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Żyć w niebie oznacza "być z Chrystusem"Żyć w niebie oznacza "być z Chrystusem"Żyć w niebie oznacza "być z Chrystusem"Żyć w niebie oznacza "być z Chrystusem"574Por. J 14, 3; Flp 1, 23; 1 Tes 4, 17. Wybrani żyją "w Nim", ale zachowują i . Wybrani żyją "w Nim", ale zachowują i . Wybrani żyją "w Nim", ale zachowują i . Wybrani żyją "w Nim", ale zachowują i –––– co więcej  co więcej  co więcej  co więcej –––– odnajdują tam swoją prawdziwą tożsamość,  odnajdują tam swoją prawdziwą tożsamość,  odnajdują tam swoją prawdziwą tożsamość,  odnajdują tam swoją prawdziwą tożsamość, 
swoje swoje swoje swoje 1011 własne imię własne imię własne imię własne imię575Por. Ap 2, 17: : : : Żyć, to być z Chrystusem; tam gdzie jest ChŻyć, to być z Chrystusem; tam gdzie jest ChŻyć, to być z Chrystusem; tam gdzie jest ChŻyć, to być z Chrystusem; tam gdzie jest Chrystus, tam jest życie i Królestworystus, tam jest życie i Królestworystus, tam jest życie i Królestworystus, tam jest życie i Królestwo576Św. Ambroży, Expositio Evangelii secundum Lucam, 10, 121: PL 15, 1834 A....     
    [KKK, 1025] 

PPPPIĄTA IĄTA IĄTA IĄTA NNNNIEDZIELA IEDZIELA IEDZIELA IEDZIELA WWWWIELKANOCNAIELKANOCNAIELKANOCNAIELKANOCNA    
Z Z Z Z DDDDZIEJÓW ZIEJÓW ZIEJÓW ZIEJÓW AAAAPOSTOLSKICHPOSTOLSKICHPOSTOLSKICHPOSTOLSKICHDz 6,1-7 

Gdy liczba uczniów wzrastała, zaczęli helleniści szemrać przeciwko 
Hebrajczykom, że przy codziennym rozdawaniu jałmużny zaniedbywano 
ich wdowy. 
Dwunastu, zwoławszy wszystkich uczniów, powiedziało: „Nie jest rzeczą 
słuszną, abyśmy zaniedbali słowo Boże, a obsługiwali stoły. Upatrzcież 
zatem, bracia, siedmiu mężów spośród siebie, cieszących się dobrą sławą, 
pełnych Ducha i mądrości. Im zlecimy to zadanie. My zaś oddamy się 
wyłącznie modlitwie i posłudze słowa”. 
Spodobały się te słowa wszystkim zebranym i wybrali Szczepana, męża 
pełnego wiary i Ducha Świętego, Filipa, Prochora, Nikanora, Tymona, 
Parmenasa i Mikołaja, prozelitę z Antiochii. Przedstawili ich Apostołom, 
którzy modląc się włożyli na nich ręce. 
A słowo Boże rozszerzało się, wzrastała też bardzo liczba uczniów w 
Jerozolimie, a nawet bardzo wielu kapłanów przyjmowało wiarę. 

 
NAMASZCZENIE ŚW. SZCZEPANA, ANGELICO, Fra (ok. 1400, Vicchio nell Mugello - 1455, Rzym), 1447-49, 

fresk, Cappella Niccolina, Watykan; źródło www.abcgallery.com 

PSALM RESPONSORYJNYPSALM RESPONSORYJNYPSALM RESPONSORYJNYPSALM RESPONSORYJNYPs33 
REFREN: Mamy nadzieję w miłosierdziu PanaMamy nadzieję w miłosierdziu PanaMamy nadzieję w miłosierdziu PanaMamy nadzieję w miłosierdziu Pana 
Sprawiedliwi, radośnie wołajcie na cześć Pana, 
prawym przystoi pieśń chwały. 
Sławcie Pana na cytrze, 
grajcie Mu na harfie o dziesięciu strunach. 

Bo słowo Pana jest prawe, 
a każde Jego dzieło godne zaufania. 
On miłuje prawo i sprawiedliwość, 
ziemia jest pełna Jego łaski. 

Oczy Pana zwrócone na bogobojnych, 
na tych, którzy czekają na Jego łaskę, 
aby ocalił ich życie od śmierci 
i żywił ich w czasie głodu. 

