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Symbol nieba odsyła nas do tajemnicy Przymierza, jaką przeżywamy, gdy modlimy się do naszego Ojca. On jest w niebie, które jest Jego przybytkiem; dom Ojca
jest więc także naszą "ojczyzną". To właśnie z ziemi Przymierza 1024 grzech skazał nas na wygnanie43Por. Rdz 3 a nawrócenie serca sprawia, że możemy powrócić44Por.
Jr 3, 19-4, 1a; Łk 15, 18. 21 do Ojca w niebie. To w Chrystusie zostały pojednane niebo i ziemia45Por. Iz 45, 8; Ps 85, 12 gdyż sam Syn "zstąpił z nieba" i sprawił, że możemy się tam
dostać razem
[KKK, 2795]
razem z Nim przez Jego Krzyż, Zmartwychwstanie i Wniebowstąpienie46Por. J 12, 32; 14, 2-3; 16, 28; 20, 17; Ef 4, 9-10; Hbr 1, 3; 2, 13.

SIÓDMA NIEDZIELA WIELKANOCNA
UROCZYSTOŚĆ WNIEBOWSTĄPIENIA PAŃSKIEGO
Z DZIEJÓW APOSTOLSKICHDz 1,1-11
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: »Słyszeliście o niej ode Mnie: Jan chrzcił
wodą, ale wy wkrótce zostaniecie ochrzczeni Duchem Świętym«.
Zapytywali Go zebrani: „Panie, czy w tym czasie przywrócisz królestwo
Izraela?”. Odpowiedział 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 Jerozolimie 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”.

WNIEBOWSTĄPIENIE, LUCA, della Robbia (1399, Florencja – 1481. Florencja), 1446, glazurowana
terakota, katedra (Il Duomo), Florencja; źródło www.artrenewal.org
PSALM RESPONSORYJNYPs47
REFREN: Pan 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 LISTU ŚWIĘTEGO PAWŁA APOSTOŁA DO EFEZJANEf 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.
AKLAMACJAMt 28,19.20

Alleluja, Alleluja, Alleluja
Idźcie i nauczajcie wszystkie narody,
Ja jestem z wami przez wszystkie dni aż do skończenia świata.

