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Kiedy uczniowie Jezusa zostali pozbawieni Jego widzialnej obecności, Jezus nie zostawił ich jednak sierotamiKiedy uczniowie Jezusa zostali pozbawieni Jego widzialnej obecności, Jezus nie zostawił ich jednak sierotamiKiedy uczniowie Jezusa zostali pozbawieni Jego widzialnej obecności, Jezus nie zostawił ich jednak sierotamiKiedy uczniowie Jezusa zostali pozbawieni Jego widzialnej obecności, Jezus nie zostawił ich jednak sierotami193Por. J 14, 18. Obiecał pozostać z nimi aż do końca cza. Obiecał pozostać z nimi aż do końca cza. Obiecał pozostać z nimi aż do końca cza. Obiecał pozostać z nimi aż do końca cza----
sówsówsówsów194Por. Mt 28, 20 i posłał im swego Ducha i posłał im swego Ducha i posłał im swego Ducha i posłał im swego Ducha195Por. J 20, 22; Dz 2, 33. Komunia z Jezusem . Komunia z Jezusem . Komunia z Jezusem . Komunia z Jezusem stała się przez to w jakiś sposób jeszcze bardziej intensywna. "Udzielając bowiem stała się przez to w jakiś sposób jeszcze bardziej intensywna. "Udzielając bowiem stała się przez to w jakiś sposób jeszcze bardziej intensywna. "Udzielając bowiem stała się przez to w jakiś sposób jeszcze bardziej intensywna. "Udzielając bowiem 
Ducha swego,Ducha swego,Ducha swego,Ducha swego,690 braci swoich, powołanych ze wszystkich narodów, ustanowił w sposób mistyczny jako ciało swoje" braci swoich, powołanych ze wszystkich narodów, ustanowił w sposób mistyczny jako ciało swoje" braci swoich, powołanych ze wszystkich narodów, ustanowił w sposób mistyczny jako ciało swoje" braci swoich, powołanych ze wszystkich narodów, ustanowił w sposób mistyczny jako ciało swoje"196Sobór Watykański II, Lumen gentium, 7....    [KKK, 788] 

SSSSZÓSTA ZÓSTA ZÓSTA ZÓSTA NNNNIEIEIEIEDZIELA DZIELA DZIELA DZIELA WWWWIELKANOCNAIELKANOCNAIELKANOCNAIELKANOCNA    
Z Z Z Z DDDDZIEJÓW ZIEJÓW ZIEJÓW ZIEJÓW AAAAPOSTOLSKICHPOSTOLSKICHPOSTOLSKICHPOSTOLSKICHDz 8,5–8.14–17 

Filip przybył do miasta 
Samarii i głosił im 
Chrystusa. Tłumy słuchały z 
uwagą i skupieniem słów 
Filipa, ponieważ widziały 
znaki, które czynił. Z wielu 
bowiem opętanych wycho-
dziły z wielkim krzykiem 
duchy nieczyste, wielu też 
sparaliżowanych i chro-
mych zostało uzdrowio-
nych. Wielka radość zapa-
nowała w tym mieście. 
Kiedy Apostołowie w 
Jerozolimie dowiedzieli się, 
że Samaria przyjęła słowo 
Boże, wysłali do niej Piotra 
i Jana, którzy przyszli i 
modlili się za nich, aby 
mogli otrzymać Ducha 
Świętego. Bo na żadnego z 
nich jeszcze nie zstąpił. Byli 
jedynie ochrzczeni w imię 
Pana Jezusa. Wtedy więc Apostołowie wkładali na nich ręce, a oni otrzy-
mywali Ducha Świętego. 

il.: GŁOWA ŚW. FILIPA APOSTOŁA, LEONARDO, da Vinci (1452, Vinci - 1519, Cloux, pod Amboise), 

studium do OSTATNIEJ WIECZERZY, ok. 1495, kreda na papierze, 190×149 mm, Royal Library, 
Windsor; źródło www.wga.hu 

PSPSPSPSALM RESPONSORYJNYALM RESPONSORYJNYALM RESPONSORYJNYALM RESPONSORYJNYPs66 
REFREN: Niech cała ziemia chwali swego PanaNiech cała ziemia chwali swego PanaNiech cała ziemia chwali swego PanaNiech cała ziemia chwali swego Pana 
Z radością sławcie Boga wszystkie ziemie, 
opiewajcie chwałę Jego imienia, 
cześć Mu chwalebną oddajcie. 
Powiedzcie Bogu: „Jak zadziwiające są Twe dzieła! 