Z Z Z Z PIERWSZEGO PIERWSZEGO PIERWSZEGO PIERWSZEGO LISTU ŚWIĘTEGO LISTU ŚWIĘTEGO LISTU ŚWIĘTEGO LISTU ŚWIĘTEGO PPPPIOTRA IOTRA IOTRA IOTRA AAAAPOSTOŁAPOSTOŁAPOSTOŁAPOSTOŁA1 P 2,4-9 

Najmilsi! 
Zbliżając się do Pana, który jest żywym kamieniem, odrzuconym 
wprawdzie przez ludzi, ale u Boga wybranym i drogocennym, wy również, 
niby żywe kamienie, jesteście budowani jako duchowa świątynia, by 
stanowić święte kapłaństwo, dla składania duchowych ofiar, przyjemnych 

Bogu przez Jezusa Chrystusa. To bowiem zawiera się w Piśmie: „Oto kładę 
na Syjonie kamień węgielny, wybrany, drogocenny, a kto wierzy w niego, 
na pewno nie zostanie zawiedziony”. 
Wam zatem, którzy wierzycie, cześć. Dla tych zaś, co nie wierzą, właśnie 
ten kamień, który odrzucili budowniczowie, stał się głowicą węgła – i 
kamieniem upadku, i skałą zgorszenia. Ci, nieposłuszni słowu, upadają, do 
czego zresztą są przeznaczeni. 
Wy zaś jesteście wybranym plemieniem, królewskim kapłaństwem, 
świętym narodem, ludem Bogu na własność przeznaczonym, abyście 
ogłaszali dzieła potęgi Tego, który was wezwał z ciemności do 
przedziwnego swojego światła. 

AKLAMACJAAKLAMACJAAKLAMACJAAKLAMACJAJ 14,6 Alleluja, Alleluja, AllelujaAlleluja, Alleluja, AllelujaAlleluja, Alleluja, AllelujaAlleluja, Alleluja, Alleluja 
Ja jestem drogą i prawdą, i życiem, nikt nie przychodzi 

do Ojca inaczej, jak tylko przeze Mnie. 

SŁOWA SŁOWA SŁOWA SŁOWA EEEEWANGELII WEDŁUG ŚWWANGELII WEDŁUG ŚWWANGELII WEDŁUG ŚWWANGELII WEDŁUG ŚW....    JJJJANAANAANAANAJ 14,1-12 

Jezus powiedział do swoich uczniów: 
»Niech się nie trwoży serce wasze. Wierzycie w Boga? I we Mnie wierzcie. 
W domu Ojca mego jest mieszkań wiele. Gdyby tak nie było, to bym wam 
powiedział. Idę przecież przygotować wam miejsce. A gdy odejdę i 
przygotuję wam miejsce, przyjdę powtórnie i zabiorę was do siebie, 
abyście i wy byli tam, gdzie Ja jestem. Znacie drogę, dokąd Ja idę«. 
Odezwał się do Niego Tomasz: „Panie, nie wiemy, dokąd idziesz. Jak więc 
możemy znać drogę?”. 
Odpowiedział mu Jezus: »Ja jestem drogą i prawdą, i życiem. Nikt nie 
przychodzi do Ojca inaczej jak tylko przeze Mnie. Gdybyście Mnie poznali, 
znalibyście i mojego Ojca. Ale teraz już Go znacie i zobaczyliście«. 
Rzekł do Niego Filip: „Panie, pokaż nam Ojca, a to nam wystarczy”. 
Odpowiedział mu Jezus: »Filipie, tak długo jestem z wami, a jeszcze Mnie 
nie poznałeś? Kto Mnie zobaczył, zobaczył także i Ojca. Dlaczego więc 
mówisz: ‘Pokaż nam Ojca?’. Czy nie wierzysz, że Ja jestem w Ojcu, a Ojciec 
we Mnie? Słów tych, które wam mówię, nie wypowiadam od siebie. Ojciec, 
który trwa we Mnie, On sam dokonuje tych dzieł. Wierzcie Mi, że Ja jestem 
w Ojcu, a Ojciec we Mnie. Jeżeli zaś nie, wierzcie przynajmniej ze względu 
na same dzieła. 
Zaprawdę, zaprawdę powiadam wam: Kto we Mnie wierzy, będzie także 
dokonywał tych dzieł, których Ja dokonuję, owszem i większe od tych 
uczyni, bo Ja idę do Ojca«. 

