleziono dopiero po pewnym czasie i pochowano je w 
kościele św. Krzyża, blisko Wełtawy. Z czasem przeniesiono je do grobowca pod 
katedrą praską, z napisem: Johannes de Pomuk. 
Po śmierci Wacława IV (†1419) kult Męczennika zaczął się szerzyć spontanicznie. 
W XVII w. Jan bywa już zwany "błogosławionym" i wzywany jest wśród patronów 
Pragi i Czech. Oficjalny jednak proces rozpoczęto dopiero z polecenia cesarza 
Józefa I w 1710. Innocenty XIII w 1720 potwierdził tytuł jako błogosławionego. 
Tenże papież zatwierdził tekst Mszy świętej i Liturgii Godzin ku czci 
błogosławionego na Czechy, Austrię, Niemcy, Polskę i Litwę. Wreszcie w 1729 
Benedykt XII ogłosił Jana Nepomucena świętym. 
Podobnie jak język św. Antoniego w Padwie, tak też język św. Jana Nepomucena 
jest zachowany cało, w artystycznym relikwiarzu katedry praskiej. 
Święty Jan jest patronem zakonu jezuitów, Pragi, spowiedników, szczerej 
spowiedzi, dobrej sławy i tonących oraz orędownikiem podczas powodzi. Jest 
także patronem mostów. (uroczystość 21 maja) 

il. pow.: ŚW. JAN NEPOMUCEN, figura na pomniku przed kościołem św. Krzyża na Ostrowie Tumskim, 
Wrocław; źródło fotogalerie.pl 

il. po lewej, pow.: WNIEBOWSTĄPIENIE, TENIERS, Dawid, młodszy (1610, Antwerpia - 1690, Bruksela), 

panel dębowy, 30.5×21.2cm, Wallace Collection, Londyn; źródło www.wallacecollection.org 
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INFORMACJE PARAFIALNE 
 Trwa miesiąc maj. NABOŻEŃSTWA MAJOWE ku czci 
Najświętszej Maryi Panny codziennie o 17:30. Po 
nabożeństwie Msza św. 
Zachęcamy do utrzymania tradycji śpiewania Litanii 
Loretańskiej przy krzyżach i kapliczkach na wioskach. 

 20.V (niedziela): UROCZYSTOŚĆ WNIEBOWSTĄPIENIA PAŃSKIEGO: 
 Rocznica I Komunii św. dla klas III na Mszy św. o 8:45. 

 25.V (piątek): Msza św. w Kawęczynku o 19:00. 
 26.V (sobota): Msza św. w Brześcach o 19:00. 
 27.V (niedziela): UROCZYSTOŚĆ ZESŁANIA DUCHA ŚWIĘTEGO – 
ZIELONE ŚWIĄTKI. W tym dniu, będąc w stanie łaski 
uświęcającej i przystępując do Komunii św., za udział w 
publicznym śpiewie hymnu O Stworzycielu Duchu, przyjdź, 
uzyskuje się odpust zupełny. 
Przygotowaniem do Uroczystości są: 

 Nowenna do Ducha Świętego, odprawiana codziennie w 
czasie nabożeństw majowych; 

 26.V (sobota): Czuwanie modlitewne, prowadzone przez 
młodzież z Ruchu Światło-Życie, od 20:30 do 23:00. Na 
to czuwanie zapraszamy wszystkich parafian, a w sposób 
szczególny młodzież, która w tym roku przystąpiła do 
sakramentu bierzmowania. 

Niedziela Zesłania Ducha Świętego to ostatni dzień 
liturgicznego okresu wielkanocnego. Wszystkim, którzy 
jeszcze nie przystąpili do spowiedzi i Komunii św. 
wielkanocnej przypominamy, że tą Uroczystością kończy się 
okres Komunii wielkanocnej. 

 W terminie 1–14.VIII 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. Organizatorzy poszukują sponsorów, którzy 
mogliby - częściowo lub w całości - pokryć koszty wyjazdu 
dzieci z najuboższych rodzin, których nie stać na żaden 
wyjazd wakacyjny. Dobroć serca na pewno nie zostanie bez 
odpłaty ze strony Pana Boga. 

 Serdeczne podziękowania dla rodziców dzieci pierwszo-
komunijnych za dar na rzecz parafii w postaci dwóch 
eklektycznych, XIX-wiecznych krzeseł, jako wyposażenia 
prezbiterium do Mszy św. koncelebrowanych. Bóg zapłać! 

 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. 

ŚLUBY 
19.V.2007 sakrament małżeństwa przyjęli: 

Mariusz ŁAZICKI i Barbara Wanda JASIÓWKA 
Wojciech PĘKAL i Katarzyna Danuta MORDZELEWSKA 

A tak już nie są dwoje, lecz jedno ciałoMt 19, 6
Por. Rdz 2, 24 

Gratulujemy! 

ZAPOWIEDZI 
Zapowiedź II: Marcin KRASZEWSKI, kawaler z Baniochy, parafia 

MB Królowej Pokoju, i Agata Maria BOGUCKA, panna z 
Kawęczyna, parafia tutejsza. 

Zapowiedź II: Jacek MACHULA, kawaler ze Sztokholmu, Szwecja, i 
Ewa Lidia WAJNERT, wdowa z Parceli, parafia tutejsza. 

Zapowiedź II: Krzysztof BOJEMSKI, kawaler z Obór, parafia 
tutejsza, i Magdalena KORNAS, panna z parafii 
św. Leonarda w Tyszowcach. 