SŁOWA EWANGELII WEDŁUG ŚW. MATEUSZAMt 28,16-20

Jedenastu uczniów udało się do Galilei na górę, tam gdzie Jezus im polecił.
A gdy Go ujrzeli, oddali Mu pokłon. Niektórzy jednak wątpili. Wtedy Jezus
zbliżył się do nich i przemówił tymi słowami:
»Dana Mi jest wszelka władza w niebie i na ziemi. Idźcie więc i nauczajcie
wszystkie narody, udzielając im chrztu w imię Ojca i Syna, i Ducha
Świętego. Uczcie je zachowywać wszystko, co wam przykazałem. A oto Ja
jestem z wami przez wszystkie dni, aż do skończenia świata«.
PATRON TYGODNIA: ŚW. PACHOMIUSZ STARSZY, PUSTELNIK
Urodził się około 287 w Sne (Górny Egipt). Rodzice byli poganami.
Gdy miał 20 lat został wzięty do legionów rzymskich (służył w pobliżu Teb).
Rekrutów, zaprawiając do trudów żołnierskich, traktowano bardzo surowo.
Jednakże doznawali oni wiele życzliwości i pomocy od miejscowej ludności
katolickiej: donoszono im pożywienie, przynoszono bieliznę i codzienne ubranie. I,
co szczególnie zadziwiało, nie chciano przyjmować zapłaty! Czyniono tak – jak się
dowiedział Pachomiusz - w imię miłości do Pana Boga!
Zafascynowany siegnął do nauki Chrystusa. Zaczął się modlić… I prośby o
zwolnienie z okrutnej służby zostały wysłuchane…
Przyjął Chrzest święty i oddał się na wyłączną służbę Bożą. Udał się na pustynię,
gdzie, u św. Polemona, podjął życie w surowej ascezie. Potem w miejscowości
Tabennisi rozpoczął życie samotne. Z wolna przyłączyli się uczniowie. Z czasem
(320-325) powstał duży klasztor, później - następne. Powstała wspólnota…
Porządek
życia
codziennego
we
wspólnocie Pachomiusz ujął w 194
pisanych artykułach – regule (oryginalnie w
języku
koptyjskim,
zachowana
we
fragmentach). Podstawową jej zasadą była
uniformizacja stylu życia, ubioru, żywienia.
Regułę charakteryzuje umiar i niechęć do
przesady, która najprawdopodobniej jest
wynikiem przemyśleń Pachomiusza z
czasów
surowego,
siedmioletniego
nowicjatu u eremity Palemona. Mnichów
obowiązywała
czystość,
ubóstwo
i
posłuszeństwo, a także skromność w
kontaktach z kobietami i współbraćmi.
Pachomiusz stawiał życie wspólne wyżej
niż samotność pustelnika. Asceza i
indywidualne dążenie do doskonałości
powinno się łączyć ze wspólną pracą i
studiowaniem
Pisma
Świętego.
Pachomiusz był przeciwny udzielaniu
mnichom święceń kapłańskich, by nie
wyróżniali się od reszty braci.
Gdy zmarł - w 347 w Phboou - w 9 założonych przez siebie eramach męskich i
jednym żeński łącznie żyło kilka tysięcy mnichów.
Wspólnota założona przez Pachomiusza zaczęła rozpadać się w V w. Znalazła
ona jednak naśladowców: m.in. na Górze Synaj i w Kapadocji. A reguła
Pachomiusza – przełożona w 404 przez św. Hieronim na język łaciński - wywarła
poważny wpływ na późniejszy rozwój chrześcijańskiego monastycyzmu (m.in. na
regułę św. Benedykta).
Pachomiusz uważany jest za ojca cenobityzmu (z gr. κοινόβιον koinobion - "życie
we wspólnocie") - formuły życia zakonnego we wspólnocie, po kierunkiem przeora
lub przeoryszy.
Jego ciała nie udało się odnaleźć, gdyż w swojej pokorze zobowiązał następcę, by
pozostawić je w ukryciu. W Kościele wschodnim do dziś doznaje wielkiej czci. W
Etiopii pokazywany jest drewniany krzyż, który według podania ma pochodzić od
