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Wielka cisza spowiła ziemię; wielka na niej cisza i pustka. Cisza wielka, bo KRÓL zasnął, ziemia się przelękła i zamilkła, bo BÓG zasnął w ludzkim ciele, 

a wzbudził tych, którzy spali od wieków… Idzie, by odnaleźć pierwszego człowieka, jak zgubioną owieczkę. Pragnie nawiedzić tych, którzy siedzą zupełnie 

pogrążeni w cieniu śmierci; by wyzwolić z bólów niewolnika Adama, a wraz z nim niewolnicę Ewę, idzie ON, który jest ich BOGIEM i SYNEM Ewy… »Oto JA, 

twój BÓG, który dla ciebie stałem się twoim synem… Zbudź się, który śpisz! Nie po to bowiem cię stworzyłem, byś pozostawał spętany w Otchłani. Powstań 

z martwych, albowiem JESTEM ŻYCIEM UMARŁYCH«Starożytna homilia na Wielką i Świętą Sobotę: PG 43, 440 A. 452 C; por. Liturgia Godzin, II, Godzina czytań z Wielkiej Soboty. [KKK, 635] 

DRUGA NIEDZIELA WIELKANOCNA 
MIŁOSIERDZIA BOŻEGO 

 

NIEDOWIARSTWO TOMASZA – STOM, Mateusz (ok. 1600, Amersfoort - po 1650, Sycylia) 

ok. 1620, olejny na płótnie, 125×99 cm, Museo del Prado, Madryt; źródło: 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 (117), 1 i 4. 13-14. 22 i 24 (R.: por. 1a) 

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 ŚW. 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 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 osiągnięcie cel waszej wiary: zbawienie dusz. 

AKLAMACJAJ 20, 29 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: BŁ. KLEMENS SZEPTYCKI, MĘCZENNIK 
Kazimierz Maria urodził się 17.XI.1869 w Przyłbicach, nie-
daleko Lwowa. Był synem Jana Kantego Szeptyckiego 
i Zofii z Fredrów, córki pisarza Aleksandra Fredro. 

W 1892 został doktorem nauk prawnych UJ w Krakowie. 
W latach 1900-7 był posłem do sejmu austriackiego. 

W wieku 43 lat wstąpił do mniszego zakonu studytów. 
Przyjął wówczas imię zakonne Klemensa. 

28.VIII.1915 został kapłanem greckokatolickim. 

Przez wiele lat był przeorem klasztoru w Uniowie. 

W 1939 Rosjanie zrabowali rodzinną posiadłość Szep-
tyckich, Przyłbice, mordując brata, Leona, i jego żonę. 

W czasie II wojny światowej ukrywał dzieci żydowskie. 

W 1944 po rozpoczęciu okupacji rosyjskiej został archimandrytą - opatem klaszto-
rów w diecezji lwowskiej. Pisał do brata, Stanisława, polskiego generała i legio-
nisty: „Ciężkie czasy nadeszły – ale Bóg jest dobry i nie opuści nas w potrzebie…” 

5.VI.1947 został w swej celi aresztowany przez rosyjski MWD (następca NKWD). 

Więziony był we Lwowie i Kijowie. Torturowany, nie załamał się i nie zgodził się 
na przejście na prawosławie. 28.II.1948 został skazany na 8 lat łagru. 

Zmarł 1.V.1951 w centralnym więzieniu we Włodzimierzu nad Klaźmą. 

W 1995 został uhonorowany medalem Sprawiedliwy wśród Narodów Świata. 

Beatyfikowany został 27.VI.2001, przez Jana Pawła II, na hipodromie we Lwowie, 
wśród 27 męczenników Kościoła greckokatolickiego. 

W XI.2008 został odznaczony przez Lecha Kaczyńskiego Krzyżem Komandorskim 
Orderu Odrodzenia Polski. (uroczystość 1 maja) 

il. BŁ. KLEMENS SZEPTYCKI; źródło: prylbychi-ugcc.at.ua 

http://www.swzygmunt.knc.pl/
http://www.wga.hu/html/s/stom/incredul.html
http://prylbychi-ugcc.at.ua/news/140_richchja_z_dnja_narodzhennja_blazhennogo_klimentija_sheptickogo/2009-11-15-58


 

 NNN RRR    XXXVVVIII III ///222000111444    (((666222888)))    
 

Wyd. Redakcja parafia św. Zygmunta, ul. Wiślana 85, 05-507, Słomczyn strona — 2 — 
Nakład: 400 egz. 27 kwietnia AD 2014 

INFORMACJE PARAFIALNE 
 27.IV (niedziela): Niedziela MIŁOSIERDZIA BOŻEGO: 

 Kanonizacja dwóch papieży: JANA PAWŁA II i JANA XXIII. 
Do naszej Parafii zostało przekazane światło – ISKRA MI-
ŁOSIERDZIA, którą zapalił św. Jan Paweł II. Po Mszach św. 
można zapalić od tego światła świece, aby tę Iskrę 
Miłosierdzia zanieść do naszych domów. 

