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Maria Magdalena i pobożne kobiety, które przyszły, by dokonać namaszczenia ciała JezusaPor. Mk 16, 1; Łk 24,1, pogrzebanego pospiesznie w Wielki Piątek wieczorem 

z powodu zbliżającego się szabatuPor. J 19, 31. 42, pierwsze spotkały ZmartwychwstałegoPor. Mt 28, 9-10; J 20, 11-18. Tak więc były one pierwszymi zwiastunami 

Zmartwychwstania 553, 448, Chrystusa dla samych Apostołów. Następnie Jezus ukazuje się właśnie tym ostatnim, najpierw Piotrowi, a potem DwunastuPor. 1 Kor 15, 5. 

Piotr, powołany do umacniania wiary swoich braciPor. Łk 22, 31-32, widzi więc Zmartwychwstałego pierwszy i na podstawie jego świadectwa wspólnota stwierdza: „Pan 

rzeczywiście zmartwychwstał i ukazał się Szymonowi!”Łk 24, 34. 36. [KKK, 641] 

PIERWSZA NIEDZIELA WIELKANOCNA 
Z DZIEJÓW APOSTOLSKICHDz 10,34a.37-43 

Gdy Piotr przybył do domu centuriona w Cezarei, przemówił: 

„Wiecie, co się działo w całej Judei, począwszy od Galilei, 

po chrzcie, który głosił Jan. Znacie sprawę Jezusa z Nazaretu, 

którego Bóg namaścił Duchem Świętym i mocą. Dlatego że Bóg 

był z Nim, przeszedł On dobrze czyniąc i uzdrawiając wszystkich, 

którzy byli pod władzą diabła. 

A my jesteśmy świadkami wszystkiego, co zdziałał w ziemi 

żydowskiej i w Jerozolimie. Jego to zabili, zawiesiwszy na drzewie. 

Bóg wskrzesił Go trzeciego dnia i pozwolił Mu ukazać się 

nie całemu ludowi, ale nam, wybranym uprzednio 

przez Boga na świadków, którzyśmy z Nim jedli 

i pili po Jego zmartwychwstaniu. 

On nam rozkazał ogłosić ludowi i dać 

świadectwo, że Bóg ustanowił Go sędzią 

żywych i umarłych. Wszyscy prorocy 

świadczą o tym, że każdy, kto w Nie-

go wierzy, w Jego imię otrzymuje 

odpuszczenie grzechów”. 

PSALM RESPONSORYJNYPs 118 

REFREN: W tym dniu wspaniałym 

wszyscy się weselmy 

Dziękujcie Panu, bo jest dobry, 

bo Jego łaska trwa na wieki. 

Niech dom Izraela głosi: 

„Jego łaska na wieki”. 

Prawica Pana wzniesiona wysoko, 

prawica Pańska moc okazała. 

Nie umrę, ale żył będę 

i głosił dzieła Pana. 

Kamień odrzucony przez budujących 

stał się kamieniem węgielnym. 

Stało się to przez Pana 

i cudem jest w naszych oczach. 

Z LISTU ŚWIĘTEGO PAWŁA APOSTOŁA 

DO KOLOSANKol 3, 1-4 

Bracia: 

Jeśliście razem z Chrystusem 

powstali z martwych, szukajcie 

tego, co w górze, gdzie 

przebywa Chrystus zasiadając 

po prawicy Boga. Dążcie 

do tego, co w górze, nie do tego, 

co na ziemi. 

Umarliście bowiem i wasze życie ukryte jest z Chrystusem w Bogu. 

Gdy się ukaże Chrystus, nasze życie, wtedy i wy razem z Nim 

ukażecie się w chwale. 

SEKWENCJA (Victimae paschali laudes…hymn gregoriański z 1048r. 

Niech w święto radosne Paschalnej Ofiary. 

Składają jej wierni uwielbień swych dary. 

Odkupił swe owce Baranek bez skazy, 

Pojednał nas z Ojcem i zmył grzechów zmazy. 

Śmierć zwarła się z życiem i w boju, o dziwy, 

Choć poległ Wódz życia, króluje dziś żywy. 

Maryjo, ty powiedz, coś w drodze widziała? 

Jam Zmartwychwstałego blask chwały ujrzała. 

Żywego już Pana widziałam, grób pusty, 

I świadków anielskich, i odzież, i chusty. 

Zmartwychwstał już Chrystus, Pan mój i nadzieja, 

A miejscem spotkania będzie Galilea. 

Wiemy, żeś zmartwychwstał, że to cud prawdziwy, 

O Królu Zwycięzco, bądź nam miłościwy. 

AKLAMACJA1 Kor 5,7b-8a Alleluja, Alleluja, Alleluja 

Chrystus został ofiarowany jako nasza Pascha. 