Niechaj Cię wielbi cała ziemia i niechaj śpiewa Tobie, 
niech imię Twoje opiewa”. 
Przyjdźcie i patrzcie na dzieła Boga: 
zadziwiających rzeczy dokonał wśród ludzi! 

Morze na suchy ląd zamienił, 
pieszo przeszli przez rzekę. 
Nim się przeto radujmy, 
Jego potęga włada na wieki. 

Przyjdźcie i słuchajcie mnie wszyscy, którzy boicie się Boga, 
opowiem, co uczynił mej duszy. 
Błogosławiony Bóg, który nie odepchnął mej prośby, 
i nie oddalił ode mnie swej łaski. 

Z Z Z Z PIERWSZEGO PIERWSZEGO PIERWSZEGO PIERWSZEGO LISTU ŚWIĘTEGO LISTU ŚWIĘTEGO LISTU ŚWIĘTEGO LISTU ŚWIĘTEGO PPPPIOTRA IOTRA IOTRA IOTRA AAAAPOSTOŁAPOSTOŁAPOSTOŁAPOSTOŁA1 P 3,15–18 

Najdrożsi: 
Pana Chrystusa miejcie w sercach za Świętego i bądźcie zawsze gotowi do 
obrony wobec każdego, kto domaga się od was uzasadnienia tej nadziei, 
która w was jest. 
A z łagodnością i bojaźnią Bożą zachowujcie czyste sumienie, ażeby ci, 
którzy oczerniają wasze dobre postępowanie w Chrystusie, doznali 
zawstydzenia właśnie przez to, co wam oszczerczo zarzucają. Lepiej 
bowiem, jeżeli taka wola Boża, cierpieć dobrze czyniąc, aniżeli czyniąc źle. 
Chrystus bowiem również raz umarł za grzechy, sprawiedliwy za 
niesprawiedliwych, aby was do Boga przyprowadzić; zabity wprawdzie na 
ciele, ale powołany do życia Duchem. 

AKLAMACJAAKLAMACJAAKLAMACJAAKLAMACJAJ 14,23 Alleluja, Alleluja, AllelujaAlleluja, Alleluja, AllelujaAlleluja, Alleluja, AllelujaAlleluja, Alleluja, Alleluja 
Jeśli Mnie kto miłuje, będzie zachowywał moją naukę, 

a Ojciec mój umiłuje go i do niego przyjdziemy. 

SŁOWA SŁOWA SŁOWA SŁOWA EEEEWANGELII WEDŁUG ŚWWANGELII WEDŁUG ŚWWANGELII WEDŁUG ŚWWANGELII WEDŁUG ŚW....    JJJJANAANAANAANAJ 14,15–21 

Jezus powiedział do swoich uczniów: 

»Jeżeli Mnie miłujecie, będziecie zachowywać moje przykazania. Ja zaś 
będę prosił Ojca, a innego Pocieszyciela da wam, aby z wami był na 
zawsze, Ducha Prawdy, którego świat przyjąć nie może, ponieważ Go nie 
widzi ani nie zna. Ale wy Go znacie, ponieważ u was przebywa i w was 
będzie. 
Nie zostawię was sierotami. Przyjdę do was. Jeszcze chwila, a świat nie 
będzie już Mnie oglądał. Ale wy Mnie widzicie, ponieważ Ja żyję i wy żyć 
będziecie. W owym dniu poznacie, że Ja jestem w Ojcu moim, a wy we 
Mnie i Ja w was. 
Kto ma przykazania moje i zachowuje je, ten Mnie miłuje. Kto zaś Mnie 
miłuje, ten będzie umiłowany przez Ojca mego, a również Ja będę go 
miłował i objawię mu siebie«. 

PATRON TYGODNIA:    ŚWŚWŚWŚW    JJJJÓZEF ÓZEF ÓZEF ÓZEF BBBBENEDYKT ENEDYKT ENEDYKT ENEDYKT CCCCOTTOLENGOOTTOLENGOOTTOLENGOOTTOLENGO,,,, PREZBI PREZBI PREZBI PREZBITERTERTERTER    
Urodził się w Bra w Piemoncie w 1786. Był najstarszym z 12 dzieci. Miał zaledwie 
5 lat, kiedy pewnego dnia wziął do ręki laskę i mierząc nią dom rodzinny 
powiedział: "Gdy będę duży, cały dom zapełnię biednymi, chorymi". 
Seminarium duchowne, mimo początkowych trudności, ukończył ze stopniem 
celującym. Pracując intensywnie nad sobą, tamując wybuchowy charakter, 
doszedł do niezwykłej łagodności. Szanowano go za poczucie humoru… 

