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Zmartwychwstanie Chrystusa nie było powrotem do życia ziemskiego, jak to miało miejsce w przypadku wskrzeszeń, których dokonał Jezus przed Paschą […] W
swoim zmartwychwstałym ciele Jezus przechodzi ze stanu śmierci do innego życia poza czasem i przestrzenią.
przestrzenią. Ciało Jezusa zostaje w Zmartwychwstaniu
napełnione mocą Ducha Świętego; uczestniczy On w Boskim życiu w stanie chwały, tak że św. Paweł może powiedzieć o Chrystusie, że jest "człowiekiem
niebieskim" 509Por. 1 Kor 15, 35-50.
[KKK, 646]

TRZECIA NIEDZIELA
Z DZIEJÓW APOSTOLSKICHDz 2,14.22–28

WIELKANOCNA

W dzień Pięćdziesiątnicy stanął Piotr razem z Jedenastoma i przemówił
donośnym głosem: „Mężowie Judejczycy i wszyscy mieszkańcy Jerozolimy,
przyjmijcie do wiadomości i posłuchajcie uważnie mych słów! Jezusa
Nazarejczyka, męża, którego posłannictwo Bóg potwierdził wam
niezwykłymi czynami, cudami i znakami, jakich Bóg przez Niego dokonał
wśród was, o czym sami wiecie, tego Męża, który z woli, postanowienia i
przewidzenia Bożego został wydany, przybiliście rękami bezbożnych do
krzyża i zabiliście. Lecz Bóg wskrzesił Go, zerwawszy więzy śmierci, gdyż
niemożliwe było, aby ona panowała nad Nim. Dawid bowiem mówił o Nim:
‘Miałem Pana zawsze przed oczami, gdyż stoi po prawicy mojej, abym się
nie zachwiał. Dlatego ucieszyło się serce moje i rozradował się język mój,
także i ciało moje spoczywać będzie w nadziei, że nie zostawisz duszy
mojej w Otchłani ani nie dasz Świętemu Twemu ulec skażeniu. Dałeś mi
poznać drogi życia i napełnisz mnie radością przed obliczem Twoim’”.
PSALM RESPONSORYJNYPs16
REFREN: Ukaż nam, Panie, Twoją ścieżkę życia

Zachowaj mnie, Boże, bo chronię się do Ciebie,
mówię do Pana: „Tyś jest Panem moim”.
Pan moim dziedzictwem i przeznaczeniem,
to On mój los zabezpiecza.
Błogosławię Pana, który dał mi rozsądek,
bo serce napomina mnie nawet nocą.
Zawsze stawiam sobie Pana przed oczy,
On jest po mojej prawicy, nic mną nie zachwieje,
Dlatego cieszy się moje serce i dusza raduje,
a ciało moje będzie spoczywać bezpiecznie,
bo w kraju zmarłych duszy mej nie zostawisz
i nie dopuścisz, bym pozostał w grobie.
Ty ścieżkę życia mi ukażesz,
pełnię Twojej radości
i wieczną rozkosz
po Twojej prawicy.

