błogosławieni, którzy nie widzieli,
a uwierzyli…«
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Uczniowie wątpią nawet wtedy, gdy stają w obliczu samego Jezusa Zmartwychwstałego498Por. Łk 24, 38, tak bardzo wydaje się im to niemożliwe; sądzą, że widzą
ducha499Por. Łk 24, 39. "Z radości jeszcze nie wierzyli i pełni byli zdumienia"Łk 24, 41. Tomasz doświadczy
doświadczy takiej próby wątpliwości500J 20, 24-27; a mimo ostatniego ukazania
się Jezusa w Galilei, o czym wspomina Mateusz, "niektórzy jednak wątpili"Mt 28, 17. Jest więc bezpodstawna hipoteza, według której Zmartwychwstanie byłoby
"wytworem" wiary (czy łatwowierności)
łatwowierności) Apostołów. Przeciwnie, ich wiara w Zmartwychwstanie zrodziła się – pod działaniem łaski Bożej – z bezpośredniego
[KKK, 644]
doświadczenia rzeczywistości Jezusa Zmartwychwstałego.

2-GA NIEDZIELA WIELKANOCNA – UR. BOŻEGO MIŁOSIERDZIA
Z DZIEJÓW APOSTOLSKICHDz 2,42-47
Bracia trwali w nauce Apostołów i we wspólnocie, w łamaniu chleba i w
modlitwie.
Bojaźń ogarniała każdego, gdyż Apostołowie czynili wiele znaków i cudów.
Ci wszyscy, co uwierzyli, przebywali razem i wszystko mieli wspólne.
Sprzedawali majątki i dobra i rozdzielali je każdemu według potrzeby.
Codziennie trwali jednomyślnie w świątyni, a łamiąc chleb po domach,
przyjmowali posiłek z radością i prostotą serca. Wielbili Boga, a cały lud
odnosił się do nich życzliwie. Pan zaś przymnażał im tych, którzy
dostępowali zbawienia.

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

PSALM RESPONSORYJNYPs118
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 PIERWSZEGO LISTU ŚWIĘTEGO PIOTRA APOSTOŁA1 P 1,3-9

Niech będzie błogosławiony Bóg i Ojciec Pana naszego, Jezusa Chrystusa.
On w swoim wielkim miłosierdziu przez powstanie z martwych Jezusa
Chrystusa na nowo zrodził nas do żywej nadziei: do dziedzictwa
niezniszczalnego i niepokalanego, i niewiędnącego, które jest zachowane
dla was w niebie. Wy bowiem jesteście przez wiarę strzeżeni mocą Bożą
do zbawienia, gotowego na to, aby się objawić w czasie ostatecznym.
Dlatego radujcie się, choć teraz musicie doznać trochę smutku przez
różnorodne doświadczenia. Przez to wartość waszej wiary okaże się o
wiele cenniejsza od zniszczalnego złota, które przecież próbuje się w
ogniu, na sławę, chwałę i cześć przy objawieniu Jezusa Chrystusa. Wy,
choć nie widzieliście Go, miłujecie Go. Teraz wierzycie w Niego, chociaż nie
widzieliście. Natomiast wierząc, ucieszycie się radością niewymowną i
pełną chwały wtedy, gdy osiągniecie cel waszej wiary: zbawienie dusz.
AKLAMACJAJ 20,29

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!”.

NIEWIERNY TOMASZ, STROZZI, Bernardo (1581, Genewa - 1644, Wenecja), ok. 1620, olejny na płótnie,
89×98.2 cm, Compton Verney, Warwickshire; źródło www.comptonverney.org.uk