Odprawiajmy nasze święto w Panu 

SŁOWA EWANGELII WEDŁUG ŚW. JANAJ 20,1-9 

Pierwszego dnia po szabacie, wczesnym rankiem, gdy jeszcze było 

ciemno, Maria Magdalena udała się do grobu i zobaczyła kamień 

odsunięty od grobu. Pobiegła więc i przybyła do Szymona Piotra 

i do drugiego ucznia, którego Jezus miłował, i rzekła do nich: 

„Zabrano Pana z grobu i nie wiemy, gdzie Go położono”. 

Wyszedł więc Piotr i ów drugi uczeń i szli do grobu. 

Biegli oni obydwaj razem, lecz ów drugi uczeń 

wyprzedził Piotra i przybył pierwszy do grobu. 

A kiedy się nachylił, zobaczył leżące 

płótna, jednakże nie wszedł do środka. 

Nadszedł potem także Szymon Piotr, 

idący za nim. Wszedł on do wnętrza 

grobu i ujrzał leżące płótna oraz 

chustę, która była na Jego głowie, 

leżącą nie razem z płótnami, ale 

oddzielnie zwiniętą na jednym 

miejscu. Wtedy wszedł do wnę-

trza także i ów drugi uczeń, 

który przybył pierwszy do grobu. 

Ujrzał i uwierzył. Dotąd bowiem 

nie rozumieli jeszcze Pisma, 

które mówi, że On ma powstać 

z martwych. 

il.: ZMARTWYCHWSTANIE – KOBIETY U GROBU, 
ANGELICO, Fra (ok. 1400, Vicchio nell Mugello - 

1455, Rzym), 1440-41, fresk, 189164 cm, 
Convento di San Marco, Florencja; 

źródło: www.wga.hu 

BÓG DAŁ MI NOWE OCZY 

Tak, na początku płakałam 

Gdy widziałam sylwetki księży 
słaniające się promienie świec 

nad Żwirowiskiem 
wdeptane – tak czyni ktoś 

kto się boi zaprószyć ogień - 

Gdy w krematorium palono 
ciała więźniów ściętych 

w Katowicach, 
dym nad ziemią – bezsilna modlitwa - 

tylko gryzł w oczy 

Gdy zamiast nawozu 
w ziemię 

rzucałam popiół zmarłych. 

Tak, na początku płakałam - 
ale razem ze łzami 

Bóg dał mi nowe oczy 

URBANKOWSKI, Bogdan (ur. 1943, Warszawa), wiersz „Teresa Benedykta Od Krzyża (Edyta Stein) 

1891 Karmelitanka”z tomiku „Głosy” 

Prócz księży, których zamęczono w akcjach likwidowania elity polskiej, w Oświęcimiu byli też 
księża, przeciw którym prowadzono procesy polityczne. Wyroki wykonywano m.in. w więzieniu 

w Katowicach, ciała przywożono z powrotem, do spalenia. Tak zginęli ścięci 3.XII.1942 
ks. Jan Macha z Rudy Śląskiej i kleryk Joachim Guertler 

http://www.swzygmunt.knc.pl/
http://www.wga.hu/frames-e.html?/html/a/angelico/09/cells/08_women.html
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INFORMACJE PARAFIALNE 
 4.IV (niedziela): WIELKA NIEDZIELA 

 Tradycyjnie nie ma Mszy św. o 18:00. 
 5.IV (poniedziałek): II DZIEŃ ŚWIĄT WIELKANOCNYCH 

 Msze św. o 8:45, 10:30 i 12:00 
(Mszy św. o 18:00 nie będzie). 

 Ofiary zbierane na tacę przeznaczone zostaną na Katoli-
cki Uniwersytet Lubelski KUL im. Jana Pawła II. 

 9.IV (piątek): Ze względu na Oktawę Wielkanocy, można 

spożywać pokarmy mięsne. 
 10.IV (sobota): Przeniesione z 2.IV uroczystości związane z 5tą 

rocznicą śmierci Jana Pawła II, w wigilię święta Miłosierdzia 
Bożego. Zapraszamy! na Mszę św. o 18:00! w intencji 
szybkiej beatyfikacji i kanonizacji polskiego Papieża. 

 11.IV (niedziela): Druga niedziela Wielkanocy - ŚWIĘTO BOŻE-

GO MIŁOSIERDZIA 
 Po sumie Koronka do Bożego Miłosierdzia. 

 Serdeczne Bóg zapłać! tym, którzy przyczynili się do wspaniałej 

oprawy świąt Zmartwychwstania Pana, w naszym kościele: 
 tym, którzy złożyli ofiary na kwiaty do Ciemnicy i Grobu 

Pańskiego: dzięki nim mogliśmy pięknie udekorować nasze 
ołtarze! 

 tym, którzy włożyli swój czas i wysiłek w przygotowanie 
i przystrojenie ołtarzy Triduum Paschalnego – Ciemnicy, 
Grobu Pańskiego, ołtarza głównego! 

 Panu Jerzemu Wrochnie za podwożenie księdza na po- 
 święcenie pokarmów na wioskach! 