Święcenia kapłańskie otrzymał w Turynie w 1811. 
Powierzono mu obowiązki wikariusza w rodzinnym 
mieście Bra, a potem w Corneliano d'Alba. Stąd 
przeznaczony został na studia uniwersyteckie do 
Turynu, które po dwóch latach uwieńczył 
doktoratem. Powrócił do Bra, ale już w 1818 został 
mianowany kanonikiem bazyliki Bożego Ciała 
(miejscu cudu eucharystycznego, o którym mowa 
na odwrocie). Z całym zaangażowaniem zabrał się 
do pracy duszpasterskiej. 
Gdy do jego rąk trafił żywot św. Wincen-
tego à Paulo, a niedługo potem stał się świadkiem 
śmierci młodej kobiety chorej na gruźlicę 
(odmówiono jej przyjęcia do miejskiego szpitala i 
umieszczono w nędznym baraku, gdzie umarła, 
zostawiając męża i troje drobnych dzieci), Józef 
postanowił zakupić domek, tuż przy kościele 
Bożego Ciała, i przeznaczyć go dla chorych i 
opuszczonych. Chorzy i bezdomni zaczęli 
napływać tak prędko, że trzeba było kupić nowe 
zabudowania. Do obsługi chorych swą pomoc 

zaofiarowało kilka szlachetnych dziewcząt, które stały się zaczynem 
Zgromadzenie Sióstr Miłosierdzia św. Wincentego à Paulo (wincentek). 
Wybuchła jednak zaraza cholery. Józefowi, w obawie przed rozszerzaniem się 
epidemii, zakazano gromadzić chorych. Wynajął wówczas (1832) szopę na polach 
Valdocco. Tam zaczęła napływać wszelka nędza ludzka: niewidomi, głuchoniemi, 
paralitycy, epileptycy, itp. Józef dla każdej z tych chorób i kalectw przeznaczał 
nowo-nabywany, osobny dom, który nazywał rodziną. Z czasem powstał też 
ogromny szpital pod nazwą "Mały Domek Bożej Opatrzności". Programem stały 
się słowa św. Pawła Apostoła: "Miłość Chrystusowa ponagla nas", a Patronką i 
opiekunką Matka Boża. 
Miłosierny kapłan zaufał Opatrzności i nie zawiódł się. Stała się w zasadzie rzecz 
zdumiewająca: kapłan, który nie miał przy sobie grosza bo wydawał natychmiast 
to, co otrzymał w darowiźnie, który odrzucił ofiarowaną pomoc królewską i 
państwa, który nie prowadził żadnych ksiąg rachunkowych - wystawiał całe 
pawilony i dawał opiekę setkom potrzebujących. Codziennie nadjeżdżały powozy i 
wozy z darami i prowiantem. Miał przedziwny dar mobilizowania do współpracy 
ludzi dobrej woli: kapłanów do duchowej obsługi chorych, wiernych do składania 
danin, chorych do modlitwy za dobrodziejów. 
W Valdocco powstało miasteczko. Na rzecz domów-rodzin założono szereg 
żeńskich rodzin zakonnych, i jedną męską. Józef powiadał, że "Jesteśmy jak 
marionetki. Tak długo jak steruje nimi ręka z góry spacerują, skaczą, tańczą – 
żyją. Obrazują to króla, to klauna. Po przedstawieniu jednak, pozbawione 
opiekuńczej dłoni, padają w nieładzie. Tak i my … kierowani jesteśmy przez Bożą 
Opatrzność…" 
Utrudzony zbożną pracą pożegnał ziemię dla nieba w 1842. W ostatnich dniach, 
wśród cierpień, powtarzał: "Brzydką jest ziemia, piękne jest niebo! Matko moja, 
Maryjo! Mamo moja, Maryjo!" Przed samym zaś zgonem modlił się słowami 
psalmu: "Ucieszyła mię wieść pożądana, pójdziemy wszyscy do domu Pana". 
Aktu beatyfikacji Józefa dokonał Benedykt XV w 1917. Do chwały świętych 
wyniósł go Pius XI w roku świętym 1933. Ciało jego spoczywa w kościele 
szpitalnym w Valdocco, w bocznej kaplicy. Mnóstwo wot dokoła ołtarza świadczy 
o tym, że proszący nie odchodzą stąd zawiedzeni… (uroczystość 30 kwietnia) 

il.: ŚW. JÓZEF BENEDYKT COTTOLENGO; źródło www.cruzadadelrosario.org.ar 
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INFORMACJE PARAFIALNE 
 1.V (czwartek) 

 Rozpoczynają się NABOŻEŃSTWA MAJOWE ku czci 
Najświętszej Maryi Panny. Odprawiane będą codziennie 
o 17:30. Po nabożeństwie - Msza św. ZZZ aaaccchhhęęęcccaaammmyyy  również 
do utrzymania tradycji śpiewania Litanii Loretańskiej 
przy krzyżach i kapliczkach na poszczególnych wioskach! 