PATRON TYGODNIA: ŚW. IZYDOR Z SEWILLI
Urodził się ok. 556 w Nowej Kartaginie, w prowincji Murcja. Ojcem był Severian,
Rzymianin z Kartageny, braćmi św. Leonard (Leander) i św. Fulgencjusz, siostrą św. Florentyna. Legenda głosi, że przy narodzinach Izydora rój pszczół osiadł na
ustach dziecka i zostawił na nich słodki miód, jako zapowiedź daru niezwykłej
wymowy… Wychowaniem rodzeństwa, po wczesnej śmierci rodziców, zajmował
się
św.
Leonard,
ówcześnie
arcybiskup Sewilli.
Po śmierci Leonarda objął biskupstwo
Sewilli podejmując, w trudnych
czasach, wysiłek odnowy Kościoła.
Zwołał i kierował synodami w Sewilli
(619) i w Toledo (633), które m.in.
ułożyły symbol wiary odmawiany w
Hiszpanii oraz ujednoliciły liturgię.
Fundator kościołów, klasztorów, szkół
i bibliotek. Zabiegał o podniesienie
poziomu intelektualnego i duchowego
kleru. Pozostawił po sobie bogatą
spuściznę literacką: zwalczał w nich
arianizm, zostawił wykład prawd wiary
i moralności, pisał o dziejach Gotów i
Wandali, którzy opanowali jego kraj.
Jego największym dziełem jest
dwudziestotomowy Codex etimologiarum - pierwsza próba naukowej
encyklopedii, syntezy wiedzy.
Pisano o nim, że: polotem dorównywał Platonowi, wiedzą - Arystotelesowi,
wymową - Cyceronowi, wszechstronnością -- Dydymowi, erudycją - Orygenesowi,
powagą - św. Hieronimowi, nauką - św. Augustynowi, a świętością - św.
Grzegorzowi I Wielkiemu, współczesnemu Izydorowi. Św. Grzegorz, czytając
jeden z jego Izydora, miał ponoć zawołać: "Oto drugi Daniel. On przewyższył
samego Salomona!", swą niezłomną wiarą bowiem uratował chrześcijaństwo w
Hiszpanii w obliczu barbarzyńskich Wizygotów …
cd. na odwrocie
il.: ŚW. IZYDOR Z SEWILLI, MURILLO, Bartolomé Esteban (1617, Sewilla - 1682, Sewilla), 1655, olejny
na płótnie, katedra w Sewilli; źródło www.abcgallery.com
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INFORMACJE PARAFIALNE
1.IV (wtorek): Rocznica rozpoczęcia posługi biskupiej w
Archidiecezji Warszawskiej
przez abpa Metropolitę
m
m
Kazimierza NYCZA. Naszego Arcypasterza pppooolleleecccaaam
myyy gggooorrrąąącccyyym
m
m
m
w
m
mooodddllilitittw
wooom
m wszystkich Państwa!
2.IV (środa): TRZECIA ROCZNICA ŚMIERCI OJCA
ŚWIĘTEGO JANA PAWŁA II. O 20:00, podobnie jak w poprzednich latach, specjalna
Msza św. w intencji Polskiego Papieża.
Bądźmy w tym dniu przy Nim i módlmy się o
jak najszybsze wyniesienie Go na ołtarze.
m
Serdecznie zzzaaappprrraaassszzzaaam
myyy!!!
3.IV (czwartek): PIERWSZY CZWARTEK MIESIĄCA. O 18:00 Msza
św. wotywna o Chrystusie Najwyższym i Wiecznym
Kapłanie, wystawienie Najświętszego Sakramentu i modlitwy
o powołania kapłańskie i zakonne z naszej parafii.
4.IV (piątek): 1-SZY PIĄTEK MIESIĄCA.
Msza św. dla dzieci o 15:45.
O 18:00 Msza św. ku czci Najświętszego Serca P. Jezusa.
Spowiedź 1szo-piątkowa ½ godz. przed każdą Mszą św.
5.IV (sobota): 1-SZA SOBOTA MIESIĄCA. Na Mszy św. o 18:00,
oddając hołd Niepokalanemu Sercu Maryi, modlić się
będziemy o trzeźwość naszej parafii.
6.IV (niedziela): 1-SZA NIEDZIALA MIESIĄCA. Po sumie comiesięczna adoracja Najświętszego Sakramentu, a po niej
spotkanie Kół Żywego Różańca.
CARITAS Archidiecezji Warszawskiej apeluje, by w rozliczeniach podatkowych przekazać na jej rzecz 1% podatku, i tym
samym wesprzeć akcje niesienia pomocy najuboższym.
Szczegóły w ulotkach na stolikach z tyłu kościoła.
Zapisy na letnie obozy dla dzieci i młodzieży: 1-15.VIII, nad
jeziorem Zdworskim, pod kierownictwem ks. Marcina (koszt
650- zł.); 9-22.VIII, w Bieszczadach, pod kierownictwem
p. Jolanty Kornaszewskiej, katechetki, (koszt 700,- zł.) - u
kierowników obozów.
Zachęcamy do lektury prasy i wydawnictw katolickich.
WITAMY!
23.III.2008 do grona członków Kościoła Powszechnego i naszej parafii
przyjęci zostali, w sakramencie Chrztu Świętego:
Mariusz SIERADZAN, Borowina
Milena CHOJNACKA, Słomczyn
Natalia URBAŃSKA, Obory
Wiktoria Oliwia RACZYŃSKA, Piaski
Wojciech Tomasz WITMANOWICZ, Konstancin-Jeziorna
Jam Alfa i Omega, Pierwszy i Ostatni, Początek i KoniecAp 22, 23