 Chrzty w kwietniu, tradycyjnie, w pierwszy dzień Świąt 
Wielkanocnych 4.IV o 12:00, oraz w 4tą niedzielę miesiąca, 
25.IV, na sumie. 

 Zachęcamy do lektury prasy i wydawnictw katolickich! 
INTENCJE MSZALNE I MODLITEWNE 

5.IV 
(poniedziałek) 

845 † Józefa ZDUŃCZYKA, w 3cią rocznicę śmierci 

1030 
† Mariana KANABUSA 

całej rodziny KANABUSÓW 
Grzegorza ŁĄCZKA 

1200 † Zofii i Kazimierza BUJĘCZYK 

6.IV 
(wtorek) 

730  

1800 † Ryszarda FABISIAKA 

7.IV 
(środa) 

730  

1800  

8.IV 
(czwartek) 

730  

1800 O szczęśliwą operację – dziękując za otrzymane łaski 

9.IV 
(piątek) 

730 
† Stefana BĄCZKOWSKIEGO, w 17tą rocznicę śmierci, 

Marianny BĄCZKOWSKIEJ 

1800 
† Genowefy Zbigniewa GUTOWSKICH 

całej rodziny GUTOWSKICH i JANISZKÓW 

10.IV 
(sobota) 

730  

1730 WYPOMINKI 

1800 
†za zmarłych z WYPOMINEK 

o szybką beatyfikację i kanonizację JANA PAWŁA II 

11.IV 
(niedziela) 

845 
† Ryszarda Antoniego KORNASZEWSKICH 

Jerzego LATOSZKA 

1030 † Tadeusza SMOLIŃSKIEGO 

1200 
ZA PARAFIAN 

Dziękczynna w 35tą rocznicę ślubu Grażyny i Stanisława 

1800 
† Zbigniewa KRASZEWSKIEGO 

Zbigniewa GOŁĘBIOWSKIEGO 
Genowefy i Stanisławy ODOLIŃSKICH 

DROGA KRZYŻOWA 

STACJA XIII: JEZUS Z KRZYŻA ZDJĘTY 

Wygląda jak z krzyża zdjęty 

Gdy siada do drugiego śniadania 

Jego oczy płoną jak dwa węgle 

Z matką prawie wcale nie gada 

Bo o czym mówić gdy dom wstaje 

Z trudem bo z fundamentów dopiero 

I cegła ością w gardle rozpala 

Gdy wyrzec się trzeba wszystkiego 

Lecz oto teraz chwila przerwy błoga 

Matka bez słów głowę jego objęła 

Dobrze że są takie chwile ulgi 

Bo tego mu właśnie dziś potrzeba 

Gdyż długi rosną jak na drożdżach 

Zaś ściany domu aż tak powoli 

Siły potrzeba by dom na nogi stanął 

Matka po cichu bez słów się modli 

 

STACJA XIV: JEZUS DO GROBU ZŁOŻONY 

Do mufki swojej schowaj nas 

I rany opatrz dobrym okiem 

Niech sen co błądzi obolały 

Zapuka znów do naszych okien 

Niech bracia Bogu ducha winni 

Nie muszą płacić złych rachunków 

Niech chociaż czasem nam się przyśni 

Z oknem słonecznym jasny pokój 

Niechaj różaniec naszych spraw 

Będzie przez Ciebie wysłuchany 

Niech Twojej sukni biedny kraj 

Już nigdy więcej się nie skrwawi 

Niech nie zrywają nas po nocy 

I nie stawiają znów na baczność 

Daj nam nadziei wątłą nić 

I daj spokojnie zawsze zasnąć 

 

wiersze: Adam ZIEMIANIN (ur. 1948, Muszyna); źródło: www.wiersze.annet.pl 

il. DROGA KRZYŻOWA, OVERBECK, Johann Friedrich (1798, Lubeka – 1869, Rzym), 
katedra w. Łukasza 

Jeśli Chrystus nie zmartwychwstał, próżna byłaby nasza 
wiara"1 Kor 15,14. 

Zaiste – zmartwychwstał i bądźmy tego świadkami! 
Czego Naszym Pasterzom i Parafianom ŻYCZY REDAKCJA 

MSZE 

ŚWIĘTE 

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

święta pracujące: 08:45, 18:00 

dni powszednie: Patrz – intencje parafialne 

KANCELARIA 

PARAFIALNA 

tel. fax. (22) 754 47 32; e-mail: swzygmunt.slomczyn@op.pl 

pon. wt. śr. pt. 09:00–10:00 

pon. wt. czw. 16:00–17:00 

soboty, niedziele i święta: Nieczynna 

WWW www.swzygmunt.knc.pl 
 

KSIĘŻA Proboszcz Józef NOWACKI, Wikariusz Kamil NOWACKI 
 

http://www.wiersze.annet.pl/w,,12274
http://www.swzygmunt.knc.pl/

