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Ojcowie Kościoła kontemplują Zmartwychwstanie, wychodząc od BOSKIEJ OSOBY CHRYSTUSA, która pozostała zjednoczona z JEGO duszą i JEGO ciałem, rozdzielonymi 

od siebie przez śmierć: „Przez jedność BOSKIEJ natury, która pozostaje obecna w każdej z dwóch części człowieka, jednoczą się one na nowo. W ten sposób śmierć 

dokonuje się przez rozdzielenie elementu ludzkiego, a zmartwychwstanie przez połączenie dwóch rozdzielonych części”św. Grzegorz z Nyssy, In Christi resurrectionem, 1: PG 46, 617 B; por. także 

Statuta Ecclesiae Antiqua: DS 325; Anastazy II, list In prolixitate epistole: DS 359; Hormizdas, list Inter ea quae: DS 369; Synod Toledański XI: DS 539. [KKK, 650] 

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 Ga-

lilei, 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 wszys-

tkich, którzy byli pod władzą diabła. 

A my jesteśmy świadkami wszystkiego, 

co zdziałał w ziemi żydowskiej i w Je-

rozolimie. JEGO to zabili, zawiesiwszy 

na drzewie. BÓG wskrzesił GO trzeciego 

dnia i pozwolił MU ukazać się nie całe-

mu ludowi, ale nam, wybranym uprze-

dnio przez BOGA na świadków, którzyś-

my z NIM jedli i pili po JEGO zmartwych-

wstaniu. 

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 odpu-

szczenie grzechów”. 

PSALM RESPONSORYJNYPs 118 (117) 

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 PIERWSZEGO LISTU ŚW. PAWŁA AP. 

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 ofie-

rze jako nasza Pascha. 

Tak przeto odprawiajmy nasze święto 

nie przy użyciu starego kwasu, kwasu 

złości i przewrotności, lecz na przaśnym 

chlebie czystości i prawdy. 

SEKWENCJAhymn 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 

CHRYSTUS został ofiarowany 

jako nasza Pascha. 

Odprawiajmy nasze święto w PANU. 

SŁOWA EWANGELII WEDŁUG ŚW. JANAJ 20, 1-9 

Pierwszego dnia po szabacie, wcze-snym 

rankiem, gdy jeszcze było ciemno, Maria 

Magdalena udała się do grobu i zoba-

czyła kamień odsunięty od grobu. Pobie-

gła 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 przy-

był pierwszy do grobu. A kiedy się na-

chylił, 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 ra-

zem z płótnami, ale oddzielnie zwiniętą 

na jednym 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 mar-

twych. 

W TĘ NOC… 

W noc tę długo czuwałem. Ręce moje 

chłodne 

Były i bliskość TWOJĄ wyczuwały z bliska, 

I czułem, jak się we mnie TWÓJ promień 

rozbłyska 

I ust TWOICH dotknięcie drapieżne i głodne. 

A potem, gdy nadpłynął zielony poranek 

I w bezmiar się dłużyła topól ścieżka polna, 

Spod TWYCH kroków odeszłych podnosił się 

z wolna 

Pod mym oknem zgnieciony, omdlały 

rumianek, 

Chłonąc w kruchą łodygę ściekającą rosę. 

Lecz ja wiem, że spod kroków TWYCH 

się nie podniosę, 

Bo wzrokiem TWYM ognistym i TWYMI 

gromami 

Pychę mojej niewiary, groźnie i ogromnie, 

Na popiół szary starłeś i przeszedłeś 

po mnie – 

Krętej drodze ubitej TWOIMI nogami. 

BRANDSTAETTER, Roman (1906, Tarnów - 1987, Poznań) 

il.: ZMARTWYCHWSTANIE TYCJAN (1490, Pieve di Cadore - 1576, Wenecja), 
poliptyk, część środkowa, 1520-22, olejny na płótnie, 
Santi Nazaro e Celso, Brescia; źródło: www.wga.hu 

http://www.swzygmunt.knc.pl/
http://www.wga.hu/frames-e.html?/html/t/tiziano/02_1520s/1resurr1.html
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INFORMACJE PARAFIALNE 
 31.III (niedziela): WIELKA NIEDZIELA 

 Tradycyjnie nie ma Mszy św. o 1800. 
 1.IV (poniedziałek): II DZIEŃ ŚWIĄT WIELKANOCNYCH 

 Msze św. o 845, 1030 i 1200. 
 Ofiary zbierane na tacę przeznaczone zostaną na Katoli-

cki Uniwersytet Lubelski im. Jana Pawła II. 
 5.IV (piątek): 1-SZY PIĄTEK MIESIĄCA. 

 Ze względu na Oktawę Wielkanocy, można spożywać 
pokarmy mięsne. 

 Msze św. o 730, 1545 (dla dzieci), 1800. 
 Spowiedź 1szo-piątkowa ½ godz. przed Mszą św. 