Pachomiusza…
(uroczystość 9 maja)
il.: ŚW . PACHOMIUSZ Z ANIOŁEM ; współczesna ikona; źródło www.flickr.com
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Rozpoczął się miesiąc maj. NABOŻEŃSTWA MAJOWE ku czci
Najświętszej Maryi Panny odprawiane są codziennie
o 17:30. Po nabożeństwie - Msza św.
W czasie nabożeństw - w akcie przygotowań do
Uroczystości Zesłania Ducha Świętego (11.V, poniżej) Nowenna do Ducha Świętego.
10.V (sobota): W czasie nabożeństwa majowego i Mszy
św. (18:00) modlitwy za zmarłych z naszych wypominek.
ZZZaaaccchhhęęęcccaaam
m
myyy również do utrzymania tradycji śpiewania
Litanii Loretańskiej przy krzyżach i kapliczkach w
naszych wioskach!
11.V (niedziela): Uroczystość Zesłania Ducha Świętego –
ZIELONE ŚWIĄTKI
Za udział w publicznym śpiewie hymnu O Stworzycielu
Duchu, przyjdź!, będąc w stanie łaski uświęcającej i
przystępując do Komunii św., uzyskuje się ooodddpppuuussstttzzzuuupppeeełłn
łnnyyy!!!
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!
UROCZYSTOŚĆ I KOMUNII ŚW. na Mszy św. o 9:30
9.V (piątek): Spowiedź przed I Komunią św.:
 dla dzieci ze szkoły w Słomczynie o 15:45
 dla dzieci ze szkoły w Brześcach i pozostałych
o 16:15
 dla rodzin od 17:00 do 18:00.
12-16.V (poniedziałek-piątek): Biały Tydzień dla dzieci
pierwszokomunijnych o 18:00.
Tradycyjnie, w związku z uroczystością I Komunii św.:
Msza św o 8:45 przesunięta jest na 9:30.
nie ma Mszy św. o 10:30.
Chrzty w maju w 4tą niedzielę miesiąca, 25.V, na sumie.
Zgłoszenia do 17.V w kancelarii. Przygotowanie, dla
rodziców i chrzestnych, 18.V po sumie, w kościele.
Dziękujemy rodzicom młodzieży bierzmowanej i dzieci, które
przystąpią do I Komunii św. za dar na rzecz parafii w postaci
dwóch zabytkowych kinkietów do ołtarza Matki Boskiej
Częstochowskiej. BBBóóógggzzzaaapppłłałaaććć!!!
Z okazji uroczystości św. Zygmunta (2.V), Patrona naszej
parafii, przygotowane zostały obrazki z Jego - trudno
dostępnym! - wizerunkiem. Są one wyłożone na stoliku przy
ołtarzu św. Zygmunta. Koszt obrazka - dobrowolna ofiara.
Cały dochód zostanie przeznaczony na Caritas parafialny,
czyli pomoc dla najbardziej potrzebujących.
Poszukiwani są sponsorzy, którzy mogliby częściowo, lub w
całości, pokryć koszty wyjazdu najuboższych dzieci z naszej
parafii, których nie stać na żaden inny wyjazd wakacyjny, na
obozy (1-15.VIII nad jeziorem Zdworskim - koszt 650- zł.;
oraz 9-22.VIII w Bieszczadach - koszt 700,- zł.). Ofiary
można składać 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.
DDDooobbbrrroooćććssseeerrrcccaaannnaaapppeeew
w
wnnnooonnniieieezzzooosssttataannniieieebbbeeezzzooodddpppłłałaatttyyyzzzeeesssttrtrrooonnnyyyPPPaaannnaaaBBBooogggaaa!!!
ZZZaaaccchhhęęęcccaaam
m
myyy do lektury prasy i wydawnictw katolickich!
ZAPOWIEDZI
Zapowiedź II: Radosław SZLASA, kawaler z Obór, i Magdalena
ŁUSZCZYŃSKA, panna z Czernideł, oboje z parafii tutejszej
Zapowiedź I: Oskar Janusz MAZUREK, kawaler z parafii
Niepokalanego Poczęcia NMP w Górze Kalwarii, i Anna
STĘPIEŃ, panna z Obór, parafia tutejsza
Ktokolwiek wiedziałby o przeszkodach w zawarciu małżeństwa przez
w/w osoby proszony jest o skontaktowanie się z Kancelarią Parafialną
Wyd. Redakcja
Nakład: 400 egz.

