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„Jeśli Chrystus nie zmartwychwstał, daremne jest nasze nauczanie, próżna jest także wasza wiara”1 Kor 15, 14. Zmartwychwstanie stanowi przede wszystkim 

potwierdzenie tego wszystkiego, co sam Chrystus czynił i czego nauczał. Wszystkie prawdy, nawet najbardziej niedostępne dla umysłu 129 ludzkiego, znajdują 

swoje uzasadnienie, gdyż Chrystus dał ich ostateczne, 274 obiecane przez siebie potwierdzenie swoim Boskim autorytetem. [KKK, 651] 

DRUGA NIEDZIELA WIELKANOCNA - MIŁOSIERDZIA BOŻEGO 

 
NIEDOWIERZANIE ŚW. TOMASZA, BEINASCHI, Giovanni Battista (1636, Fossano – 1688, Neapol), olejny 

na płótnie, 121×170 cm, prywatna kolekcja; źródło www.christies.com 

Z DZIEJÓW APOSTOLSKICHDz 5,12-16 
Wiele znaków i cudów działo się przez ręce Apostołów wśród ludu. Wierzący 

trzymali się wszyscy razem w krużganku Salomona. A z obcych nikt nie miał 

odwagi dołączyć się do nich, lud zaś ich wychwalał. 

Coraz bardziej też rosła liczba mężczyzn i kobiet, przyjmujących wiarę w 

Pana. Wynoszono też chorych na ulice i kładziono na łożach i noszach, aby 

choć cień przechodzącego Piotra padł na któregoś z nich. Także z miast 

sąsiednich zbiegało się mnóstwo ludu do Jerozolimy, znosząc chorych i 

dręczonych przez duchy nieczyste, a wszyscy doznawali uzdrowienia. 

PSALM RESPONSORYJNYPs 118 

REFREN: Dziękujcie Panu, bo jest miłosierny 

Dziękujcie Panu, bo jest dobry, 

bo Jego łaska trwa na wieki. 

Niech bojący się Pana głoszą: 

„Jego łaska na wieki”. 

Uderzono mnie i pchnięto, bym upadł, 

lecz Pan mnie podtrzymał. 

Pan moją mocą i pieśnią, 

On stał się moim Zbawcą. 

Kamień odrzucony przez budujących 

stał się kamieniem węgielnym. 

Oto dzień, który Pan uczynił, 

radujmy się w nim i weselmy. 

Z KSIĘGI APOKALIPSY ŚWIĘTEGO JANA APOSTOŁAAp 1,9-11a.12-13.17-19 

Ja, Jan, wasz brat i współuczestnik w ucisku i królestwie, i wytrwałości w 

Jezusie, byłem na wyspie, zwanej Patmos, ze względu na słowo Boże i 

świadectwo Jezusa. Doznałem zachwycenia w dzień Pański i posłyszałem 

za sobą potężny głos jak gdyby trąby mówiącej: »Co widzisz, w księdze 

napisz i poślij siedmiu Kościołom, które są w Azji«. 

I obróciłem się, by widzieć, co za głos do mnie mówił; a obróciwszy się, 

ujrzałem siedem złotych świeczników, i pośród świeczników kogoś 

podobnego do Syna Człowieczego, obleczonego w szatę do stóp i 

przepasanego na piersiach złotym pasem. 

Kiedym Go ujrzał, upadłem jak martwy do Jego stóp, a On położył na mnie 

prawą rękę, mówiąc: »Przestań się lękać! Jam jest Pierwszy i Ostatni, i 

Żyjący. Byłem umarły, a oto jestem żyjący na wieki wieków i mam klucze 

śmierci i Otchłani. Napisz więc to, co widziałeś, i to, co jest, i to, co potem 

musi się stać«. 

AKLAMACJAJ 20,29 Alleluja, Alleluja, Alleluja! 

Uwierzyłeś Tomaszu, bo Mnie ujrzałeś; 

błogosławieni, którzy nie widzieli, a uwierzyli. 

SŁOWA EWANGELII WEDŁUG ŚW. JANAJ 20,19-31 

Było to wieczorem owego pierwszego dnia tygodnia. Tam, gdzie przebywali 

uczniowie, drzwi były zamknięte z obawy przed Żydami. Jezus wszedł, 

stanął pośrodku i rzekł do nich: »Pokój wam!«. A to powiedziawszy, pokazał 

im ręce i bok. Uradowali się zatem uczniowie, ujrzawszy Pana. 