się spodziewali, że właśnie On miał wyzwolić Izraela. Teraz zaś po tym
wszystkim dziś już trzeci dzień, jak się to stało. Co więcej, niektóre z
naszych kobiet przeraziły nas: były rano u grobu, a nie znalazłszy Jego
ciała, wróciły i opowiedziały, że miały widzenie aniołów, którzy zapewniają,
iż On żyje. Poszli niektórzy z naszych do grobu i zastali wszystko tak, jak
kobiety opowiadały, ale Jego nie widzieli”.
Na to On rzekł do nich: »O, nierozumni, jak nieskore są wasze serca do
wierzenia we wszystko, co powiedzieli prorocy! Czyż Mesjasz nie miał tego
cierpieć, aby wejść do swojej chwały?«. I zaczynając od Mojżesza poprzez
wszystkich proroków wykładał im, co we wszystkich Pismach odnosiło się
do Niego.
Tak przybliżyli się do wsi, do której zdążali, a On okazywał, jakoby miał iść
dalej. Lecz przymusili Go, mówiąc: „Zostań z nami, gdyż ma się ku
wieczorowi i dzień się już nachylił”. Wszedł więc, aby zostać z nimi. Gdy
zajął z nimi miejsce u stołu, wziął chleb, odmówił błogosławieństwo,
połamał go i dawał im, Wtedy otworzyły się im oczy i poznali Go, lecz On
zniknął im z oczu. I mówili nawzajem do siebie: „Czy serce nie pałało w
nas, kiedy rozmawiał z nami w drodze i Pisma nam wyjaśniał?”.
W tej samej godzinie wybrali się i wrócili do Jerozolimy. Tam zastali
zebranych Jedenastu i innych z nimi, którzy im oznajmili: „Pan rzeczywiście
zmartwychwstał i ukazał się Szymonowi”. Oni również opowiadali, co ich
spotkało w drodze, i jak Go poznali przy łamaniu chleba.

Z PIERWSZEGO LISTU ŚWIĘTEGO PIOTRA APOSTOŁA1 P 1,17–21

Bracia:
Jeżeli Ojcem nazywacie Tego, który sądzi, nie mając względów na osoby,
ale według uczynków każdego człowieka, to w bojaźni spędzajcie czas
swojego pobytu na obczyźnie.
Wiecie bowiem, że z waszego odziedziczonego po przodkach złego
postępowania zostaliście wykupieni nie czymś przemijającym, srebrem lub
złotem, ale drogocenną krwią Chrystusa, jako baranka niepokalanego i
bez zmazy.
On był wprawdzie przewidziany przed stworzeniem świata, dopiero jednak
w ostatnich czasach się objawił ze względu na was. Wy przez Niego
uwierzyliście w Boga, który wzbudził Go z martwych i udzielił Mu chwały,
tak że wiara wasza i nadzieja są skierowane ku Bogu.
AKLAMACJAŁk 24,32

Alleluja, Alleluja, Alleluja
Panie Jezu, daj nam zrozumieć Pisma,
niech pała nasze serce, gdy do nas mówisz.

SŁOWA EWANGELII WEDŁUG ŚW. ŁUKASZAŁk 24,13–35

Oto dwaj uczniowie Jezusa tego samego dnia, w pierwszy dzień tygodnia,
byli w drodze do wsi, zwanej Emaus, oddalonej sześćdziesiąt stadiów od
Jerozolimy. Rozmawiali oni ze sobą o tym wszystkim, co się wydarzyło.
Gdy tak rozmawiali i rozprawiali ze sobą, sam Jezus przybliżył się i szedł z
nimi. Lecz oczy ich były niejako na uwięzi, tak że Go nie poznali.
On zaś ich zapytał: »Cóż to za rozmowy prowadzicie ze sobą w drodze?«.
Zatrzymali się smutni. A jeden z nich, imieniem Kleofas, odpowiedział Mu:
„Ty jesteś chyba jedynym z przebywających w Jerozolimie, który nie wie, co
się tam w tych dniach stało”.
Zapytał ich: »Cóż takiego?«.
Odpowiedzieli Mu: „To, co się stało z Jezusem z Nazaretu, który był
prorokiem potężnym w czynie i słowie wobec Boga i całego ludu; jak
arcykapłani i nasi przywódcy wydali Go na śmierć i ukrzyżowali. A myśmy

KOLACJA W EMMAUS, L'HERMITTE, Léon-Augustin (1844, Mont-Saint-Pere - 1925, Paryż), 1892, olejny
na płótnie, 155.5×223 cm, kolekcja prywatna; źródło www.artrenewal.org

