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Całe życie CHRYSTUSA jest misterium Odkupienia. Odkupienie przychodzi do nas przede wszystkim przez krew Krzyżapor. Ef 1, 7; Kol I, 13-14; 1 P 1, 18-19, ale to misterium 

jest obecne w dziele całego życia CHRYSTUSA; jest już w JEGO Wcieleniu, przez które, stawszy się ubogim, ubogacił nas swoim ubóstwempor. 2 Kor 8, 9; w JEGO życiu 

ukrytym, w którym przez swoje poddaniepor. Łk 2, 51 naprawia nasze nieposłuszeństwo; w JEGO słowie, przez które oczyszcza słuchaczypor. J 15, 3; w JEGO 

uzdrowieniach i egzorcyzmach, przez które „ON wziął na siebie nasze słabości i nosił nasze choroby”Mt 8, 17. por. Iz 53, 4; w JEGO Zmartwychwstaniu, przez które nas 

usprawiedliwiapor. Rz 4, 25. [KKK, 516] 

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 JEZU-

SA z Nazaretu, którego 

BÓG namaścił DUCHEM 

ŚWIĘTYM i mocą. Dlatego 

że BÓG był z NIM, przeszedł 

ON dobrze czyniąc i uzdrawia-

jąc 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 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 

odpuszczenie grzechów”. 

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

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 ŚW. PAWŁA 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. 

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 ży-

ciem i w boju, o 

dziwy, 

Choć poległ WÓDZ 

życia, króluje dziś 

żywy. 

Maryjo, 

ty powiedz, 

coś w drodze 

widziała? 

Jam 

Zmartwych-

wstałego 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, 7b8a 

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 jednym miejscu. Wtedy wszedł do wnętrza także i ów dru-

gi uczeń, który przybył do grobu. Ujrzał i uwierzył. Dotąd bowiem 

nie rozumieli jeszcze Pisma, które mówi, że ON ma powstać 

z martwych. 

il.: ZMARTWYCHWSTANIE — SEGHERS, Gerards (1591, Antwerpia – 1651, Antwerpia) 

fragm., ok. 1620, olejny na płótnie, 324×240 cm, Musée du Louvre, Paryż; źródło: www.wga.hu 

http://www.swzygmunt.knc.pl/
http://www.wga.hu/html/s/seghers/gerard/resurrec.html
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INFORMACJE PARAFIALNE 
 5.IV (niedziela): WIELKA NIEDZIELA 

 Chrzty tradycyjnie na sumie. 
 6.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. 
 10.IV (piątek): Ze względu na Oktawę Wielkanocy, można 

spożywać pokarmy mięsne. 
 Serdeczne Bóg zapłać! tym, którzy przyczynili się do wspa-

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

Pańskiego: dzięki nim mogliśmy udekorować ołtarze! 
 tym, którzy włożyli swój czas i wysiłek w przygotowanie 

Triduum Paschalnego i przystrojenie Ciemnicy, Grobu 
Pańskiego, ołtarza głównego: w szczególności ks. Darko-
wi, Kościołowi Domowemu i służbie liturgicznej za przy-

gotowanie Ciemnicy, młodzieży oazowej za przygotowa-
nie Grobu Pańskiego! 

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

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

 11.IV (sobota): O 1720 WYPOMINKI. O 1800 Msza św. za zmarłych 
polecanych w WYPOMINKACH. 

ZAPOWIEDZI 
Zapowiedź II: Łukasz Piotr OPALIŃSKI, kawaler z parafii tutejszej, i Mo-

nika Anna RĄCZKA, panna z parafii w Klarysewie 
Ktokolwiek wiedziałby o przeszkodach w zawarciu małżeństwa przez 

w/w osoby proszony jest o skontaktowanie się z Kancelarią Parafialną 

INTENCJE MSZALNE I MODLITEWNE 

6.IV 
(poniedziałek) 

845 

† Heleny, Jadwigi, Feliksa i Władysława CACKÓW 

zmarłych z rodziny CACKÓW 

Janusza Andziaka 

Stanisława DOBROWOLSKIEGO 

1030 
† Macieja i Leszka MATEJAKÓW 

Leokadii SZUSTKOWSKIEJ 

1200 † Romana, Wojciecha i Michaliny DOMINIKÓW 

7.IV 
(wtorek) 