A Jezus znowu rzekł do nich: »Pokój wam! Jak Ojciec Mnie posłał, tak i Ja 

was posyłam«. Po tych słowach tchnął na nich i powiedział im: »Weźmijcie 

Ducha Świętego! Którym odpuścicie grzechy, są im odpuszczone, a którym 

zatrzymacie, są im zatrzymane«. 

Ale Tomasz, jeden z Dwunastu, zwany Didymos, nie był razem z nimi, 

kiedy przyszedł Jezus. Inni więc uczniowie mówili do niego: „Widzieliśmy 

Pana!”. 

Ale on rzekł do nich: „Jeżeli na rękach Jego nie zobaczę śladu gwoździ i nie 

włożę palca mego w miejsce gwoździ, i nie włożę ręki mojej do boku Jego, 

nie uwierzę”. 

A po ośmiu dniach, kiedy uczniowie Jego byli znowu wewnątrz domu i 

Tomasz z nimi, Jezus przyszedł mimo drzwi zamkniętych, stanął pośrodku 

i rzekł: »Pokój wam!«. Następnie rzekł do Tomasza: »Podnieś tutaj swój 

palec i zobacz moje ręce. Podnieś rękę i włóż ją do mego boku, i nie bądź 

niedowiarkiem, lecz wierzącym«. 

Tomasz Mu odpowiedział: „Pan mój i Bóg mój!”. 

Powiedział mu Jezus: »Uwierzyłeś, bo Mnie ujrzałeś; błogosławieni, którzy 

nie widzieli, a uwierzyli«. 

I wiele innych znaków, których nie zapisano w tej księdze, uczynił Jezus 

wobec uczniów. Te zaś zapisano, abyście wierzyli, że Jezus jest Mesjaszem, 

Synem Bożym, i abyście wierząc, mieli życie w imię Jego. 

PATRON TYGODNIA: ŚW. ZENON Z WERONY, BISKUP 
Urodził się ok. 300 w Cezarei Mauretańskiej (teren 
dzisiejszego Maroka). Studiował w Syrcie i Madaurze. 

W efekcie rewolucji konstantyńskiej, gdy po latach prześla-
dowań wiara chrześcijańska wreszcie mogła się swobodnie 
rozwijać, znalazł się w Weronie, gdzie w 350 wyświęcono go 
na kapłana. Tamże zaczął wieść życie monastyczne a 12 lat 
później wybrany został ósmym biskupem tego miasta. 

Z czasów biskupiego pasterzowania pozostały po Zenonie 
tzw. traktaty (93 kazania – najstarsze zachowane po łacinie, 
napisane w stylu uzasadniającym nadawany mu przez współ-
czesnych przydomek Cycerona chrześcijaństwa!), będące 
świadectwem ówczesnej mentalności, metod duszpa-
sterskich, w tym nauczania cnót chrześcijańskich: pokory, 
wspomagania potrzebujących, ubóstwa; i wskazań litur-
gicznych. Traktaty zawierają szczegółowy opis ówczesnej 
praktyki udzielania Chrztu świętego i Eucharystii. 

Jego diecezja miała jeszcze sporo pogan (także w efekcie 
apostazji następcy cesarza Konstatyna – Juliana), Zenon 
nauczanie wiary traktował więc jako swój pierwszy i zasa-
dniczy pasterski obowiązek. Swoich wiernych życia 
chrześcijańskiego uczył raczej przykładem niż słowem. Stąd 
też przylgnął doń inny przydomek „rybaka dusz”. 

„Trzodę swoją ochraniał przed niebezpieczeństwami 
arianizmu i panującego wokół pogaństwa” - głosi 
Martyrologium Rzymskie. 

Zmarł w ok 371-375 w Weronie. Do XVI w. czczony był jako 
męczennik. Męczeństwa nie można wykluczyć, gdyż arianizm 
był niekiedy popierany przez cesarzy, którzy nie cofali się 
przed wydawaniem wyroków śmierci przeciwko biskupom 
dochowującym wiary trynitaryzmowi i nauczaniu 
ortodoksyjnemu… 

Jego kult rozpoczął się zaraz po jego śmierci. Werona wystawiła ku jego czci 
aż 8 kościołów, a w diecezji - 40 jako swojemu głównemu patronowi. Pisali o nim 
już św. Ambroży (IV), św. Petroniusz i św. Grzegorz I Wielki. 

