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Przedmiotem wiary w Zmartwychwstanie jest wydarzenie historyczne poświadczone przez uczniów, którzy rzeczywiście spotkali Zmartwychwstałego, 

a równocześnie wydarzenie tajemniczo transcendentne jako wejście człowieczeństwa Chrystusa do chwały Bożej. [KKK, 656] 

DRUGA NIEDZIELA WIELKANOCNA – MIŁOSIERDZIA BOŻEGO 

 
WĄTPIĄCY TOMASZ, VERROCCHIO, Andrea del (1435, Florencja - 1488, Wenecja), 1476-83, fragm., 

brąz, wys. 230 cm, Orsanmichele, Florencja, www.wga.hu 

Z DZIEJÓW APOSTOLSKICHDz 2,42-47 

Bracia trwali w nauce Apostołów i we wspólnocie, w łamaniu chleba 

i w modlitwie. 

Bojaźń ogarniała każdego, gdyż Apostołowie czynili wiele znaków i cudów. 

Ci wszyscy, co uwierzyli, przebywali razem i wszystko mieli wspólne. 

Sprzedawali majątki i dobra i rozdzielali je każdemu według potrzeby. 

Codziennie trwali jednomyślnie w świątyni, a łamiąc chleb po domach, 

przyjmowali posiłek z radością i prostotą serca. Wielbili Boga, a cały lud 

odnosił się do nich życzliwie. Pan zaś przymnażał im tych, 

którzy dostępowali zbawienia. 

PSALM RESPONSORYJNYPs 118, 1 i 14.13-14.22-24 

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 PIERWSZEGO LISTU ŚWIĘTEGO PIOTRA APOSTOŁA1 P 1,3-9 

Niech będzie błogosławiony Bóg i Ojciec Pana naszego, Jezusa Chrystusa. 

On w swoim wielkim miłosierdziu przez powstanie z martwych Jezusa 

Chrystusa na nowo zrodził nas do żywej nadziei: do dziedzictwa 

niezniszczalnego i niepokalanego, i niewiędnącego, które jest zachowane 

dla was w niebie. Wy bowiem jesteście przez wiarę strzeżeni mocą Bożą 

do zbawienia, gotowego na to, aby się objawić w czasie ostatecznym. 

Dlatego radujcie się, choć teraz musicie doznać trochę smutku 

przez różnorodne doświadczenia. Przez to wartość waszej wiary okaże się 

o wiele cenniejsza od zniszczalnego złota, które przecież próbuje się 

w ogniu, na sławę, chwałę i cześć przy objawieniu Jezusa Chrystusa. Wy, 

choć nie widzieliście Go, miłujecie Go. Teraz wierzycie w Niego, chociaż 

nie widzieliście. Natomiast wierząc, ucieszycie się radością niewymowną 

i pełną chwały wtedy, gdy osiągniecie cel waszej wiary: zbawienie dusz. 

AKLAMACJAJ 20,29 Alleluja, Alleluja, Alleluja 

Uwierzyłeś Tomaszu, bo Mnie ujrzałeś; 

błogosławieni, którzy nie widzieli, a uwierzyli. 

SŁOWA EWANGELII WEDŁUG ŚWIĘTEGO 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 odpu-

szczone, 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: BŁ. BR. GRZEGORZ FRĄCKOWIAK, ZAKONNIK I MĘCZENNIK 
Heroiczność to ukryta cecha pokornych i ci-
chych ale naprawdę nic nie wskazywało 
na takie siły ducha drzemiące w dziecku 
z małej, zapadłej wsi. Bolesław Frąckowiak 
urodził się bowiem w 1911 w Łowęcicach 
koło Jarocina jako ósme z dwanaściorga 

rodzeństwa, w rodzinie chłopskiej… 

W 1927 został bratem zakonnym w kla-
sztorze werbistów w Górnej Grupie pod Gru-
dziądzem - na święcenia kapłańskie nie miał 
wykształcenia. Przyjął imię Grzegorza. 

Przyuczył się introligatorstwa, pomagał 
w zakrystii, w kuchni i przy furcie. 

Śluby wieczyste złożył w 1938 – na rok 
przed najazdem niemieckim. 

A już w 1940 Niemcy wyrzucili zakonników 
z klasztoru w Górnej Grupie. Grzegorz 
powrócił więc w strony rodzinne. Pomagał 

proboszczom, nauczał katechizmu, przygotowywał do I Komunii św.… 

Ale wkrótce otrzymał nakaz pracy – jako introligator – do Jarocina. Tam rozpoczął 
kolportowanie tajnej gazetki „Dla Ciebie, Polsko”. Krótko, wkrótce zaprzestał. 

