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Chrystus, „Pierworodny spośród umarłych”Kol 1, 18, jest zasadą naszego zmartwychwstania: już teraz przez usprawiedliwienie naszej duszyPor. Rz 6, 4, a później 

przez ożywienie naszego ciałaPor. Rz 8, 11. [KKK, 658] 

PIERWSZA NIEDZIELA WIELKANOCNA 
ZMARTWYCHWSTANIE PAŃSKIE 

Z DZEJÓW 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 Niego wierzy, w Jego imię otrzymuje odpuszczenie grzechów”. 

PSALM RESPONSORYJNYPs 118 (117), 1-2. 16-17. 22-23 (R.: por. 24) 

REFREN: W tym dniu wspaniałym wszyscy się weselmy (Alleluja) 

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 PIERWSZEGO LISTU ŚW. 

PAWŁA APOSTOŁA DO 

KORYNTIAN1 Kor 5, 6b-8 

Bracia: 

Czyż nie wiecie, 

że odrobina 

kwasu 

całe ciasto 

zakwasza? 

Wyrzućcie więc 

stary kwas, 

abyście się stali 

nowym ciastem, 

jako że przaśni 

jesteście. 

Chrystus 

bowiem 

został złożony 

w ofierze 

jako nasza 

Pascha. 

Tak przeto 

odprawiajmy 

nasze święto 

nie przy użyciu 

starego kwasu, 

kwasu złości 

i przewrotności, 

lecz 

na przaśnym 

chlebie 

czystości 

i prawdy. 

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 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 jed-

nym miejscu. 

Wtedy wszedł 

do wnętrza 

także i ów 

drugi uczeń, 

który przybył 

do grobu. Ujrzał 

i uwierzył. 

Dotąd bowiem 

nie rozumieli 

jeszcze Pisma, 

które mówi, że 

On ma powstać 

z martwych. 

ZMARTWYCHWSTANIE: 
PINTURICCHIO 

(ok. 1454, Perugia - 1513, Siena), 
1492-4, fresk, Palazzi 

Pontifici, Watykan; 
źródło: 

www.christusrex.org 

http://www.swzygmunt.knc.pl/
http://www.christusrex.org/www1/citta/P4-Palazzi.html
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INFORMACJE PARAFIALNE 
 8.IV (niedziela): WIELKA NIEDZIELA 

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

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

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

spożywać pokarmy mięsne. 
 14.IV (sobota): O 17:15 wypominki, a po nich o 18:00 Msza św. 
 15.IV (niedziela): Druga niedziela Wielkanocy - ŚWIĘTO 

BOŻEGO MIŁOSIERDZIA 
 Po Mszy św. o 18:00 zapraszamy! na koncert zespołu 

Contrasto Armonico, wykonującego muzykę baroko-
wą, który powstał w Holandii w 2004 r. z inicjatywy 
polskiej wiolonczelistki, p. Marty Semkiw, i włoskiego 
klawesynisty, p. Marco Vitale. Ich ulubionym repertu-

arem jest muzyka wokalno-instrumentalna Jerzego 
Fryderyka Haendla (1685, Halle – 1759 - Londyn), którego dzieła 
nagrali dla holenderskiej wytwórni Brilliant Classics. 

 22.IV (niedziela): Po Mszy św. o 12:00 pielgrzymka motocy-
klowa do Pieczysk. Zapraszamy! wszystkich miłośników 

jednośladów. Zapisy i bliższe informacje w zakrystii. 
 Serdeczne Bóg zapłać! tym, którzy przyczynili się do wspa-

niałej 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, a w szczególności 

ks. Darkowi i służbie liturgicznej za przygotowanie 
Ciemnicy, ks. diakonowi Krystianowi i młodzieży oazowej 
za przygotowanie Grobu Pańskiego! 

 strażakom za wartę przy Grobie Pańskim w Wielki Piątek 
i Wielką Sobotę. 

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

 Chrzty w kwietniu (oprócz świąt) 22.IV na sumie. Zgłoszenia 
do 13.IV w kancelarii. Przygotowanie dla rodziców i chrzes-
tnych 15.IV po sumie, w kościele. 

 Od 31.III teren cmentarza parafialnego i placu przed nim 
został, dla zwiększenia bezpieczeństwa i zapobiegania przy-
padkom podrzucania śmieci do kontentów cmentarnych, 
objęty monitoringiem. 

 Zachęcamy do lektury prasy i wydawnictw katolickich! 