 28.IV (poniedziałek): O 1900 spotkanie wszystkich kandydatów 
do sakramentu bierzmowania. 

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

Panny odprawiane codziennie o 1730: 
 Po nabożeństwie - Msza św. 
 Zachęcamy! również do utrzymania tradycji śpiewania 

Litanii Loretańskiej przy krzyżach i kapliczkach parafii! 
 2.V (piątek): ŚWIĘTO PATRONA NASZEJ PARAFII, ŚW. ZYGMUNTA. 

Uroczystość odpustowa: 
 Msze św. o 845, 1030 i 1800. 

 Sumę o 1030 odprawi i kazanie wygłosi ks. Marek 
PRZYBYLSKI, dyrektor Wydziału Duszpasterskiego KMW. 

 Ks. kard. Kazimierz NYCZ udzielił w tym dniu dyspensy 
od postu piątkowego. 

 3.V (sobota): Uroczystość NAJŚWIĘTSZEJ MARYI PANNY KRÓLOWEJ 

POLSKI. 
 Msze św. według porządku niedzielnego. 

 4.V (niedziela): 1-SZA NIEDZIELA MIESIĄCA. 
 Po sumie adoracja Najświętszego sakramentu, a po niej 

spotkanie Kół Żywego Różańca. 
 14-15.VI (sobota-niedziela): Pielgrzymka rzeczna pw. św. Zygmunta 

do Płocka. Zgłoszenia do ks. proboszcza lub ks. Darka. 

 Chrzty w maju w 4tą niedzielę miesiąca, 25.V, na sumie. Zgło-
szenia do 16.V w kancelarii. Przygotowanie przed chrztem 
dla rodziców i chrzestnych 18.V po sumie, w kościele. 

ŚLUBY 
Sakrament Małżeństwa w ostatnim czasie przyjęli: 

26.IV Dariusz Grzegorz OKLEJA i Anna Ramona TETKOWSKA 

tak już nie są dwoje, lecz jedno ciałoMt 19, 6
Por. Rdz 2, 24 

ZAPOWIEDZI 
Zapowiedź I: Łukasz GOLBA, kawaler, i Marta Paulina KOŁPAK, panna, 

oboje z parafii tutejszej 
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. Jerzy RYTKA  8.IV.2014 l. 75 

Wieczne odpoczywanie racz Mu dać PANIE! 

INTENCJE MSZALNE 

28.IV 
(poniedziałek) 

730  

1800 
dziękczynna, w 2 rocznicę ślubu Marty i Kamila SIBILSKICH, 

z prośbą o błogosławieństwo Boże dla nich i ich dzieci 

29.IV 
(wtorek) 

730  

1800 † Wojciecha i Zofii BISKUPSKICH, Wandy BISKUPSKIEJ 

30.IV 
(środa) 

730  

1800 † Jerzego RYTKI 

1.V 
(czwartek) 

730 w pewnej intencji 

1800 
† Mirosława i Teresy KANABUSÓW, 

zmarłych z rodziny KANABUSÓW 

2.V 
(piątek) 

845 † Zygmunta i Cecylii PINDELSKICH 

1030 w intencji Parafian 

1800 † Anny, Franciszka i Rafała KORNASZEWSKICH 

3.V 
(sobota) 

845 
† Zofii KLEBAŃSKIEJ, Mariana BUCZKA, 

zmarłych z rodzin BUCZKÓW i OKLEJÓW 

1030 
† Leokadii URBANEK, w 10 rocznicę śmierci, Jana i Stanisława, 

zmarłych z rodzin URBANKÓW i MIRKOWSKICH 

1200 o pomyślne zdanie egzaminu maturalnego 

1800 † Tadeusza i Zbigniewa OKLEJÓW 

4.V 
(niedziela) 845 

† Wojciecha i Magdaleny LEWANDOWSKICH, 

Wojciecha, Marianny i Jana SIBILSKICH 

dziękczynno-błagalna, o zdrowie i błogosławieństwo 

dla rodziny BACHORSKICH 

4.V 
(niedziela) 

1030 
† Stanisława, Jana i Marianny RAWSKICH, 

Franciszka i Teresy KANABUSÓW, 

Józefa i Józefy LEWANDOWSKICH 

1200 

† Czesława BUZAKA, w 15 rocznicę śmierci, 

Michała i Zofii STASZEWSKICH 

w intencji Strażaków, z okazji ich patronalnego święta 

1800 † Stanisława MŁYNARCZYKA 

POKÓJ PRAWDZIWY 
Pokój jest pustym słowem, jeśli nie wiąże 

się ściśle z […] układem stosunków spo-

łecznych, […] opartym na prawdzie, zbu-

dowanym według nakazów sprawiedliwości, 

ożywionym i dopełnionym miłością i urze-

czywistnianym w klimacie wolności. 