Po roku niemieckie Gestapo aresztowało pozostałych zaangażowanych w „Dla 
Ciebie, Polsko”. I wtedy Grzegorz zrozumiał, że nadszedł jego czas. Po Spowiedzi 
i Komuni św. pojawił się w progach Gestapo. Całą winę przyjął na siebie – dzięki 
temu część aresztowanych wypuszczono. Pokora przybrała twarz heroizmu… 

Wleczono go po katowniach Jarocina, Środy i Fortu VII w Poznaniu. Torturowano. 
Nie załamał się i zachował pogodę ducha. Codziennie prowadził wśród 
współwięźniów różaniec, litanie i inne modlitwy… 

W końcu zawieziono go do Drezna, skazano na karę śmierci i w 1943 ścięto… 

W ostatnim liście do rodziny upominał: „Bądźcie dobrymi katolikami. Proszę, 
przebaczcie mi wszystko…” 

Beatyfikował go Jan Paweł II 13.VI.1999 w Warszawie, w grupie 108 polskich 
męczenników II wojny światowej… (uroczystość 5 maja) 

il. BŁ. GRZEGORZ FRĄCKOWIAK, obraz beatyfikacyjny(?); źródło: www.flickr.com 

http://www.swzygmunt.knc.pl/
http://www.wga.hu/frames-e.html?/html/v/verocchi/sculptur/christh.html
http://www.flickr.com/photos/44974835@N08/4192751865/


 

 NNN RRR    XXXVVVIII III III ///222000111111    (((444777222)))    
 

Wyd. Redakcja parafia św. Zygmunta, ul. Wiślana 85, 05-507, Słomczyn strona — 2 — 
Nakład: 400 egz. 1 maja 2011 

INFORMACJE PARAFIALNE 
 1-31.V: NABOŻEŃSTWA MAJOWE ku czci Najświętszej Maryi 

Panny odprawiane są 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 ma. 
 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. 
 3.V (wtorek): Uroczystość NAJŚWIĘTSZEJ MARYI PANNY 

KRÓLOWEJ POLSKI. 
 Msze św. według porządku niedzielnego. 
 Wspólne dekanalne dziękczynienie za beatyfikację Jana 

Pawła II w Konstancinie: 
 16:00 – złożenie kwiatów pod pomnikiem Jana Pawła II 

w Parku Zdrojowym. 
 16:30 – Msza św. w Amfiteatrze. 
 17:30 – Koncert w Amfiteatrze (zespół De-Nomine, 

recytacje Wiesława Komasy). 
 5.V (czwartek): 1-SZY CZWARTEK MIESIĄCA. 

 Msza św. wotywna o Chrystusie Najwyższym i Wiecznym 
Kapłanie o 18:00. Serdecznie zapraszamy! 

 6.V (piątek): 1-SZY PIĄTEK MIESIĄCA. 

 Msza św. o Najświętszym Sercu Pana Jezusa o 18:00. 
 Msza św. dla dzieci o 15:45. 
 Spowiedź 1szo-piątkowa ½ godz. przed Mszą św. 

 7.V (sobota): 1-SZA SOBOTA MIESIĄCA. 
 Msza św. o Niepokalanym Sercu Maryi o 18:00. 

 8.V (niedziela): 

 O 10:30 uroczystość I KOMUNII ŚW. dzieci z naszej 
parafii. 

 Biały Tydzień dla dzieci pierwszokomunijnych o 18:00 
w dniach 9-13.V (niedziela-piątek). 
Pamiętajmy o nich w naszych modlitwach! 

 Ofiary złożone na tacę będą przeznaczone na Wyższe 

Metropolitalne Seminarium Duchowne w Warszawie. 
 Chrzty w maju w 4tą niedzielę miesiąca, 22.V, na sumie. 

Zgłoszenia do 13.V w kancelarii. Przygotowanie przed 
chrztem dla rodziców i chrzestnych 15.V po sumie, w kościele. 

 Zachęcamy do lektury prasy i wydawnictw katolickich! 

