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Zmartwychwstanie Chrystusa jako transcendentne wkroczenie Boga KK258 w stworzenie i w historię jest przedmiotem wiary. Działają w nim równocześnie KK989 

trzy Osoby Boskie i ukazują swoją własną oryginalność. Zmartwychwstanie dokonało się mocą Ojca, który „wskrzesił”Por. Dz 2, 24 Chrystusa, swego Syna, i przez to 

w doskonały sposób wprowadził Jego człowieczeństwo – wraz z Jego ciałem KK663 – do Trójcy. Jezus zostaje ostatecznie objawiony jako „ustanowiony według 
KK445 Ducha Świętości przez powstanie z martwych pełnym mocy Synem Bożym” KK272, Rz 1, 3-4. Św. Paweł podkreśla ukazanie się mocy BożejPor. Rz 6 4- 2 Kor 13, 4; 

Flp 3,10; Ef 1, 19-22; Hbr 7, 16 przez dzieło Ducha, który ożywił martwe człowieczeństwo Jezusa i powołał go do chwalebnego stanu Pana. [KKK, 648] 

PIERWSZA NIEDZIELA WIELKANOCNA 
ZMARTWYCHWSTANIE PAŃSKIE 

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 za-

bili, zawiesiwszy na drzewie. Bóg wskrzesił 

Go trzeciego dnia i pozwolił Mu uka-

zać się nie całemu ludowi, ale nam, 

wybranym uprzednio przez Bo-

ga na świadków, którzyśmy 

z Nim jedli i pili po Jego 

zmartwychwstaniu. 

On nam rozkazał ogłosić 

ludowi i dać świade-

ctwo, że Bóg ustanowił 

Go sędzią żywych i u-

marłych. Wszyscy pro-

rocy świadczą o tym, 

że każdy, kto w Niego 

wierzy, w Jego imię 

otrzymuje odpuszcze-

nie grzechów”. 

PSALM RESPONSORYJNYPs 

118,1-2.16-17.22-23 

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 (łac. Victimae paschali laudes…hymn gregoriański z 1048 r). 

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 ŚWIĘTEGO JANAJ 20,1-9 

Pierwszego dnia po szabacie, wczesnym 

rankiem, gdy jeszcze było ciemno, Maria 

Magdalena udała się do grobu i zo- 

baczyła kamień odsunięty od grobu. 

Pobiegła więc i przybyła do Szy-

mona Piotra i do drugiego 

ucznia, którego Jezus miło-

wał, 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 wy-

przedził 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 wnętrza także i ów drugi uczeń, który 

przybył pierwszy do grobu. Ujrzał i uwierzył. 

Dotąd bowiem nie rozumieli jeszcze Pisma, które mówi, że On ma pow-

stać z martwych. 

il. pow.: ZMARTWYCHWSTANIE, na podstawie szkicu ze szkoły RAFFAELLO, Sanzio (1483, Urbino – 1520, 
Rzym), warsztat VAN AELST, Pieter Coecke (1502, Aelst – 1550, Bruksela) w Brukseli, 1524-31, gobelin, 
Musei Vaticani; źródło: www.sacred-destinations.com 

ZMARTWYCHWSTANIE 

Ach! włożyli go, płacząc, 
Do czeluści grobowej, 
Zamykając i znacząc; 
Bo się bali, jak zbóje, 
Czy kto ich nie szpieguje. 

* 
I tak trzy dni przeżyli 
Ludzie źli, dawni Żydzi, 
Myśląc, że się pozbyli 
Tego, co wszystko widzi, 
I że Boga zabili, 
I że słońce zgasili, 
I że nikt ich nie słyszy, 
Że krew od nich nie cuchnie, 
I że się to uciszy, 
Że ta powieść nie gruchnie! 

* 

Aż na trzeci dzień rano 
Zadrżał kamień na grobie 
I grzmot wielki słyszano, 
I Bóg w żywej osobie 
Wstał z chorągwią rozwianą, 
Wstał w jasności słonecznej, 
Od wszystkiego bezpieczny, 
I przebite wzniósł dłonie, 
I podarte wzniósł skronie, 
I bok dzidą przeszyty. 