PATRON TYGODNIA:    ŚWŚWŚWŚW....    AAAAGNIESZKA Z GNIESZKA Z GNIESZKA Z GNIESZKA Z MMMMONTEPULCIANOONTEPULCIANOONTEPULCIANOONTEPULCIANO    
Urodziła się w 1268 w Gracchiano-Vecchio w Toskanii. Pochodziła ze 
szlacheckiej rodziny Segni. Mając 9 lat została oddana na wychowanie do 
dominikanek w Montepulciano, a mając 14 lat 
postanowiła zostać w nim zakonnicą. Rok później 
za zezwoleniem Stolicy Świętej założyła w Procero 
(Viterbo) nowy klasztor. Wybrana - wbrew własnej 
woli - na przełożoną tegoż klasztoru wsławiła go 
swoją mądrością, pobożnością i darami 
nadprzyrodzonymi. Pod jej, młodej wiekiem, ale 
dojrzałej doskonałością chrześcijańską, 
kierownictwem duchowym klasztor zaczął 
przyciągać nowe, liczne kandydatki… 
Wtedy mieszkańcy Montepulciano wybłagali jej 
powrót. W 1306 magistrat z wdzięczności 
ofiarował siostrom nowy lokal i uposażenie… 
Bóg obdarzył Agnieszkę darem wizji, proroctw i 
ekstaz. Wielkim uczuciem miłości Agnieszka 
otaczała Dzieciątko Jezus oraz Dziewicę Maryję. 
Umocniona darami Ducha Świętego, stała się 
jasną lampą modlitwy i miłości, a dzięki swojemu 
męstwu oraz autorytetowi podtrzymywała ducha obywateli w dążeniu do jedności i 
pokoju. Św. Katarzyna ze Sieny będzie widziała w niej wzór do naśladowania: w 
1377, u jej relikwii, zawołała: "Matko nasza, Agnieszko, chwalebna!". 
Zmarła w rodzinnym mieście w 1317. Legenda głosi, iż w momencie śmierci 
wszystkie małe dzieci w okolicy zaczęły o niej mówić i wychwalać jej pobożność. 
Ciało pozostało nienaruszone: w 1435 zostało sprowadzone do Orvieto. 
Klemens VII wyniósł ją w 1532do chwały błogosławionych, a Benedykt XIII w 1726 
zaliczył uroczyście w poczet świętych. (uroczystość 20 kwietnia) 

il.: ŚW. AGNIESZKA Z MONTEPULCIANO, TIEPOLO, Giovanni Battista (1696, Wenecja - 1770, Madryt), 
1747-48, fragm. obrazu DZIEWICA OBJAWIAJĄCA SIĘ DOM INIKAŃSKIM ŚWIĘTYM, olejny na płótnie, 

340×168 cm, Santa Maria del Rosario (Gesuati), Wenecja; źródło www.wga.hu 
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INFORMACJE PARAFIALNE 
 20.IV (niedziela): Spotkanie dzieci klas II i ich rodziców na 
Mszy św. o 18:00. 

 Ze względu na ilość chętnych planowane są dwa obozy 
wakacyjne dla dzieci i młodzieży: pod kierownictwem 
ks. Marcina - 1-15.VIII nad jeziorem Zdworskim (koszt 650-
 zł.); oraz – pod kierownictwem p. Jolanty Kornaszewskiej, 
katechetki - 9-22.VIII w Bieszczadach (koszt 700,- zł.). 
Księża i organizatorzy pragną, aby wzięło w nich udział jak 
najwięcej dzieci z najuboższych rodzin, których nie stać na 
żaden inny wyjazd wakacyjny. Dlatego poszukiwani są 
sponsorzy, którzy mogliby częściowo, lub w całości, pokryć 
koszty wyjazdu tych dzieci. Ofiary można składać 
bezpośrednio u księży lub wpłacać na konto parafialne. 
Dane konta parafialnego do wpłat na rzecz wakacji: 

Beneficjent: Par. Rzym.-Kat. św. Zygmunta 
Adres: ul. Wiślana 85, 05-507 Słomczyn 

Bank: PKO S.A. VII O. w Warszawie 
Nr r-ku: 51 1240 1109 1111 0010 1498 1185 

Tytuł przelewu: WAKACJE 2008 
Powyższe informacje można również znaleźć na parafialnej 
stronie internetowej lub otrzymać bezpośrednio od księży. 
DDDooobbbrrroooććć    ssseee rrrcccaaa    nnnaaa    pppeee wwwnnnooo    nnniiieee   zzzooosss tttaaannn iiieee    bbbeeezzz    ooodddppp łłłaaatttyyy   zzzeee    sss tttrrrooonnnyyy    PPPaaannnaaa    BBBooogggaaa!!!    