Ten ostatni wspomina o cudzie przypisywanym Zenonowi, gdy w 485 rzeka Adige 
zalała Weronę. Sięgała ponoć okien domostw ale do kościoła św. Zenona, mimo 
otwartych drzwi, się nie wdarła… 

Relikwie Zenona do dziś przechowywane są w bazylice mu poświęconej, 
w Weronie, mieście którego jest patronem. Słynny jest portal bazyliki zwany 
„księgą w brązie” lub „biblią ubogich” przedstawiający 48 paneli obrazujących 
życie Jezusa i cuda przypisywane św. Zenonowi… (uroczystość 12 kwietnia) 

il. ŚW. ZENON, MANTEGNA, Andrea (1431, Isola di Cartura - 1506, Mantova), fragm. poliptyku, 1457-
60, tempera na panelu, 480×450 cm, bazylika San Zeno, Werona; źródło www.wga.hu 

http://www.swzygmunt.knc.pl/
http://www.christies.com/LotFinder/lot_details.aspx?pos=10&intObjectID=4838211&sid=
http://www.wga.hu/frames-e.html?/html/m/mantegna/1/sanzeno.html
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INFORMACJE PARAFIALNE 
 11.IV (niedziela): Druga niedziela Wielkanocy - ŚWIĘTO BOŻE-

GO MIŁOSIERDZIA ustanowione przez Jana Pawła II 

30 kwietnia 2000 r. 
W lipcu 1929 r. Jezus objawia się po raz pierwszy Faustynie 
Kowalskiej, polskiej zakonnicy. Siostra Faustyna spisuje 
kolejne objawienia, w których Jezus objawia Miłosierdzie 
Boże jako dar dany ludziom, nieustannie zagubionym, 
błądzącym; dar koniecznie potrzebny na każdy dzień… 

 13.IV (wtorek): ŚWIATOWY DZIEŃ PAMIĘCI OFIAR KATYNIA. 
Zapraszamy! na Mszę św. o 18:00. Będziemy się modlić w in-

tencji rozstrzelanych w Katyniu przez NKWD polskich ofice-
rów wojskowych, inteligencji. Oraz w intencji Prezydenta 
Kaczyńskiego i jego współtowarzyszy, którzy zrządzeniem 
Opatrzności stali się kolejnymi ofiarami ziemi smoleńskiej. 
Otoczmy ciepłem i żarliwością modlitwy tę przesiąkniętą 
polską krwią ziemię i jej mogiły… 

I DYMI MGŁĄ SMOLEŃSKI LAS…Z. Hebert, Guziki 
 18.IV (niedziela): Spotkanie dzieci klas III i ich rodziców 

przygotowujące się do rocznicy I Komunii św. na Mszy św. 
o 18:00. Obecność obowiązkowa. 

 Chrzty w kwietniu w 4tą niedzielę miesiąca, 25.IV, na sumie. 
Przygotowanie przed chrztem dla rodziców i chrzestnych 
18.IV (niedziela) po sumie, w kościele. 

WITAMY! 
27.III.2010 do grona członków Kościoła Powszechnego i naszej parafii 
przyjęci zostali, w Sakramencie Chrztu Świętego: 

 

Magdalena Maria GAWŁOWSKA, Brześce 

 Krzysztof Jan GAWŁOWSKI, Brześce 

4.IV.2010 do grona członków Kościoła Powszechnego i naszej parafii przyjęci 
zostali, w Sakramencie Chrztu Świętego: 

 

Marcel KAMIŃSKI, Słomczyn 

 Yasmin GOSŁOWSKA MALECAMA, Obory 

Jam jest Alfa i Omega, mówi Pan Bóg, który jest, który był i który przychodzi, 
Wszechmogący 

ZAPOWIEDZI 
Zapowiedź I: Roman GUGAŁA, kawaler ze Słomczyna, parafia 

tutejsza, i Jolanta Iwona BATOR, panna z parafii 
św. Stanisława Kostki w Warszawie 

Zapowiedź I: Paweł WĘCŁAWIAK, kawaler, parafia tutejsza, 

i Magdalena PUZIO, panna z parafii Zesłania Ducha Św. 
w Malborku 

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. Ryszard Andrzej KOPYT, † 1.IV.2010, l. 67 

śp. Janina KUCHARCZYK, † 25.III.2010, l. 62 

śp. Wiesław KWIATKOWSKI, † 6.III.2010, l. 56 

Wieczne odpoczywanie racz Im dać Panie! 