* 
I szedł w górę, w błękity, 
Żeby ludzie widzieli […] 

NORWID, Cyprian Kamil (1821, Laskowo-Głuchy – 1883, Paryż), fragment „Częstochowskich wierszy” 

http://www.swzygmunt.knc.pl/
http://www.sacred-destinations.com/italy/rome-vatican-museum-photos/slides/f10_027pl
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INFORMACJE PARAFIALNE 
 24.IV (niedziela): WIELKA NIEDZIELA 

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

 Msze św. o 8:45, 10:30, 12:00 i 18:00. 
 Ofiary zbierane na tacę przeznaczone zostaną na Katoli-

cki Uniwersytet Lubelski KUL im. Jana Pawła II. 
 29.IV (piątek): Ze względu na Oktawę Wielkanocy, można 

spożywać pokarmy mięsne. 
 1-31.V: NABOŻEŃSTWA MAJOWE ku czci Najświętszej Maryi 

Panny odprawiane będą codziennie o 17:30: 
 Po nabożeństwie - Msza św. 
 Zachęcamy! również do utrzymania tradycji śpiewania 

Litanii Loretańskiej przy krzyżach i kapliczkach parafii! 
 1.V (niedziela): Druga niedziela Wielkanocy - ŚWIĘTO BOŻEGO 

MIŁOSIERDZIA 
 Dzień WYNIESIENIA NA OŁTARZE OJCA ŚW. JANA PAWŁA II. 

 Uroczystości przed Świątynią Opatrzności Bożej w Wi-
lanowie o 9:00; na pl. Piłsudskiego Msza św. o 12:30. 

 1-SZA NIEDZIELA MIESIĄCA – po sumie wystawienie 
Najświętszego Sakramentu i nabożeństwo majowe. 

 Po nabożeństwie majowym spotkanie kół Żywego 
Różańca. 

 Nabożeństwa majowego o 17:30 nie będzie. 
 2.V (poniedziałek): ŚWIĘTO PATRONA NASZEJ PARAFII, 

ŚW. ZYGMUNTA. Uroczystość odpustowa: 

 Msze św. o 8:45, 10:30 i 18:00. 
 Sumę odpustową o 10:30 odprawi i kazanie wygłosi 

ks. prałat Wiesław KĄDZIELA. 
 Serdeczne Bóg zapłać! tym, którzy przyczynili się do 

wspaniałej oprawy świąt Zmartwychwstania Pana, w na-
szym 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, a w szczególności 
ks. Darkowi i służbie liturgicznej za przygotowanie 
Ciemnicy, ks. diakonowi Konradowi i młodzieży oazowej 
za przygotowanie Grobu Pańskiego! 

 Panu z Dębówki za podwożenie księdza na święcenie 
pokarmów na wioskach! W przyszłym roku o spełnienie 
tej funkcji proszeni będą mieszkańcy Podłęcza. 

 7-20.VIII ks. Darek organizuje wyjazd w góry do Wierchomli 
k/Piwnicznej Zdrój. Koszt: 900,- zł. Informacje i zapisy 
u ks. Darka lub p. Anny Rogalskiej. 

 Zachęcamy do lektury prasy i wydawnictw katolickich! 

INTENCJE MSZALNE I MODLITEWNE 

25.IV 
(poniedziałek) 

845 † Zofii i Kazimierza BUJEŃCZYKÓW 

1030 
Dziękczynno błagalna, w 35tą rocznicę ślubu, 

Alicji i Zdzisława SZLĄZAKÓW 

1200 
† Henryka IGNACZAKA, w 2gą rocznicę śmierci, 

Tadeusza KOZŁOWSKIEGO 

1800 † Jakuba WÓJCIKA 

26.IV 
(wtorek) 

730  

1800 † Elżbiety HELAK (z d. Sandera) 

27.IV 
(środa) 

730  

1800 
O Boże błogosławieństwo 

dla całych rodzin REWERSKICH i SYSKOWSKICH 

28.IV 
(czwartek) 

730  

1800  

29.IV 
(piątek) 

730  

1800 
† Mirosława i Teresy KANABUSÓW 

zmarłych z całej rodziny KANABUSÓW 

30.IV 
(sobota) 

730  

1700 
O błogosławieństwo Boże i wszelkie potrzebne łaski dla 

Marioli i Jerzego WROCHNÓW, w 20tą rocznicę ślubu  

1800 
† Tadeusza RETMAŃSKIEGO, w 3cią rocznicę śmierci, 

Jana ORNATA 

1.V 
(niedziela) 

845 † Stefana OKLEJA, w 15tą rocznicę śmierci 

1030 † Zygmunta ŁOPACIŃSKIEGO 

1200 
† Rafała KORNASZEWSKIEGO, 

Anny i Franciszka KORNASZEWSKICH 

1800 
† Czesława BUZAKA, w 12tą rocznicę śmierci, 

Marii i Henryka DERECKICH 

DROGA KRZYŻOWA 

STACJA XIII: JEZUS Z KRZYŻA ZDJĘTY I ODDANY SWEJ MATCE 
Pogrążona w bólu Maryja stoi obok 

Krzyża. I Jan z Nią. Ale zapada wieczór 

i Żydzi nalegają, żeby usunąć martwe 

ciało Pana Jezusa. 