PATRON TYGODNIA: ŚW. DIONIZY Z KORYNTU
Dionizy ok. 170, jak podają św. Euzebiusz z Cezarei i
Hieronim De viris ill., xxvii, był biskupem w Koryncie. Wielce
gorliwy pasterz Euzebiusz z Ce zarei miał zostawić 7 cennych
listów do różnych biskupów, będących źródłem
wiedzy o zasadach wiary i moralności wczesnego
chrześcijaństwa: do bpa Lacedaemonium podnosząc
wartość ortodoksji; bpa Aten przestrzegając przed
apostazją; bpa Nikomedium występując przeciw
herezji marcjanizmu; bpa Gortyny na Krecie, bpa
Amastris w Poncie nauczając m.in. o małżeństwie;
bpa Knossos ostrzegając przed rygorystycznie
rozumianą abstynecją. W najważniejszym, liście do
biskupa Rzymu, którego fragmenty się zachowały,
wysławia papieża, św. Sotera: „…Rzymianie
utrzymują zwyczaje ojców: Wasz błogosławiony
biskup Soter je nie tylko utrzymał, ale I poszerzył, dzieląc się z braćmi [ze
wszystkich stron] dostatkiem, którym sam był obdarzony, i błogosławiąc słowem
tych, którzy się do niego zwracają, jak ojciec do dzieci…”. Wspomina też św.
Piotra i Pawła, którzy „w Rzymie i Koryncie … razem nieśli naukę i w jednym
czasie śmierć ponieśli męczeńską”Euzebiusz, Historia kościelna, 2,25.
Na wschodzie Dionizy odbiera cześć jako męczennik. Krzyżowcy za czasów
Innocentego IV (†1254) przewieźli ciało św. Dionizego do Rzymu i oddali pod
opiekę klasztoru pod wezwaniem Świętego.
(uroczystość 8 kwietnia)
il.: ŚW . DIONIZY, współczesna ikona; źródło www.skete.com
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INFORMACJE PARAFIALNE
12.IV (sobota): Wypominki o 17:30. O 18:00 Msza św. za
zmarłych z wypominek.
13.IV (niedziela): Spotkanie kandydatów do bierzmowania
o 12:00. Obecność obowiązkowa.
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.
Zachęcamy do lektury prasy i wydawnictw katolickich.
Prosimy o zwrócenie uwagi, że zmieniła się objętość i cena
„Gościa Niedzielnego”: od kwietnia kosztuje 4,- zł.
ŚLUBY
5.IV.2008 sakrament małżeństwa przyjęli:
Piotr ŚLIWKA i Iwona Nina PAWLICKA
A tak już nie są dwoje, lecz jedno ciałoMt 19, 6Por. Rdz 2, 24

ZAPOWIEDZI
Zapowiedź II: Łukasz WOJCIECHOWSKI, kawaler z parafii św. Tomasza Apostoła w Warszawie, i Katarzyna CZASAK, panna z
Cieciszewa, parafia tutejsza
Zapowiedź II: 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.