ODESZLI 
W ostatnim czasie odszedł z naszego grona: 

śp. Jerzy Jan DĄBROWSKI  25.III.2012 l. 60 

Wieczne odpoczywanie racz Mu dać Panie! 

INTENCJE MSZALNE I MODLITEWNE 

9.IV 
(poniedziałek) 

845 † Leona BRUDNIEWSKIEGO, z racji imienin 

1030 w intencji Moniki, z racji 18 urodzin 

1200 
† Mariusza i Mariana WALIGÓRÓW, 

Feliksy i Władysława CHRZANOWSKICH 

10.IV 
(wtorek) 

730 
† Stefana BĄCZKOWSKIEGO, w 19 rocznicę śmierci, 

Marianny BĄCZKOWSKIEJ 

1800 
† Bolesława WĘCŁAWIAKA, w 8 rocznicę śmierci, 

Kazimiery WĘCŁAWIAK 

11.IV 
(środa) 

730  

1800  

12.IV 
(czwartek) 

730 o Boże błogosławieństwo dla Grażyny i Stanisława, w rocznicę ślubu 

1800 
† Stanisława i Krzysztofa NOWAKOWSKICH, 

Genowefy SZUSTKOWSKIEJ 

13.IV 
(piątek) 

730  

1800 
† Stanisława, Celiny i Władysława BOROWSKICH, 

Zofii i Stanisława ŁĄCZYŃSKICH 

14.IV 
(sobota) 

730  

1715 WYPOMINKI 

1800 † zmarłych polecanych w WYPOMINKACH 

15.IV 
(niedziela) 

845 

† Jerzego ANUSZEWSKIEGO, 

zmarłych z rodzin ANUSZEWSKICH i MARCÓW 

o błogosławieństwo Boże dla Marzeny i Sławomira, w 20 rocznicę ślubu 

1030 

† Katarzyny OSUCH, 

 zmarłych z rodziny OSUCHÓW 

† Grażyny OKLEJ, w 9 rocznicę śmierci, 

Katarzyny i Aleksandra SZULŻYKÓW 

1200 † Józefa DRUSZCZYŃSKIEGO 

1800 † Macieja i Leszka MATEJAKÓW 

BALLADA O MOIM JEZUSIE… 

Miłość się śmiercią stała 

śmierć się w miłość zmieniła 

z ran pięciu wytrysnęła 

woda i krew. 

Matka łzy przełykając 

chustą łkanie tłumiła 

blade czoło wspierała 

o drzewo drzew. 

Miłość się śmiercią stała 

słońce siły straciło 

i na krzyżu samotnie 

rozpostarła się miłość. 

A my już dwa tysiące lat 

mijamy Ciebie obojętnie 

nie dostrzegamy Twoich ran 

nie chcemy słyszeć serca 

pęknięć. 

Przyzwyczajamy się do krwi 

odzwyczajamy od cierpienia 

po latach powie o nas ktoś 

ludzie z żelaza i kamienia. 

Czasem tyko gdy w życiu 

o swój los się potykam 

wzywam Boga człowieka 

lecz nie stawiam mu pytań. 

Czasem tylko gdy krzyżem 

lekko ramion mych dotknie 

chwytam się Jego sukni 

by nie cierpieć samotnie. 

Przełamujemy wtedy chleb 

i wymieniamy kilka westchnień 

On zmienia wino w swoją Krew 

i szepce: Jestem który Jestem. 

I trwamy tak przez kilka chwil 

i smakujemy razem życie 

On człowiek Bóg ja człowiek pył 

Ja człowiek nikt On Bóg Zbawiciel. 

A chciałbym tak przy Tobie trwać 

przez całe życie 

I na kolanach przyjąć Twój 

Najświętszy Chleb. 

Rytm mego serca związać 

z serca Twego biciem 

bo za mój grzech przelewasz wciąż 

Najświętszą Krew. 

KOŁAKOWSKI, Andrzej (ur. 1964, Międzyrzecz) 

ŚW. DOMINIK ADORUJĄCY KRZYŻ: ANGELICO, Fra (ok. 1400, Vicchio nell Mugello - 1455, Rzym), 1441-2, fresk, 340×206 cm, 
Convento di San Marco, Florencja; źródło: www.wga.hu 

»Kto wierzy w Syna, ma życie wieczne; kto zaś nie wierzy 
Synowi, nie ujrzy życia, lecz grozi mu gniew BożyJ, 3, 36«. 

Wierzmy i trwajmy w oczekiwaniu na Pana! 
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.wga.hu/frames-e.html?/html/a/angelico/09/corridor/dominic.html
http://www.swzygmunt.knc.pl/