Jest to jednak rzecz tak wspaniała i wznio-

sła, że człowiek, nawet pełen najlepszej 

woli, nie jest w stanie tego dokonać w opar-

ciu wyłącznie o swe własne siły. Konieczna 

jest bowiem pomoc samego BOGA, aby 

społeczność ludzka stała się możliwie 

najlepszym odbiciem Królestwa BOŻEGO. 

[…] Powinniśmy zwracać się z błagalnymi 

modlitwami do TEGO, który przez ogrom SWYCH cierpień i śmierć nie tylko 

unicestwił grzech - źródło i zarzewie niezgody, nędzy, nierówności - lecz 

również przez przelanie SWEJ KRWI przywrócił ród ludzki do łask OJCA 

NIEBIESKIEGO i obdarzył go pokojem. 

[…] [Wciąż] rozbrzmiewa ten sam głos: […] »Pokój zostawiam wam, pokój MÓJ 

daję wam. Nie tak jak daje świat, JA wam daję. Niech się nie trwoży serce 

wasze ani się lęka«J 14, 27. 

św. JAN XXIII, encyklika „Pacem in Terris” 

il. ŚW. JAN XXIII: museum, Sotto il Monte; źródło: etcatholic.org 

TEJ PRAWDY O CZŁOWIEKU NIE MOŻEMY ZDRADZIĆ! 
Gdy pierwszy raz nawiedzałem Warszawę 

w 1979 r., na placu Zwycięstwa wypo-

wiedziałem to wezwanie: „Niech zstąpi DUCH 

TWÓJ! I odnowi oblicze ziemi. Tej Ziemi!” 

Tej Ziemi. Tej ziemi polskiej w środku 

Europy, naznaczonej tradycją swojej własnej 

europejskości. Raz to jeszcze powtarzam, 

bo […] mamy dobrze się zastanowić nad 

rzeczywistością Europy i europejskości. 

Trzeba pamiętać, że zarzewie wolności 

przyniósł Europie św. Paweł, ten, który głosił 

wyzwolenie przez CHRYSTUSA: „Jeżeli CHRYS-

TUS was wyzwoli, będziecie wolni” […] 

Trzeba zaczynać od tej prawdy o Europie. 

Równocześnie, zdając sobie sprawę, 

że z biegiem czasu, zwłaszcza w tak zwa-

nych czasach nowożytnych, CHRYSTUS jako sprawca ducha europejskiego, 

jako sprawca tej wolności, która w NIM ma swój zbawczy korzeń, został 

wzięty w nawias i zaczęła się tworzyć inna mentalność europejska, 

mentalność, którą krótko można wyrazić w takim zdaniu: „Myślmy tak, 

żyjmy tak, jakby BÓG nie istniał” […] 

My bardzo głęboko musimy się zastanowić nad wielorakim znaczeniem 

europejskości. Sobór Watykański II zdawał sobie sprawę z tego innego 

ducha Europy. Nie tylko Europy, ale ten duch tu ma swoją kolebkę, 

na naszym kontynencie, tu ma także swoje szczyty tragiczne, które 

pamiętamy, bo należą do naszego stulecia, myśmy sami to odczuli 

w swoich dziejach dwudziestowiecznych. 

Dlatego Sobór Watykański II sformułował to zdumiewające zdanie: 

„CHRYSTUS objawia człowiekowi w pełni człowieka”. A więc, jeżeli chcemy 

stanąć na płaszczyźnie humanizmu na przykład europejskiego, 

zachodniego czy wschodniego, jakiegokolwiek, pamiętajmy, że ten hu-

manizm ma w CHRYSTUSIE swoje najpełniejsze objawienie. CHRYSTUS 

objawił człowiekowi człowieka, objawiając mu BOGA, objawiając mu OJCA, 

bo nie można powiedzieć pełnej prawdy o człowieku, nie pamiętając, 

że jest on BOSKIEGO pochodzenia, że jest obrazem i podobieństwem BOGA 

samego, że jest przez BOGA stworzony, przez BOGA-CZŁOWIEKA odkupiony, 

że jest stale nawiedzany przez DUCHA PRAWDY, DUCHA ŚWIĘTEGO. 

To jest prawda o człowieku, to jest prawda o człowieku europejskim. 

I my, my Polacy, tej prawdy o człowieku nie możemy zdradzić! 

św. JAN PAWEŁ II, Warszawa, 9.VI.1991 

il. ŚW. JAN PAWEŁ II: MARTON, Zoltan (ur. 1965. Hatvan), olejny; źródło: www.zoltanmartonart.com 

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://etcatholic.org/2013/07/pope-clears-the-way-for-the-canonizations-of-john-paul-ii-john-xxiii/
http://www.zoltanmartonart.com/#23
http://www.swzygmunt.knc.pl/