730 w pewnej intencji 

1800 
Msza św. dziękczynna, z prośbą o błogosławieństwo BOŻE 

i wszelkie potrzebne łaski dla Jerzego i Marioli, w 24 rocznicę ślubu 

8.IV 
(środa) 

730 † Doroty BUGAJSKIEJ 

1800 
† Leokadii i Henryka ŻUBERÓW 

Czesławy MALINOWSKIEJ 

9.IV 
(czwartek) 

730 

† Stefana BĄCZKOWSKIEGO 

Kazimierza PAWLAKA, w 22 rocznicę śmierci 

Marianny BĄCZKOWSKIEJ 

Stanisława PAWLAKA 

Hanny SZALL 

1800 † Grażyny OKLEJ, w 12 rocznicę śmierci 

10.IV 
(piątek) 

730  

1800 † Grażyny ŁĄCZYŃSKIEJ 

11.IV 
(sobota) 

730 † Jana Piotra PRUSZYŃSKIEGO 

1720 WYPOMINKI 

1800 † zmarłych polecanych w WYPOMINKACH 

12.IV 
(niedziela) 

845 † Marianny i Antoniego KRÓLÓW 

1030 
† Genowefy i Zbigniewa GUTOWSKICH 

zmarłych z rodzin GUTOWSKICH i JANISZKÓW 

1200 

† Mariana KANABUSA 

rodziców z obu stron 

O błogosławieństwo BOŻE i potrzebne łaski 

dla Nikodema, z racji 18 urodzin 

1800 
† Marianny i Jana WUJCÓW 

Heleny, Jana i Witolda FELIKSZOWSKICH 

CAŁE ŻYCIE NAS SZUKAŁEŚ… 
Przekroczyliśmy próg nadziei, 

Oblicze ziemi się zmieniło, 

Bo całe życie nas szukałeś, 

A słońce prawdy nam świeciło. 

A CHRYSTUS wczoraj, dziś i zawsze 

Naszą nadzieją jest i skałą. 

Wieki i trudne czasy miną, 

BÓG, wiara, honor w nas ostaną. 

Janie Pawle, teraz przyjdź 

Z mocą, jak błogosławiony. 

Słowa swoje zamień w czyn, 

BÓG niech będzie uwielbiony; 

Niech zadrży ziemia, zagra róg, 

Bo nic nad BOGA i któż jak BÓG! 

ZAWITKOWSKI, Józef (ur. 1938, Wał), pieśń „Janie Pawle, teraz przyjdź” 
il. ŚW. JAN PAWEŁ II: HARUNI, Ylli (ur. 1954, Albania) – 2011, węgiel i pastel na papierze; 
źródło: fineartamerica.com 

DROGA KRZYŻOWA — ZMARTWYCHWSTANIE 
Każde pochylenie się nad Pismem Świętym, 

wsłuchiwanie się w CHRYSTUSOWĄ Ewangelię, 

wmyślanie się w tajemnice Różańca, rozważanie 

Drogi Krzyżowej, patrzenie z miłością na krzyż 

CHRYSTUSA, klękanie przy konfesjonale to sięganie 

do BOŻEJ „studni”, pochylanie się nad BOŻYM 

„źródłem”, przyjmowanie BOŻEJ mocy i światła. 

[Zszedłeś] ze szczytu Golgoty i za chwilę wrócisz 

do normalnego życia, do codziennych obowiązków. 

Obyś pamiętał, że CHRYSTUS obejmuje cię zawsze 

ramionami swojego krzyża! 

Obyś umiał obejmować CHRYSTUSA ramionami 

swojego życia! 

Obyś zawsze miłością odpowiadał na MIŁOŚĆ! 

tekst: BURYŁA, Wacław, ks. (ur. 1954, Pruchnik); źródło: www.opoka.org.pl 
il. DROGA KRZYŻOWA, STACJA XV – ZEMŁA, Kazimierz Gustaw (ur. 1931, Jasienica Rosielna); źródło: mistrzowierzezby.pl 

PATRON TYGODNIA: BŁ. BONIFACY PIOTR ŻUKOWSKI, MĘCZENNIK 

Urodził się 13.I.1913 w osadzie Baran-Rapa ok. 35 km 
wschód od Wilna, jako jedno z 4 dzieci Andrzeja i Albiny 
z domu Wańkiewicz, chłopów, którzy po zniesieniu 
pańszczyzny w 1864 założyli zaścianek Baran-Rapa. 