Radosław PIEKARSKI, Parcela
Jagna Maria JANIK, Łęg
Jam Alfa i Omega, Pierwszy i Ostatni, Początek i KoniecAp 22, 23

MINISTRANCI
2.V.2008 do grona ministrantów przyjęci zostali:

Św. DOMINIK SAVIO, patron
ministrantów

INFORMACJE PARAFIALNE

WITAMY!
27.IV.2008 do grona członków Kościoła Powszechnego i naszej parafii
przyjęci zostali, w sakramencie Chrztu Świętego:

BANECKI Ryszard
CHRYCENKO Łukasz
GOLBA Marcin
KAMIŃSKI Paweł
KUBICKI Hubert
OFICJALSKI Gaweł
OLESIŃSKI Bartłomiej
ROGALSKI Dominik
WALEŃDZIK Piotr
WĘDRYCHOWSKI Jan

Wasza służba przy ołtarzu jest nie tylko obowiązkiem, ale i wielkim zaszczytem,
prawdziwą świętą posługąJan Paweł II, 1. VIII.2001
POLSKIE MADONNY (97): JASNOGÓRSKA PANI W KRAKOWIE
W Krakowie, w bazylice Mariackiej, w ołtarzu głównym kaplicy Salomonowej z XV w., znajduje się cudowny obraz Matki Bożej Częstochowskiej.
Wierna kopia jasnogórskiego wizerunku namalowana została techniką
olejną na płótnie naklejonym na deskę (79×122 cm). Jest dziełem
nieznanego artysty krakowskich pracowni cechowych. Wokół głowy Matki
Bożej błyszczy dwanaście gwiazd. Na Jej piersi w 1894 zawieszono wotum
– najwyższe odznaczenie Polski przedrozbiorowej, i dzisiejszej, order Orła
Białego (symbolizuje on na władzę Bogarodzicy nad narodem nie mającym własnego państwa).
Według tradycji obraz namalowany
został, gdy król Władysław Jagiełło
odesłał z Krakowa do Częstochowy–
po odnowieniu ze zniszczeń, którym
uległ w czasie napadu rabunkowego
na jasnogórski klasztor w 1430 –
oryginalny wizerunek Dziewicy. I
wtedy mieszkańcy Krakowa nie chcąc
się z nim rozstać mieli umieścić jego
kopię w kościele Mariackim.
Wszelako, jak wskazuje data 1638
na odwrocie, obecny wizerunek
musiał być wykonany później …
Na ścianach kaplicy wiszą liczne
wota, niektóre z XVIIIw. Ci, którzy nie
mogą jechać do Częstochowy, tu
składają swoje prośby - i kaplica
zawsze tonie w świetle niegasnących
płomyków i w świeżych kwiatach.
15.XIII.1968 Prymas Stefan kard. Wyszyński, w asyście Karola kard. Wojtyły i bpa Jerzego Ablewicza, przy udziale całego Episkopatu koronował
wizerunek. Uczynił to ubrany w wawelską kapę koronacyjną, nawiązując w
ten sposób do historycznych koronacji, jakich Kraków był nieraz
świadkiem… Na zakończenie zwrócił się do Matki Bożej: „Przysiadłaś sobie
tutaj, w przedsionku bazyliki Mariackiej, zawsze cicha, spokojna,
dyskretna. Nikomu tu nie przeszkadzasz, każdemu pomagasz”…
Obraz z Krakowa był jednym z głównych wzorców dla kopii Pani
Jasnogórskiej, rozsianych po całej Polsce. Jedną z nich jest i nasza, wczoraj w ołtarzu poświęcona przez naszego Pasterza, bpa Mariana Dusia…
adres: Bazylika Wniebowzięcia N.M.P. i Królowej Polski (kościół Mariacki), pl. Mariacki 5, 31-042 Kraków;
na podstawie: „Z dawna Polski Tyś Królową”, Siostry Niepokalanki, 1999; il. źródło: theotokos.ovh.org

CESARZ
Był sobie raz cesarz. Miał żółte oczy i drapieżną szczękę. Mieszkał w
pałacu pełnym marmurów i policjantów. Sam. Budził się w nocy i krzyczał.
Nikt go nie kochał. Najbardziej lubił polowania i terror. Ale fotografował się
z dziećmi wśród kwiatów. Kiedy umarł, nikt nie śmiał zdjąć jego portretów.
Zobaczcie, może jest jeszcze u was w domu jego maska.
HERBERT, Zbigniew (1924, Lwów – 1998, Warszawa)
niedziela i uroczystości obowiązujące: 08:45, 10:30, 12:00 (suma), 18:00
M SZ E
święta pracujące:
08:45, 18:00
ŚW IĘ
I ĘTE
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

parafia św. Zygmunta, ul. Wiślana 85, 05-507 Słomczyn, www.zygmunt.knc.pl, 4 maja 2008
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