 PIERWSZY CZWARTEK MIESIĄCA. Po nabożeństwie 
majowym, o 18:00 Msza św. wotywna o Chrystusie 
Najwyższym i Wiecznym Kapłanie oraz modlitwy o 
powołania kapłańskie i zakonne z naszej parafii. 

 Dzień bezpośredniego przygotowania kandydatów do 
bierzmowania. 

 Początek czasu skupienia o 9:00; koniec o 21:00. 
 Od 16:00 do 17:30 – SPOWIEDŹ. 

BBBaaarrrddd zzzooo   ppp rrrooosss iiimmmyyy , aby w tym czasie z sakramentu pokuty 
skorzystali nie tylko kandydaci, ale także ich 
świadkowie i rodziny! 

 2.V (piątek): ŚWIĘTO PATRONA NASZEJ PARAFII, ŚW. ZYGMUNTA. 
Uroczystość odpustowa 

 Msze św. o 8:45, 10:30 i 18:00. 
 Na Mszy św. o 10:30 kilku chłopców, po rocznym przy-
gotowaniu, zostanie uroczyście przyjętych do grona mi-
nistrantów. W sposób szczególny zzzaaappp rrraaassszzz aaammmyyy  ich rodziny! 

 Na 10:30 zzzaaappprrraaassszzzaaammmyyy  również dzieci klas III i ich 
rodziców. Bezpośrednio po Mszy św. odbędzie się 
spotkanie przygotowujące do Rocznicy I Komunii św. 
Obecność dzieci i rodziców obowiązkowa. 
Uroczystość Rocznicy I Komunii św. 18.V (niedziela) o 8:45. 

 Jest to jednocześnie 1-SZY PIĄTEK MIESIĄCA. 
 Ze względu na uroczystość odpustową na terenie naszej 
parafii można spożywać pokarmy mięsne. 

 Rozpoczyna się Nowenna do Ducha Świętego, 
przygotowująca do Uroczystości Zesłania Ducha Św. 
Modlitwy codziennie w czasie nabożeństw majowych. 

 3.V (sobota): UROCZYSTOŚĆ NAJŚWIĘTSZEJ MARYI PANNY 
KRÓLOWEJ POLSKI 

 Msze św. o 8:45, 10:30, 12:00 i 18:00. 
 Podczas Mszy św. o 12:00 JE ks. bp Marian DUŚ udzieli 
sakramentu bierzmowania młodzieży z naszej parafii, a 
także dokona poświęcenia odrestaurowanego ołtarza 
Matki Boskiej Częstochowskiej. 

 Zbiórka bierzmowanych i ich świadków przed 
kościołem o 11:15. 

Bardzo gorąco zzzaaappprrraaasss zzzaaammmyyy  wszystkich parafian! 
 Jest to jednocześnie 1-SZA SOBOTA MIESIĄCA. 

 4.V (niedziela): UROCZYSTOŚĆ WNIEBOWSTĄPIENIA PAŃSKIEGO 
 Porządek Mszy św. tak jak w każdą niedzielę: o 8:45, 
10:30, 12:00 i 18:00. 

 Po sumie o 12:00 adoracja Najświętszego Sakramentu, 
połączona z nabożeństwem majowym. 

 Po nabożeństwie: spotkanie Kół Żywego Różańca. 
 Nabożeństwa majowego wieczorem – nie będzie. 
 Jest to jednocześnie 1-SZA NIEDZIALA MIESIĄCA. 

 Poszukiwani są sponsorzy, którzy mogliby częściowo, lub w 
całości, pokryć koszty wyjazdu najuboższych dzieci z naszej 
parafii na obozy wakacyjne (1-15.VIII nad jeziorem 
Zdworskim - koszt 650- zł.; oraz 9-22.VIII w Bieszczadach - 
koszt 700,- zł.). 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!!!    