ŚLUBY
29.III.2008 sakrament małżeństwa przyjęli:
Jarosław Krzysztof MATULKA i Mariola Aldona OLESIŃSKA
Piotr Krzysztof KOWALSKI i Dorota Anna PIÓRECKA
A tak już nie są dwoje, lecz jedno ciałoMt 19, 6Por. Rdz 2, 24

ZAPOWIEDZI
Zapowiedź I: Łukasz WOJCIECHOWSKI, kawaler z parafii św. Tomasza Apostoła w Warszawie, i Katarzyna CZASAK, panna z
Cieciszewa, parafia tutejsza
Zapowiedź I: Andrzej Krzysztof URBAŃSKI, kawaler z parafii Niepokalanego Poczęcia NMP w Górze Kalwarii, i Barbara Wioletta
SIDUN, panna z Cieciszewa, parafia tutejsza
Ktokolwiek wiedziałby o przeszkodach w zawarciu małżeństwa przez
w/w osoby proszony jest o skontaktowanie się z Kancelarią Parafialną.
OBJAWIENIA MATKI BOŻEJ (7): DZIEWCZYNA Z MOTTA DI LIVENZA
Przy drodze prowadzącej z Motta di Livenza do Oderzo, w regionie Treviso,
Veneto we Włoszech, znajdowała się kapliczka, zwana Capitello, z
wizerunkiem Madonny z Dzieciątkiem na ręku. Niejaki Giovanni Cigana z
Motta, 79-letni prosty i pobożny wieśniak, ojciec sześciorga dzieci
wychowanych w głębokiej wierze, od 20 lat zatrzymywał się przy niej by
odmawiać różaniec.
8 marca 1510 przygotowywał narzędzia do czekającej go następnego dnia
orki swego poletka, gdy pojawił się administrator dóbr z żądaniem
Wyd. Redakcja
Nakład: 400 egz.
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spełnienia zobowiązań lennych. Cigana próbował protestować, ale
bezskutecznie. Pomyślał więc, że mógłby poprosić uczynnego i
pracowitego sąsiada, Luigi Facchiniego, mieszkającego w pobliżu poletka
Cigany – a także niedaleko kapliczki Madonny – o pomoc…
Następnego dnia wcześnie rano Cigana dotarł do kapliczki i – mimo braku
czasu – odmówił 7 razy Ojcze Nasz i Zdrowaś Mario. Gdy uniósł się z
klęczek spojrzał w prawo i zdziwiony ujrzał siedzącą na polu zieleniejących
kiełków zboża Dziewczynę z rozpostartymi rękami i lekko przechyloną
głową, ubraną w jaskrawo białą szatę, w otoczce różanego światła, z
welonem na głowie. Odruchowo pozdrowił Ją w lokalnym dialekcie
„Szczęść Boże!”, na co usłyszał „Dzień dobry!” i zapytanie: „Dokąd się
udajesz, dobry człowieku?”. Cigana odrzekł: „Idę prosić znajomego o
pomoc w orce mojego pola”, po czym usłyszał: „On na pewno zgodzi się i
ochoczo ci pomoże, bo i ty mu pomagasz. Powtarzam ci, on zgodzi się i
ochoczo ci pomoże.”
Wieśniak nagle poczuł –
dziwiąc się intensywności
doznania – ogromną wewnętrzną radość i spokój, Wykrzyknął: „Chwała bądź Bogu
Najwyższemu i Dziewicy –
ochoczo przyjdzie mi pomóc!”.
I wtedy w Napotkanej
rozpoznał Maryję. Ugięły się
pod nim kolana…
Pani przekazała trzy życzenia: odprawienia postu, przez trzy kolejne
soboty, przez rolnika i jego rodzinę; odprawienia 9-dniowego postu, w
intencji miłosierdzia Bożego i łaski przebaczenia, przez sąsiadów i
znajomych rolnika; wzniesienia drewnianego kościoła poświęconego Jej
imieniu, który później ma być zmieniony w murowaną świątynię.
Zachwycony a jednocześnie lekko przerażony Cigana wyraził swą obawę:
„Jak mam to uczynić, przecieć nikt mi nie uwierzy!”. Dziewica
odpowiedziała: „Dziś wieczorem przed zachodem słońca ukażę znak, który
potwierdzi Moje słowa”.
Oszołomiony Cigana udał się do sąsiada, który usłyszawszy prośbę chętnie
zgodził się pomóc, wyrażając zgodę słowami identycznymi z zapowiedzią
Dziewicy… Wieczorem zaś, przed zachodem, zza chmur wyszło na chwilę
słońce - nienaturalnej barwy, sprawiające wrażenie skąpanego we krwi…
Pozbywszy się wątpliwości Cigana zaczął rozpowiadać o widzeniu. Sąsiedzi,
żyjący w cieniu plagi, która niedawno zebrała w okolicy wiele ofiar, oraz
ciągle zagrażających konfliktów zbrojnych, z entuzjazmem przyjęli jego
słowa. I wkrótce, jak żądała Dziewica, wzniesiono drewniany kościółek…
W raporcie z procesu kanonicznego odnotowano świadectwo niejakiego
Girolamo Venier z Motta, chorego przewlekle, który bezskutecznie
próbował wszelkich dostępnych leków, by wreszcie zostać cudownie
uleczonym - po udzielonej pomocy w budowie kościółka Maryi…
Zwiększająca się liczba pielgrzymów przekonała rajców z Motto o
konieczności wybudowania nowej, godnej Matki Bożej, świątyni. Budowę
powierzono Jacomo Tatti zwanemu Sansovino (1486, Florencja –1570,
Wenecja), architektowi i rzeźbiarzowi (twórcy m.in. Biblioteca Marciana w
Wenecji). W centrum sanktuarium zbudowano kryptę - dokładnie w
miejscu objawienia się Madonny. A obraz Madonny z Dziecięciem w 1859
ukoronował bł. Pius IX.