Chrzest prawd. przyjął w Niemenczynie… 

Ukończył 4 klasy szkoły powszechnej. Następnie poma-
gał rodzicom w pracach na roli. 

9.IX.1930 pojawił się u bram założonego 3 lata wcześniej 
Niepokalanowa. 14.VI.1931 rozpoczął franciszkański no-
wicjat. 16.VII.1932 złożył pierwsze śluby i przyjął zakonne 
imię Bonifacego. „Pod każdym względem bardzo dobry. 
Takich więcej!” – oceniono go. Trzy lata później, 
2.VIII.1935, złożył śluby wieczyste. 

Pracował w drukarni, przy wydawaniu m.in. „Rycerza 
Niepokalanej”, nakład którego w 1938 osiągnął 800 tys. egzemplarzy!, i innych 
pism. Należał do miejscowej drużyny Ochotniczej Straży Pożarnej. 

W Niepokalanowie zastała go II wojna światowa. Już 19.IX.1939 Niemcy aresz-
towali 34 franciszkanów, wśród nich o. Kolbe. Bonifacy pozostał w klasztorze. 
Mógł wyjechać i się ukryć. Pozostał jednak i zabezpieczał – z narażeniem życia – 
sprzęt drukarski przez rabunkiem. Udało się połowicznie, bo gdy 8.XII.1939 

do Niepokalanowa powrócił o. Kolbe, zastał miejsce w dużej mierze ograbione. 

Ale można było wznowić działalność. Niemcy pozwolili m.in. na jednorazowe, 
acz w znacznie ograniczonym nakładzie, wydanie „Rycerza Niepokalanej”… 

Nie na długo. Po roku, 17.II.1941, Gestapo znów aresztowało o. Maksymiliana… 

Bonifacy i wówczas pozostał w Niepokalanowie. Kwestował, by pomóc wysiedleń-
com i Żydom, których zakonnicy niejednokrotnie ratowali od niechybnej śmierci… 

20 zakonników podpisało list o zwolnienie o. Maksymiliana. Wręczono go Niem-
com w Gestapo przy ul. Szucha w Warszawie. Nie odniosło skutku. a na początku 
IX.1941 nadeszła wiadomość o śmierci o. Kolbe w Auschwitz… 

Półtorej miesiąca później, 14.X.1941, Bonifacy, wraz z 6 współbraćmi, został 
aresztowany. Przewieziono ich na Pawiak w Warszawie. Zarzucano „czytanie 
zrzucanych z samolotu, zakazanych ulotek”. Torturowano… 

Brat Bonifacy nie przestawał modlić się. Podnosił na duchu innych więźniów, 
dzielił żywnością, otrzymywaną w paczkach z Niepokalanowa. 

8.I.1942 został zawieziony do obozu koncentracyjnego KL Auschwitz-Birkenau – 
na terytorium Niemiec. W obozie witał ich zastępca komendanta, Karol Fritzsch: 

„[Stąd] nie ma innego wyjścia, jak przez komin […] Jeśli są w transporcie Żydzi 
to mają prawo żyć nie dłużej, niż dwa tygodnie, księża miesiąc, reszta trzy…” 

Stał się numerem 25447. Niewolniczo pracował, w temperaturach dochodzących 
do —20

o
C, przy transporcie materiałów budowlanych, rozbiórce zniszczonych 

budynków, kopaniu żwiru, nakrywaniu dachów i przebieraniu brukwi… 

Kilkakrotnie ciężko pobity, starał się znosić swoje cierpienia w duchu wiary… 

Szybko zachorował na zapalenie płuc. 

Przeniesiony został do obozowego „szpitala”, gdzie 10.IV.1942, odszedł do PANA. 
Ciało Niemcy spalili w krematorium, a prochy rozrzucono na polach… 

Beatyfikowany został przez św. Jana Pawła II 13.VI.1999 w Warszawie, w gronie 
108 polskich męczenników II wojny światowej. (uroczystość 10 kwietnia) 

il.: BR. BONIFACY ŻUKOWSKI; źródło: www.franciszkanie.pl 

zaiste »On jest przed wszystkimKol 1, 17«. 
Christus resurrexit! Resurrexit vere! Nie bójmy się! 

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 
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http://mistrzowierzezby.pl/mistrzowie/gustaw-zemla/album/gustaw-zemla-plaskorzezby/wrota-do-przeszlosci
http://www.franciszkanie.pl/news.php?id=6260
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