INTENCJE MSZALNE I MODLITEWNE 

12.IV 
(poniedziałek) 

730 
† Stanisława Krzysztofa NOWAKOWSKIEGO 

Genowefy SZUSTKOWSKIEJ 

1800 † Janiny KUCHARCZYK 

13.IV 
(wtorek) 

730  

1800 † ofiar rozstrzelanych przez NKWD w Katyniu 

14.IV 
(środa) 

730  

1800  

15.IV 
(czwartek) 

730  

1800  

16.IV 
(piątek) 

730  

1800 † Kazimierza CHUDZIŃSKIEGO 

17.IV 
(sobota) 

730  

1700 
O błogosławieństwo Boże dla nowożeńców 

Adama GRZYWACZA i Karoliny KACZENIAK 

1800 NOWENNA DO M.B.N.P. - intencje zbiorowe 

18.IV 
(niedziela) 

845 
† Marii Stanisława GADOMSKICH 

zmarłych z całych rodzin GADOMSKICH i JANISZKÓW 

1030 † Antoniego KOSMALA, w 3cią rocznicę śmierci  

1200 
ZA PARAFIAN 

Dziękczynna w 35tą rocznicę ślubu i o opiekę Bożą dla dzieci 
i wnuków 

1800 † Macieja i Leszka MATEJAK 

Wieczne odpoczywanie racz Im dać Panie! 

KATYŃ 
Tej nocy zgładzono Wolność 

W katyńskim lesie. 

Zdradzieckim strzałem w czaszkę 

Pokwitowano Wrzesień. 

Związano do tyłu ręce, 

By w obecności kata 

Nie mogła ich wznieść błagalnie 

Do Boga i do świata. 

Zakneblowano usta, 

By w tej katyńskiej nocy 

Nie mogła błagać o litość, 

Ni wezwać znikąd pomocy. 

W podartym jenieckim płaszczu 

Martwą do rowu zepchnięto 

I zasypano ziemią 

Krwią na wskroś przesiąkniętą. 

By zmartwychwstać nie mogła, 

Ni dać znaku o sobie 

I na zawsze została 

W leśnym katyńskim grobie. 

Pod śmiertelnym całunem 

Zwiędłych katyńskich liści, 

By nikt się nie doszukał, 

By nikt się nie domyślił 

Tej samotnej mogiły, 

Tych prochów i tych kości – 

Świadectwa największej hańby 

I największej podłości. 

Tej nocy sprawiedliwość 

Zgładzono w katyńskim lesie... 

Bo która to już wiosna? 

Która zima i jesień 

Minęły od tego czasu, 

Od owych chwil straszliwych? 

A sprawiedliwość milczy, 

Nie ma jej widać wśród żywych.[…] 

Czemu – jeśli istnieje – 

Nie wstrząśnie sumieniem świata? 

Czemu nie tropi, nie ściga, 

Nie sądzi, nie karze kata? 

Zgładzono sprawiedliwość, 

Prawdę i wolność zgładzono 

Zdradziecko w smoleńskim lesie 

Pod obcej nocy osłoną. 

Dziś jeno ptaki smutku 

W lesie zawodzą żałośnie, 

Jak gdyby pamiętały 

O tej katyńskiej wiośnie. 

Jakby wypatrywały 

Wśród leśnego poszycia 

Śladów jenieckiej śmierci, 

Oznak byłego życia. 

Czy spod dębowych liści 

Albo sosnowych igiełek 

Nie błyśnie szlif oficerski 

Lub zardzewiały orzełek, 

Strzęp zielonego munduru, 

Kartka z notesu wydarta 

Albo baretka spłowiała, 

Pleśnią katyńską przeżarta. 

I tylko p a m i ę ć została 

Po tej katyńskiej nocy. 

Pamięć n i e d a ł a się zgładzić, 

Nie chciała ulec przemocy 

I woła o s p r a w i e d l i w o ś ć 

I p r a w d ę po świecie niesie – 

Prawdę o jeńców tysiącach 

Zgładzonych w katyńskim lesie. 

Marian HEMAR (1901, Lwów – 1972, Dorking), fragment 

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.swzygmunt.knc.pl/