ODESZLI
W ostatnim czasie odeszli z naszego grona:
śp. Zygmunt Michał OLCZAK, † 27.III.2008, l. 56
śp. Eugeniusz BURZYŃSKI, † 28.III.2008, l. 76
Wieczne odpoczywanie racz Im dać Panie!
TAJEMNICE EUCHARYSTII (41): KWIAT RÓŻY Z ETTISWIL
W “Protokole Sprawiedliwości”, opracowanym 16.VI.1477 przez Hermanna
von Russeg, pana na Buron, Szwajcaria, zapisano: “23 maja 1447, w
środę, z parafialnego kościoła w Ettiswil skradziono Najświętszy
Sakrament. Wkrótce jednakże odnalazła Go Margareta Schulmeister,
młoda dziewczyna zajmująca się wypasem świń. Skradziona Hostia
znajdowała się niedaleko kościoła, pod płotem, porzucona między
pokrzywami. Wyglądała jak świetlisty kwiat”.
Przeprowadzone dochodzenie wykazało, że odpowiedzialną była niejaka
Anna Vögtli z Bischoffingen, członkini sekty satanicznej, która przyznała
się do aktu zbeszczeszczenia: „Włożyłam rękę przez wąską kratę bramki i
ujęłam w dłoń dużą Hostię. Ale gdy wydostałam się poza mury cmentarne
stała się Ona tak ciężką, że nie byłam w stanie iść dalej. Wyrzuciłam więc
Hostię pod płot, w pokrzywy”.
Margareta Schulmeister, świniopas, zaświadczyła: „Gdy znalazłam się z moimi świniami w
pobliżu miejsca znalezienia Najświętszego
Sakramentu, zwierzęta się zatrzymały i nie
chciały iść dalej. Poprosiłam o pomoc dwóch
mężczyzn przejeżdżających w pobliżu na
koniach. Ujrzeliśmy w trawie Hostię podzieloną
na siedem części. Sześć z nich złożyło się w
kwiat przypominający różę. Wydawało się, że
otacza Je aureola światła”.
Poinformowany na miejsce zdarzenia przybiegł
proboszcz. Pojawili się też inni parafianie.
Ksiądz podniósł po kolej sześć z kawałków
Hostii, lecz gdy próbował podnieść siódmy,
centralny, okazało się to niemożliwe –
wyglądało na to, że zespolił się z podłożem. Znak widziany przez wielu
odczytano jako nakaz wybudowania kaplicy w miejscu odnalezienia Hostii.
Nową kaplicę wraz ołtarzem cudu eucharystycznego konsekrowano
półtorej roku później. Odwiedzający mogli uzyskać, zadekretowany przez
ówczesnych papieży, odpust zupełny…
Sześć odzyskanych części Najświętszego Sakramentu przechowywanych
jest w kościele w Ettiswil. Stały się One przedmiotem czci i adoracji
mieszkańców parafii i spoza niej. Przypisywane są im znaczące cuda.
il.: M ONSTRANCJA Z CUDOWNĄ HOSTIĄ Z ETTISWIL , Ettiswil; źródło www.therealpresence.org

DOMYSŁY NA TEMAT BARABASZA
Co stało się z Barabaszem? Pytałem nikt nie wie
Spuszczony z łańcucha wyszedł na białą ulicę
mógł skręcić w prawo iść naprzód skręcić w lewo
Wyd. Redakcja
Nakład: 400 egz.
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zakręcić się w kółko zapiać radośnie jak kogut
On Imperator własnych rąk i głowy
On Wielkorządca własnego oddechu
Pytam bo w pewien sposób brałem udział w sprawie
Zwabiony tłumem przed pałacem Piłata krzyczałem
tak jak inni uwolnij Barabasza Barabasza
Wołali wszyscy gdybym ja jeden milczał
stałoby się dokładnie tak jak się stać miało
A Barabasz być może wrócił do swej bandy
W górach zabija szybko rabuje rzetelnie
Albo założył warsztat garncarski
I ręce skalane zbrodnią
czyści w glinie stworzenia
Jest nosiwodą poganiaczem mułów lichwiarzem
właścicielem statków - na jednym z nich żeglował Paweł do Koryntian
lub - czego nie można wykluczyć stał się cenionym szpiclem na żołdzie Rzymian
Patrzcie i podziwiajcie zawrotną grę losu
o możliwości potencje o uśmiechy fortuny
A Nazareńczyk
został sam
bez alternatywy
ze stromą
ścieżką
krwi

HERBERT, Zbigniew (1924, Lwów – 1998, Warszawa)