 CARITAS Archidiecezji Warszawskiej apeluje, by w rozlicze-
niach podatkowych przekazać na jej rzecz 1% podatku, i tym 
samym wesprzeć akcje niesienia pomocy najuboższym. 
Szczegóły w ulotkach na stolikach z tyłu kościoła. 

 24.VIII (niedziela): Doroczna uroczystość DZIĘKCZYNIENIA ZA 

ZBIORY – DOŻYNKI, odbędzie się w NNNAAASSSZZZ EEEJJJ    PPPAAARRRAAAFFF III III z udziałem 
ks. bpa Piotra JARECKIEGO, na sumie o 12:00. 

 ZZZaaaccchhhęęęcccaaammmyyy  do lektury prasy i wydawnictw katolickich! 
ZAPOWIEDZI 
Zapowiedź II: Marek KLUCZYŃSKI, kawaler z Cieciszewa, parafia 

tutejsza, i Jolanta KRÓLAK, panna z parafii Narodzenia NMP w 
Mińsku Mazowieckim 

Zapowiedź I: Konrad SULEJ, kawaler z Obór, parafia tutejsza, i 
Małgorzata Helena NOWAK, panna z parafii św. Józefa w 
Konstancinie-Jeziornie 

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. Janina WIŚNIEWSKA, † 15.IV.2008, l. 77 

Wieczne odpoczywanie racz Jej dać Panie! 

TAJEMNICE EUCHARYSTII (42): ŚWIĘTE ZWĄTPIENIE Z IVORRA 
1010 ks. Bernat Oliver celebrował Mszę św. w sanktuarium w Ivorra 

(niedaleko Barcelony). W momencie konsekracji zwątpił 
w rzeczywistą obecność Jezusa w Eucharystii. Działo 
się to w czasach, gdy rozmaite heretyckie doktryny, 
kwestionujące rzeczywistość transubstancjacji, 
zaczęły się szerzyć w Christianitas. Niespodziewanie 
wino w kielichu zmieniło się w Krew i rozlało po 
obrusie, ściekając także na podłogę… 
W latach 1010-1035 biskupem diecezji Urgell był 
św. Ermengol. Natychmiast przybył do Ivorra. Po 
zbadaniu zdarzenia zabrał kielich oraz poplamiony 
obrus i zawiózł je do Rzymu. Papież Sergiusz IV, po 
wysłuchaniu, podpisał (już w 1011!) bullę potwier-
dzającą prawdziwość cudownego wydarzenia. Kielich 

pozostał w Rzymie; część poplamionego Krwią obrusa 
natomiast, wraz z dokumentem papieskim, umieszczono 
pod ołtarzem w kościele parafialnym św. Cugata w Ivorra, 
poświęconym w 1055 przez bp Guillema z Urgell. 

W 1426 obrus Świętego Zwątpienia (jak zaczęto nazywać 
cudowne wydarzenie) wraz z innymi cennymi relikwiami 

podarowanymi bp. Ermengoldowi przez Sergiusza IV, 
umieszczono w specjalnym gotyckim relikwiarzu, 

zachowanym do dzisiaj. 
A sanktuarium przemieniło się w centrum pielgrzymkowe. Mały kościółek 
przebudowano w 1663 w obszerną świątynię (której barokowy ołtarz uległ 
zniszczeniu podczas wojny domowej w 1936 - reliwiarz, i czczona figurka 
Maryi, przetrwały…). Do dziś, w druga niedzielę Wielkanocną, świętowana 

jest uroczystość la Santa Duda, na pamiątkę Świętego Zwątpienia ks. 
Olivera i cudu eucharystycznego w 1010… 
il.: RELIKWIARZ ŚWIĘTEGO ZWĄTPIENIA, 1426, Santuari del Sant Dubte, Ivorra; źródło www.santdubte.com 

POLSKIE MADONNY (96): POZNAŃSKA MATKA BOŻA RÓŻAŃCOWA 
W Poznaniu, w gotyckiej kaplicy Różańcowej z końca XV w., w 
podominikańskim kościele Najświętszego Serca Jezusowego i Matki 
Boskiej Pocieszenia, w odbiera cześć wizerunek Matki Bożej Różańcowej. 
Obraz, kopia rzymskiego wizerunku Salus Populi Romani (w Polsce - Matki 
Bożej Śnieżnej), pochodzi również z XV w. Malowany jest na trzech dobrze 
zachowanych dębowych deskach, połączonych od spodu drewnianymi 
listwami. Podczas prac konserwatorskich stwierdzono istnienie innego 
oblicza Madonny, przypuszczalnie pierwotnego. Autorzy, tak pierwowzoru 
jak i przemalowania (prawd. koniec XVIII w.), są nieznani. Obraz (102×135 
cm) pod względem artystycznym należy uznać za dzieło wysokiej klasy. 