Zapowiedź I: Michał KELLER, kawaler z parafii Niepokalanego 
Poczęcia NMP w Górze Kalwarii, i Paulina Ewa BOROWSKA, 
panna z Kawęczyna, parafia tutejsza. 

 Zapowiedź I: Łukasz Kazimierz DEC, kawaler z Kawęczynka, i 
Magdalena CZAPLIŃSKA, panna z Kawęczynka, obydwoje 
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 odeszła z naszego grona: 

śp. Natalia KANAK, † 12.V.2007, l. 81 

Wieczne odpoczywanie racz Jej dać Panie! 

TO MATKA 
Choć posiwiały ciemne jej sploty, 
Chociaż zmarszczkami twarz jej pokryta, 
Chociaż wdzięk lekki straciły kroki, 
Lecz w oczach tenże uśmiech zakwita, 

Ta sama miłość w sercu jej płonie, 
Co wiek swój, słabość, zapomnieć każe, 
Tylko do dzieci wyciąga dłonie, 
I wszystko oddać gotowa w darze. 

I choć na nogach ledwo się słania, 
Mnie spocząć każe, „... boś ty zmęczona, 
Ty tyle dzisiaj miałaś biegania...” 
I tuli dziecko swoje w ramionach. 

I zawsze czujna, ciągle gotowa 
Pomagać dzieciom swym do ostatka, 
Miłość swą w czyny zdobi, nie w słowa - 
- To ma jedyna, najdroższa matka! 

POCZET PRYMASÓW: MIECZYSŁAW LEDÓCHOWSKI (76) 
Urodził się w Górkach koło Klimontowa w 1822 jako syn ziemianina Józefa 
Zachariasza Ledóchowskiego i Rozalii z Zakrzewskich. Studia rozpoczął 
jednocześnie na Uniwersytecie Gregoriańskim i w Accademia dei Nobili 
Ecclesiastici w Rzymie, kończąc je w 1847 uzyskaniem tytułu doktora 
obojga praw. Jeszcze podczas studiów, w 1845, przyjął święcenia 
kapłańskie. Po studiach rozpoczął pracę w dyplomacji watykańskiej, 
działając m.in. w Belgii, Portugalii i Ameryce Południowej. W 1861 
otrzymał sakrę biskupią jako tytularny arcybiskup tebański. Trzy lata 
później Pius IX uczynił go koadiutorem przy metropolicie poznańsko-
gnieźnieńskim. Pomimo oporu obu kapituł, jak i sprzeciwu lokalnych 
władz pruskich w 1866, po śmierci poprzednika, objął oba trony biskupie. 

Początkowo starał się zachować 
lojalność wobec władz pruskich, 
powstrzymując Kościół od popierania 
ruchów jawnie narodowych (podczas 
wyborów w 1867 i w okresie kampanii 
przedwyborczej zakazywał organizowa-
nia nabożeństw o charakterze narodo-
wym, a także walczył z działaczami, 
szczególnie liberalnymi, jak Karol Libelt). 
Od ugodowej polityki odszedł dopiero w 
okresie Kulturkampfu, gdy w 1873 nie 
zgodził się na zniesienie języka 
polskiego w nauce religii, a także 
mianował urzędników diecezjalnych 
wbrew zaleceniom władz niemieckich. 
Nie zgodził się również na państwową 
kontrolę kształcenia księży, co 

doprowadziło do zamknięcia seminariów w Poznaniu i Gnieźnie. Pomimo 
wysokich kar finansowych nie zaprzestał działalności na rzecz utrzymania 
niezależności Kościoła od państwa, co doprowadziło w końcu do 
uwięzienia go w 1874 w Ostrowie Wielkopolskim. Jego polityka przez cały 
ten czas była wspierana przez papieża, co potwierdza nadanie mu w 1875 
godności kardynała, a tych, w myśl prawa niemieckiego, traktowano na 
równi z członkami rodziny królewskiej i nie można ich było więzić, więc w 
1876 zwolniono go, nakazując jednocześnie opuszczenie kraju. 
Ledóchowski udał się do Watykanu (wcześniej, podczas I Soboru 
Watykańskiego 1869-1870 prowadził aktywną działalność na rzecz 
utrzymania świeckiej władzy papieża, a w 1878, jako jedyny kardynał 
polski w XIX w., wziął udział w konklawe), skąd zarządzał diecezjami przez 
tajnych delegatów. Jednakże gdy rozpoczęły się negocjacje między 
Niemcami a Watykanem musiał w 1886 zrzec się arcybiskupstw. Pozostał 
w Watykanie piastując różnorodne stanowiska, w tym od 1892 prefekta 
Kongregacji Rozkrzewiania Wiary. Nadal interesował się życiem 
politycznym Wielkopolski wspierając nurty konserwatywne i ugodowe, co 
przyczyniło się do złagodzenia konfliktu z władzami niemieckimi. 
Zmarł 1902 w Berlinie. W 1927 jego prochy spoczęły w katedrze 
poznańskiej.na podstawie pl.wikipedia.org 

il. pow.: ABP MIECZYSŁAW LEDÓCHOWSKI, ok. 1870, olejny na płótnie, Pałac Arcybiskupi, Poznań; 
źródło Poczet Arcybiskupów Gnieźnieńskich Prymasów Polski, MROZOWSKI, Przemysław 

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 
 