POLSKIE MADONNY (95): MATKA JEDNOŚCI Z PIASECZNA
Historia parafii Piaseczno na Pomorzu zaczyna się ok. 1220 gdy w
pobliskiej wsi Tymawa opiekę duszpasterską sprawowali rycerze
hiszpańscy z Kalatrawy. Od 1305 parafię przejęli Krzyżacy, którzy w 134748 wybudowali pierwszy murowany z cegły kościół (obecne prezbiterium)
pod wezwaniem Najświętszej Maryi Panny.
Właśnie niedaleko kościoła miał ok. 1378/79 zatrzymać się na
odpoczynek smolnik udający się do Gniewu ze swymi wyrobami. Zabrał ze
sobą sparaliżowanego syna, chcąc - być może - poddać go jakimś
badaniom u gniewskich medyków. Zmęczony trudami podróży ojciec
zasnął, a syn wpatrywał się w drzewo lipowe. I wtedy ukazała mu się na
nim Piękna Pani i poleciła mu napić się ze źródełka, które
niespodziewanie wytrysnęło z ziemi. Kaleka wstał i doznał cudownego
uzdrowienia. Wieść o zdarzeniu rozniosła się szybko po całym Pomorzu…
W 1380, na podstawie podanego przez uzdrowionego opisu rzeźbiarz, tworzący w tradycji stylu
zwanego stylem „Madonn na lwach”, z kręgu
artystycznego Śląska i Pomorza, wykonał w drewnie
lipowym gotycką figurę (o wys. 110 cm) uśmiechniętej Madonny z Dzieciątkiem na ręce.
Figura stała się "magnesem" ściągającym
liczne zastępy pątników. Wielu z nich doznało
niezliczonych łask. W 1649 jako autentyczne bp
Mikołaj Gniewosz uznał „cudowne wskrzeszenie Anny Konopackiej, uzdrowienie księżnej
Krystyny Anny Radziwiłłówny, ocalenie tonącej
Zofii Gutowskiej z pobliskiej wsi Gogolewo,
uzdrowienie Ewy Spigłowej z Rynkówki i
Grzegorza z Dzierżążna”. Jako podziękowanie
Matce Bożej za zwycięstwo pod Chocimiem
(1673), Jan III Sobieski ufundował wspaniałe sklepienie nad trzema nawami kościoła, naprawiając to, co
zniszczył pożar podczas wypraw szwedzkich…
W 1719 ktoś w dłoń Maryi włożył złote berło.
Jednakże „Wszystkie te drogie ozdoby Maryi
zachwycają wzrok patrzących - ale miłe, kochane,
śliczne, łaskawe i miłosierne postacie Jezuska i
Najświętszej Dziewicy – tysiąc i tysiąc razy
przewyższają ozdoby, wzbudzając w ludzkich
sercach miłość ku sobie, napełniają dusze
nadprzyrodzoną miłością i przykuwają wzrok”ks. A. Kiliński, XVIII w.
W czasie II wojny św. hitlerowcy nakazali zniszczyć studzienkę powstałą w
miejscu objawienia. Podanie głosi, że oficer niemiecki dozorujący
wyburzanie zginął nieszczęśliwie pod kopytami swego konia…
W 1967 sanktuarium piaseckie wpisane zostało przez Pawła VI do
ogólnokościelnego spisu Miejsc Łaskami Słynących. 8.IX.1968 koronami
papieskimi Figurę ukoronował kard. Karol Wojtyła metropolita krakowski,
a w 1978 Paweł VI nadał Jej tytuł ekumeniczny Matki Jedności…
adres: Sanktuarium Maryjne, 83-123 Piaseczno k. Gniewu; źródło sanktuarium-piaseczno.pl
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 A N CE LA RIA dni powszednie (z przerwą na
08:00–09:30, 17:00–19:00
Msze św. i nabożeństwa):
P A RA FIA LNA
niedziele i święta:
nieczynna
Dziekan mgr Stefan KOTWIŃS KI, Wikariusz Marcin KLOTZ
K SIĘŻ
SI ĘŻA
ĘŻA

M SZ E
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parafia św. Zygmunta, ul. Wiślana 85, 05-507 Słomczyn, www.zygmunt.knc.pl, 6 kwietnia 2008
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