WITAMY! 
24.IV.2011 do grona członków Kościoła Powszechnego i naszej parafii 
przyjęci zostali, w Sakramencie Chrztu Świętego: 

 

Adam KLUKIEWICZ, Góra Kalwaria 

 

Aleksandra MUNICZEWSKA, Słomczyn 

Alicja DĘBEK, Cieciszew 

Jakub ZDUŃCZYK, Turowice 

Jan Bartłomiej BANDERA, Słomczyn 

Łukasz Filip GILIŃSKI, Konstancin-Jeziorna 

Natalia Małgorzata KANABUS, Szymanów 

Nataniel Jan OKLEJ, Kawęczyn 

Piotr DANIEL, Gassy 

25.IV.2011 do grona członków Kościoła Powszechnego i naszej parafii 
przyjęty został, w Sakramencie Chrztu Świętego: 

 Eryk KORYTEK, Kawęczyn  

INTENCJE MSZALNE I MODLITEWNE 

2.V 
(poniedziałek) 

845 † Celiny i Zygmunta PINDELSKICH 

1030 † Zygmunta SZLĄZAKA 

1800 † Zdzisława PAWLAKA 

3.V 
(wtorek) 

845 
† Konstantego i Janusza MORAWIŃSKICH, 

Janiny, Bolesława, Jerzego, Zygmunta i Artura JARKÓW 

1030 
† Janiny, Zofii, Józefa MICHALAKÓW, 

Wiktorii i Wojciecha GAWRYSIÓW 

1200 
† Jerzego GUTOWSKIEGO, 

 Stefana OLCZAKA 

1800 † Tadeusza i Zbigniewa OKLEJ 

4.V 
(środa) 

730 
† Anny ZAWADZKIEJ, 

całej rodziny ŚLUZAŁKÓW i DĄBKOWSKICH 

1800 
† Stanisława, Władysławy WĘCŁAWIAKÓW, 

Stanisławy MOLAK 

5.V 
(czwartek) 

730 W pewnej intencji 

1800 † Jana OLESIŃSKIEGO, w 5tą rocznicę śmierci 

6.V 
(piątek) 

730 
† Zygmunta OLIZAROWSKIEGO, 

Stanisławy i Jadwigi OLIZAROWSKICH 

1545 † Adama GOSSA, w miesiąc po śmierci 

1800 
† Stanisława, Heleny i Józefa DOBROWOLSKICH, 

Heleny, Feliksa i Stefana CACYK 

całej rodziny CACKÓW 

7.V 
(sobota) 

730 † Stanisława OSUCHA i jego rodziców 

1800 
† Stanisława i Stanisławy CIESIELCZUK, 

Leona i Janiny SZYMBORSKICH 

8.V 
(niedziela) 

845 
† Stanisława PODGÓRSKIEGO, Gabrieli PODGÓRSKIEJ, 

Zofii KUBIAK 

1030 W intencji dzieci pierwszokomunijnych 

1200 
O Boże błogosławieństwo dla członków Żywego Różańca i 

ich rodzin 

1800 O Boże błogosławieństwo dla rodziny BACHORSKICH 

MYSTERIUM MEUM MIHI… 

 

 

Pan, gdy się w sercu przyjmie, jest jak 

kwiat, 

Spragniony ciepła słonecznego. 

Więc przypłyń, o światło z głębin 

niepojętego dnia 

I oprzyj się na mym brzegu. 

Płoń nie za blisko nieba 

I nie za daleko 

Zapamiętaj, serce, to spojrzenie. 

W którym wieczność cała ciebie czeka. 

Schyl się, serce, schyl się, słońce 

przybrzeżne, 

Zamglone w głębinach ócz, 

Nad kwiatem niedosiężnym, 

nad jedną z róż. 

Aż dotąd doszedł Bóg i zatrzymał się 

krok od nicości, 

Tak blisko naszych oczu. 

Zdawało się sercom otwartym, zdawało 

się sercom prostym, 

Że zniknął w cieniu kłosów. 

A kiedy uczniowie łaknący łuskali ziarna 

pszenicy, 

Jeszcze głębiej zanurzył się w łan. 

- uczcie się, proszę, najmilsi, ode mnie 

tego ukrycia. 

Ja, gdzie ukryłem się, trwam. 

Powiedzcie, kłosy wyniosłe, czy wy nie 

wiecie, 

Gdzie się zataił ? 

Gdzie Go szukać - kłosy, powiedzcie, 

Gdzie go szukać w tym urodzaju? 

WOJTYŁA, Karol (1920, Wadowice − 2005, Watykan) 
il. #1: MADONNA ŚWIATŁA (RÓŻANIEC – TAJEMNICE ŚWIATŁA), TSARKOVA, Natalia (ur. 1969, Moskwa), 2005, 
Primavera Foundation, Waszyngton; źródło: www.jknirp.com; oraz 
il. #2: JAN PAWEŁ II, artysta j.w., ok. 2000; źródło: lastpapist.blogspot.com 

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.jknirp.com/natjp2.htm
http://lastpapist.blogspot.com/2008/07/papal-portraits.html
http://www.swzygmunt.knc.pl/