 7.IV (niedziela): Druga niedziela Wielkanocy – MIŁOSIERDZIA 

BOŻEGO 
 Serdeczne Bóg zapłać! tym, którzy przyczynili się do wspa-

niałej oprawy świąt ZMARTWYCHWSTANIA PANA: 
 tym, którzy złożyli ofiary na kwiaty do Ciemnicy i Grobu 

Pańskiego: dzięki nim mogliśmy pięknie udekorować 
ołtarze! 

 tym, którzy włożyli swój czas i wysiłek w przygotowanie 
i przystrojenie Ciemnicy, Grobu Pańskiego, ołtarza głów-
nego: w szczególności ks. Darkowi i służbie liturgicznej 
za przygotowanie Ciemnicy, ks. księdzu Kamilowi i mło-
dzieży oazowej za przygotowanie Grobu Pańskiego! 

 scholii młodzieżowej i dziecięcej za oprawę muzyczną 
Triduum i Ciemnych Jutrzni. 

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

 Panu z Brześc osiedla za podwożenie księdza na świę-
cenie pokarmów na wioskach! W przyszłym roku o speł-
nienie tej funkcji proszeni są mieszkańcy Brześc wsi. 

 25-26.V (sobota-niedziela): Pielgrzymka rzeczna do Płocka: 
Trasa wodna: 
 wypłynięcie łodziami 25.V ok. 600, po Mszy św., z Gassów; 
 kolacja i nocleg w Czerwińsku; 
 26.V, wcześnie rano, po śniadaniu, wypłynięcie; 
 w Płocku, w katedrze, Msza św. i przekazanie relikwii 

św. Zygmunta; 
 powrót do Słomczyna autokarem 26.V wieczorem; 
 koszt od osoby (łodzie, nocleg w Czerwińsku, kolacja, śniadanie 

i powrót autokarem) - 220 zł. 
Autokarem: 
 26.v wyjazd rano; 
 udział we Mszy św. i przekazaniu relikwii św. Zygmunta; 
 powrót do Słomczyna autokarem 26.v wieczorem; 
 koszt od osoby (dojazd do Płocka i powrót) - 50 zł. 

 Chrzty w kwietniu 28.IV na sumie. Zgłoszenia do 19.IV w kan-
celarii. Przygotowanie dla rodziców i chrzestnych 21.IV po su-
mie, w kościele. 

 Zachęcamy do lektury prasy i wydawnictw katolickich! 

ODESZLI 
W ostatnim czasie odszedł z naszego grona: 

śp. ZBIGNIEW BURZYŃSKI  18.III.2013 l. 55 

Wieczne odpoczywanie racz Mu dać PANIE! 

INTENCJE MSZALNE I MODLITEWNE 

1.IV 
(poniedziałek) 

845 † Leona BRUDNIEWSKIEGO, z racji imienin 

1030 † Maciela i Leszka MATEJAKÓW 

1200 † Anny i Włodzimierza WĘCŁAWIAKÓW 

2.IV 
(wtorek) 

730 o zdrowie dla Mikołaja 

1800 † Rajmunda PILCHA, w rocznicę śmierci 

3.IV 
(środa) 

730  

1800  

4.IV 
(czwartek) 

730 w pewnej intencji 

1800  

5.IV 
(piątek) 

730  

1545  

1800 † Adama GOSSA, w 2 rocznicę śmierci 

6.IV 
(sobota) 

730  

1800 
dziękczynna z prośbą o błogosławieństwo BOŻE 

dla Marioli i Jerzego, w 22 rocznicę ślubu 

7.IV 
(niedziela) 

845 w pewnej intencji 

1030 

† Anny BARAN w 10 rocznicę śmierci i Tadeusza BARANA, 

Stefanii i Konstantego MORAWIŃSKICH 

† Wiesława NOGALA, Jana NOGALA, Józefa i Teresy NOGALÓW, 

Marianny i Stanisława HAKOWSKICH 

1200 
† Mariana KANABUSA, rodziców Walentego i Marianny, 

Janiny i Aleksandra 

1800 
† Marii i Stanisława GADOMSKICH, 

zmarłych z rodziny GADOMSKICH i JANISZKÓW 

RELIKWIE MĘKI PAŃSKIEJ: CHUSTA Z OVIEDO 
Przytulona do katedry Świętego Zbawiciela w Oviedo, na północy Hiszpa-