il.: OBJAWIENIE W MOTTO; szkoła TIEPOLO, Giovanni Battista (1696, Wenecja - 1770, Madryt), sanktuarium w
Motta; źródło xoomer.alice.it

OTWARTE OCZY …
Otwieram oczy
Migają twarze w samochodach
Woda kapie z kranu
W internecie i telewizji ważne wieści
Super-oferta kusi
Nie widzę
„błogosławieni, którzy nie widzieli, a uwierzyli!”
„Pan mój i Bóg mój!

PATRON TYGODNIA: ŚW. IZYDOR Z SEWILLI, CD.
Wyjątkowa była jego śmierć. Kazał zanieść się do katedry i w obecności biskupów
pomocniczych, kapłanów i ludu zdjął swoje szaty biskupie, a wdział pokutny wór,
głowę posypał popiołem i zalany łzami odbył spowiedź publiczną. Błagał, by mu
odpuszczono jego przewinienia i zaniedbania, i by się za niego modlono. Potem
przyjął Komunię świętą pod dwoma postaciami i pożegnał się ze wszystkimi
pocałunkiem pokoju. Zaniesiony do swojej ubogiej izby po 4 dniach w 636 oddał
Bogu ducha. Pochowano go obok św. Leonarda i Florentyny. W 1063 jego
śmiertelne szczątki przeniesiono do Lyonu, gdzie spoczywają do dzisiaj.
Formalną kanonizację przeprowadzono w 1598. Innocenty XIII ogłosił Izydora
doktorem Kościoła (1722). Jest patronem Hiszpanii i Sewilli. (uroczystość 4 kwietnia)

M SZE
ŚW I ĘTE
K AN CE L ARIA
P AR AFIA LN A
K SI ĘŻA
ĘŻA

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
dni powszednie (z przerwą na
08:00–09:30, 17:00–19:00
Msze św. i nabożeństwa):
niedziele i święta:
nieczynna
Dziekan mgr Stefan KOTWIŃSKI, Wikariusz Marcin KLOTZ

parafia św. Zygmunta, ul. Wiślana 85, 05-507 Słomczyn, www.zygmunt.knc.pl, 30 marca 2008

strona — 2—