 30.IV (środa): Ostatni dzień składania zeznań podatkowych za 
rok 2007. CARITAS Archidiecezji Warszawskiej apeluje, by 
przekazać na jej rzecz 1% podatku, i tym samym wesprzeć 
akcje niesienia pomocy najuboższym. Szczegóły w ulotkach 
na stolikach z tyłu kościoła. 

 ZZZaaaccchhhęęęcccaaammmyyy  do lektury prasy i wydawnictw katolickich! 
ZAPOWIEDZI 
Zapowiedź II: Konrad SULEJ, kawaler z Obór, parafia tutejsza, i 

Małgorzata Helena NOWAK, panna z parafii św. Józefa w 
Konstancinie-Jeziornie 

Zapowiedź I: Radosław SZLASA, kawaler z Obór, i Magdalena 
ŁUSZCZYŃSKA, panna z Czernideł, oboje z parafii tutejszej 

Ktokolwiek wiedziałby o przeszkodach w zawarciu małżeństwa przez 
w/w osoby proszony jest o skontaktowanie się z Kancelarią Parafialną 

ŚLUBY 
26.IV.2008 sakrament małżeństwa przyjęli: 

Łukasz WOJCIECHOWSKI i Katarzyna CZASAK 
Andrzej Krzysztof URBAŃSKI i Barbara Wioletta SIDUN 

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

ODESZLI 
W ostatnim czasie odeszli z naszego grona: 

śp. Katarzyna OSUCH, † 17.IV.2008, l. 59 
śp. Marianna WINIAREK, † 18.IV.2008, l. 88 

Śp. Marianna KRÓL, † 20.IV.2008, l. 87 
Śp. Jan PARADOWSKI, † 22.IV.2008, l. 85 

Wieczne odpoczywanie racz Im dać Panie! 

TAJEMNICE EUCHARYSTII (43): DRUGIE SŁOŃCE W TURYNIE 
6.VI.1453 armia księcia Ludwika Savoy, przygotowująca się do starcia z 
królem René d'Anjou, zajęła Alta Val Susa (w pobliżu Exilles). Żołnierze 
zaczęli plądrować miasto. Weszli też do kościoła Santa Maria. Jeden z nich 
otworzył tabernakulum i zabrał monstrancję z konsekrowaną Hostią… 
Łupy wrzucił do worka i na mulicy 
udał się do Turynu. Na głównym 
placu miasta mulica potknęła się i 
uklękła. Worek otworzył się i, ku 
zadziwieniu licznych świadków, w 
górę, ponad okoliczne domy, uniosła 
się monstrancja… 
Na miejsce przybył, wraz z 
orszakiem, biskup miejsca Ludwik 
markiz Romagnano. Padł na twarz i 
modlił się słowami uczniów z Emaus 
„Zostań z nami, Panie!”. 
Po jakimś czasie monstrancja 
spadła na ziemię, ale Najświętszy 
Sakrament pozostał, zawieszony, 
świecąc jaskrawo niby drugie słońce. 
Biskup uniósł kielich i wtedy Hostia 
powoli opadła do niego… 
Najstarsze zachowane świadectwa 
to trzy akty kapitulne z 1454, 1455 i 
1456, oraz zapisy municypalne z 
tego samego okresu. 
Na miejscu zdarzenia wybudowano 
najpierw maleńką kapliczkę, edykułę, a później wystawiono kościół Ciała 
Pańskiego (Corpus Domini), który Pius XI w 1928 wyniósł do godności ba-
zyliki mniejszej. Miejsce cudownego zdarzenia otoczone jest żelazną 
barierką z napisem: „W tym miejscu mulica niosąca Boże Ciało upadła na 
kolana. I to tu Najświętszy Sakrament uniósł się do góry. To tu opadł 
potem na ręce wiernych turyńczyków. To tu zdarzył się cud. Pamiętając, 
upadnij na kolana, i módl się!” 
W 1853 bł. Pius IX, w 400. rocznicę cudu, zatwierdził - dla diecezji 
turyńskiej – ryt specjalnej Mszy św. celebrującej zdarzenie. 
Hostia została spożyta, na życzenie Stolicy Apostolskiej, jeszcze w XV w. by 
„nie wymuszać na Bogu cudu nienaruszonego Jej zachowania”… 
il.: CUD EUCHARYSTYCZNY W TURYNIE, CARAVOGLIA, Bartolomeo (ok. 1620, Piedmont - 1691), bazylika 
Corpus Domini, Turyn; źródło www.therealpresence.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 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 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 
  