nii, znajduje się tzw. Święta Komnata. Przechowywana w niej jest tzw Święta 

Skrzynia (łac. Arca Santa), a w niej chusta (łac. sudarium) „która była na JEGO 

głowie, leżąca nie razem z płótnami, ale oddzielnie zwinięta na jednym 

miejscu”por. J 20, 7. Prawdopodobnie po śmierci zawinięto ją wokół głowy 

CHRYSTUSA, jeszcze na krzyżu, a po zdjęciu z krzyża ściągnięto, nasączono 

mirrą i aloesem, by zakonserwować KREW. I zostawiono w grobie… 

Do 614 chrześcijanie przechowali ją w Jerozolimie - „chustę, która okry-

wała głowę Jezusa” widział tam OK. 570, w klasztorze św. Marka, Anonimo-

wy Pielgrzym z Piacenzy - gdy, w związku perską inwazją, najświętsze reli-

kwie chrześcijaństwa wywieziono, najpierw prawd. do Aleksandrii, a w 616 

do Kartageny, stolicy bizantyjskiej Hiszpanii. W 624 hiszpańskie posiadło-

ści Bizancjum zdobyli Wizygoci, i przenieśli Świętą Skrzynię do Sewilli. 

Następnie w 657 Arca Santa – skrzynia, w której przechowywano relikwie 

z Jerozolimy - trafiła do Toledo. Po inwazji muzułmańskiej w 711 ukryto ją 

na górze Monsacro, w A-

sturii. Stamtąd, po obja-

wieniu Matki Bożej i zwy-

cięstwie pod Covadonga, 

zaczęła się rekonkwista. 

Ok. 812 Świętą Skrzynię 

przeniesiono do Oviedo, 

do nowo wybudowanej 

Świętej Komnaty… 

Od 1765 jej najcenniej-

szy skarb, Sudarium, za-

częto wystawiać, na wi-

dok publiczny, trzykrotnie w ciągu roku: w Wielki Piątek, Święto Podwyż-

szenia Krzyża (14.IX) i dzień oktawy tego święta (21.IX - św. Mateusza). 

W 1934 lewaccy terroryści podłożyli pod Świętą Komnatą bombę. Legła 

ona w gruzach, a Święta Skrzynia poszła w drzazgi. Ale w niezwykły 

sposób, praktycznie bez szwanku, ocalało Sudarium… 

Dzięki gen. Franco Komnatę odbudowano. Odnowiono też Arca Santa. 

Sudarium próbowano wiele razy datować metodą radiowęglową, ale da-

ło to wyniki na tyle rozbieżne, że trudno je uznać za miarodajne… 

W VI.1993 stwierdzono, że krew na Sudarium ma grupę AB. To najrzadsza 

grupa w całej ludzkiej populacji - ma ją tylko ok. 5 % ludzi - i tylko wśród Ży-

dów żyjących na Bliskim Wschodzie od czasów przed diasporą, ma ją 18%. 

Tę samą grupę krwi wykryto na całunie turyńskim i tunice z Argenteuil, 

a także w mięśniu sercowym cudu eucharystycznego w Lanciano… 

Prawdopodobieństwo niezależnego fałszerstwa trzech relikwii (Oviedo, 

Turyn, Argenteuil), ponoć powstałych w średniowieczu, zakładając że krew 

cudu w Lanciano (ok. 800 r.) ma grupę krwi AB, wynosi 1:8000… 

Sudarium (85.5×52.6 cm) to płótno z lnu splecionego splotem Z, z dwiema 

dużymi, symetrycznymi plamami krwi. Po przeprowadzeniu badań po-

równawczych Całunu z Turynu i Sudarium, prof. Alan Wangher stwierdził: 

„Moglibyśmy zadać następujące pytanie – jakie jest prawdopodobieństwo, 

że dwa zbiory plam utworzonych losowo, w różnym czasie, na różnych cia-

łach, mogą odpowiadać sobie do takiego stopnia na płaskiej powierzchni? 

[…] Prawdopodobieństwo to jest niezwykle małe. Jeśli dodamy do tego uwa-

runkowania fizyczne (czas i mechanizmy formowania się plam) i histo-

ryczne, pozostaje nam tylko jedna możliwa odpowiedź –[…] że oba płótna 

okrywały to samo ciało, i że było to ciało Jezusa z Nazaretu, Żyda 

ukrzyżowanego na rozkaz rzymskiego gubernatora Poncjusza Piłata […]” 

Istnieje również zadziwiające podobieństwo plam krwi na Sudarium z obli-

czem (tzw. Volto Santo) w Manopello, o którym mówi się, że jest wizerun-

kiem odbitym na chustce podanej CHRYSTUSOWI przez św. Weronikę… 

il. CHUSTA Z OVIEDO: katedra w Oviedo; źródło: www.sindonology.org 

»oto Ja jestem z wami przez wszystkie dni, 
aż do skończenia świataMt 28, 20«. 

Nie lękajmy się i trwajmy! 
czego Naszym Pasterzom i Parafianom ŻYCZY REDAKCJA 

MSZE ŚW. 
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.sindonology.org/sudarium/sudariumMeasurement.shtml
http://www.swzygmunt.knc.pl/