Po otrzymaniu od Piłata zezwolenia, 

wymaganego przez prawo rzymskie, aby 

można było pogrzebać skazańca, 

przybywa na Kalwarię człowiek prawy 

i sprawiedliwy, imieniem Józef, członek 

Wysokiej Rady. Nie przystał on na ich u-

chwałę i postępowanie. Był z miasta 

żydowskiego Arymatei i oczekiwał 

królestwa BożegoŁk 23,50-51. Jest z nim 

także Nikodem, ten, który po raz pier-

wszy przyszedł do Jezusa w nocy, 

i przyniósł około stu funtów mieszaniny 

mirry i aloesuJ 19,39. 

Obaj nie występowali publicznie 

jako uczniowie Jezusa, nie byli obecni 

przy dokonywaniu wielkich cudów 

ani nie towarzyszyli Mu podczas triumfalnego wjazdu do Jerozolimy. Teraz, 

w trudnej chwili, kiedy inni uciekli, nie boją się jednak opowiedzieć 

za Panem Jezusem. 

Zdejmują z Krzyża ciało Jezusa i składają je w ramionach Jego Naj-

świętszej Matki. Ból Maryi się odnawia. 

— Dokąd odszedł twój umiłowany, o najpiękniejsza z niewiast? W którą 

stronę zwrócił się miły twój, byśmy go wraz z tobą szukały?Pnp 6,1. 

Najświętsza Maryja Panna jest naszą Matką — nie chcemy i nie możemy 

zostawić Jej samej. 

STACJA XIV: JEZUS W GROBIE ZŁOŻONY 
W ogrodzie, w pobliżu Kalwarii, Józef 

z Arymatei kazał wykuć dla siebie 

w skale nowy grób. Ponieważ zaś była 

wigilia wielkiego święta Paschy 

żydowskiej, tam składają Jezusa. Potem 

Józef przed wejściem do grobu zatoczył 

duży kamień i odszedłMt 27,60. 

Jezus przyszedł na świat nic nie mając 

na własność i opuścił nas nie mając 

nic własnego — nawet grób, w którym 

spoczywa, nie należy do Niego. 

Matka Jezusowa — moja Matka — i nie-

wiasty, które szły z Galilei za Mistrzem, 

przyjrzawszy się dokładnie złożeniu 

do grobu, odchodzą. Zapada noc. 

Teraz wszystko jest skończone. Dzieło 

naszego Odkupienia zostało dokonane. 

Jesteśmy od nowa dziećmi Bożymi, ponieważ Jezus umarł za nas i Jego 

śmierć nas odkupiła. 

Empti enim estis pretio magno!1 Kor 6,20, ty i ja drogo zostaliśmy wykupieni! 

Powinniśmy nasze życie uczynić życiem i śmiercią Chrystusa. Umrzeć 

umartwiając się i pokutując, aby Chrystus żył w nas przez Miłość. 

Powinniśmy przeto iść śladami Chrystusa z gorącym pragnieniem 

współodkupienia wszystkich dusz. 

Dać życie za innych. Tylko w ten sposób żyje się życiem Jezusa Chrystusa. 

Tylko tak można zjednoczyć się z Nim. 

tekst: św. ESCRIVÁ, Josemaría (1902, Barbastro – 1975, Rzym); źródło: www.pismaescrivy.org 

il. DROGA KRZYŻOWA, kaplica Matki Bożej Częstochowskiej, Jasna Góra, Częstochowa; 
źródło: zasoby własne 

»Ja jestem zmartwychwstaniem i życiem. 
Kto we Mnie wierzy, choćby i umarł, żyć będzieJ 11:24«. 

Ufnie trwajmy na modlitwie w nadziei życia wiecznego! 
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 

poniedziałek - piątek 08:00–09:30, 17:00–19:00 

soboty, niedziele i święta: Nieczynna 

WWW www.swzygmunt.knc.pl 
 

KSIĘŻA Proboszcz Jacek DZIKOWSKI, Wikariusz Dariusz KIJ 
SEW 

http://www.pismaescrivy.org/book/droga_krzyzowa-spis_tresci.htm
http://www.swzygmunt.knc.pl/