Dzieje kultu związane są z pier-
wszymi gospodarzami kościoła – 
dominikanami. Już w 1258 dla 
wszystkich wiernych biorących udział 
w nabożeństwach ku czci Naj-
świętszej Maryi Panny Aleksander IV 
nadał specjalny przywilej odpustowy. 
W końcu XV w. powstaje przy kaplicy 
bractwo różańcowe, którego członka-
mi bywali również poznańscy biskupi 
i wojewodowie. W 1621 bractwo 
ufundowało barokowy ołtarz (nie 
przetrwał do naszych czasów). Zacho-
wała się natomiast srebrna sukienka 
Matki Bożej z 1642, wysadzana 
kolorowymi, czeskimi kamieniami… 
Najeźdźcy szwedzcy w 1655 nałożyli 
na klasztor haracz, uiszczony przez 
ówczesnego przeora. Po powstaniu 
listopadowym władze zaboru 
pruskiego usunęły z klasztoru 
zakonników, a ok. 1860 rozebrały 
zabudowania klasztorne. Ledwo 

udało się uratować kościół, który przeszedł pod opiekę kapłana 
diecezjalnego. Ocalała też kaplica Różańcowa. Mimo tego nawet w 
okresie Kulturkampfu mieszkańcy Poznania pamiętali o swej Opiekunce… 
Po odzyskaniu niepodległości, w 1922, opiekę nad kościołem objęli xx. 
Jezuici i sprawują ją do dziś. W latach międzywojennych prowadzili oni 
głównie Sodalicje Mariańskie. Po wojnie, ponieważ hitlerowcy zrabowali 
korony (z pocz. XVII w.), zwrócili się o odszkodowanie do niemieckiej 
organizacji Pax Christi, której zadaniem jest wynagradzanie szkód 
wyrządzonych przez ich rodaków. Organizacja ta, za pieniądze uzyskane ze 
składek społeczeństwa niemieckiego, ufundowała wspaniałe korony. 
12.x.1968, na zakończenie synodu archidiecezji, za zgoda Ojca Świętego 
Pawła VI, uroczystej koronacji wizerunku Matki Bożej Różańcowej dokonał 
metropolita poznański Antoni Baraniak. 
adres: XX. Jezuici, ul. Szewska 18, 61-760 Poznań; źródło www.kuria.gliwice.pl 

TOMASZ 
Tu przyłożono ostrze do ciała 
Tu dokładnie 
I pchnięto 
I jest pamiątka 
krzyczy we wszystkich językach ryby 
- rana - 

Twarz skupiona 
czoło w bruzdach 
silne światło poranka 
nieochotne i zimne 

Wskazujący palec Tomasza 
górniczą lampkę dotyku 
prowadzi z góry 
ręka Mistrza 

a więc dozwolone jest wątpienie 
zgoda na pytanie 
więc jednak coś warte jest czoło 
w zmarszczkach Leonarda 
Vinci 

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

il.: NIEDOWIERZANIE TOMASZA, Rembrandt, Harmenszoon van Rijn (1606, Leiden - 1669, Amsterdam), 

fragm., 1634, olejny na desce, 53×51 cm, muzeum Puszkina, Moskwa; źródło www.artrenewal.org 

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

MMMM SZ E  SZ E  SZ E  SZ E  

ŚŚŚŚW IW IW IW IĘĘĘĘTTTTEEEE  
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 LA RIA  A N CE LA RIA  A N CE LA RIA  A N CE LA RIA  

PPPP A RA FIA LNAA RA FIA LNAA RA FIA LNAA RA FIA LNA  
niedziele i święta: nieczynna 

KKKK SISISISIĘŻĘŻĘŻĘŻAAAA  Dziekan mgr Stefan KOTWIŃSKI, Wikariusz Marcin KLOTZ 
 
 


