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Całe życie CHRYSTUSA jest misterium „rekapitulacji” w NIM jako GŁOWIE. Wszystko, co JEZUS uczynił, powiedział i wycierpiał, miało na celu na nowo skierować 

człowieka do jego pierwotnego powołania: 

Kiedy SYN BOŻY przyjął ciało i stał się człowiekiem, dokonał w sobie nowego zjednoczenia długiej historii ludzkiej i dał nam zbawienie. To więc, co utraciliśmy 

w Adamie, czyli bycie na obraz i podobieństwo BOŻE, odzyskujemy w JEZUSIE CHRYSTUSIEśw. Ireneusz, Adversus haereses, III, 18,1. Dlatego właśnie CHRYSTUS przeszedł przez 

wszystkie okresy życia, przywracając przez to wszystkim ludziom komunię z BOGIEMśw. Ireneusz, Adversus haereses, III, 18, 7; por. II, 22, 4. [KKK, 518] 

DRUGA NIEDZIELA WIELKANOCNA 
MIŁOSIERDZIA BOŻEGO 

 

ZWĄTPIENIE TOMASZA — WEST, Beniamin (1738, Springfield – 1820, Londyn) 
ok. 1790, olejny na płótnie, The Bridgeman Art Library, Leeds; źródło: necspenecmetu.tumblr.com 

Z DZIEJÓW APOSTOLSKICHDz 4, 32-35 

Jeden duch i jedno serce ożywiały wszystkich wierzących. Żaden nie 

nazywał swoim tego, co posiadał, ale wszystko mieli wspólne. Apostołowie 

z wielką mocą świadczyli o zmartwychwstaniu PANA JEZUSA, a wszyscy 

mieli wielką łaskę. 

Nikt z nich nie cierpiał niedostatku, bo właściciele pól albo domów 

sprzedawali je i przynosili pieniądze ze sprzedaży, i składali je u stóp 

apostołów. Każdemu też rozdzielano według potrzeby. 

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 ŚWIĘTEGO JANA APOSTOŁA1 J 5, 1-6 

Najmilsi: 

Każdy, kto wierzy, że JEZUS jest MESJASZEM, z BOGA się narodził i każdy 

miłujący TEGO, który dał życie, miłuje również tego, który życie od NIEGO 

otrzymał. Po tym poznajemy, że miłujemy dzieci BOŻE, gdy miłujemy BOGA 

i wypełniamy JEGO przykazania, albowiem miłość względem BOGA polega 

na spełnianiu JEGO przykazań, a przykazania JEGO nie są ciężkie. 

Wszystko bowiem, co z BOGA zrodzone, zwycięża świat, tym właśnie 

zwycięstwem, które zwyciężyło świat, jest nasza wiara. A kto zwycięża 

świat, jeśli nie ten, kto wierzy, że Jezus jest SYNEM BOŻYM? 

JEZUS CHRYSTUS jest tym, który przyszedł przez wodę i krew, i DUCHA, 

nie tylko w wodzie, lecz w wodzie i we krwi. DUCH daje świadectwo: 

bo DUCH jest prawdą. 

AKLAMACJAJ 20, 29 

Alleluja, 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 książce, 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. ROLAND MARIA RIVI, MĘCZENNIK 
Urodził się 7.I.1931 w wiosce San Valentino 
w regionie Emilia-Romania, u stóp Apeninów. 

Był drugim z trzech synów Roberta i Alber-
tyny z domu Canovi. 

Rodzina zajmowała się uprawą roli. 

Wychował się w religijnej atmosferze, choć 
jego babcia mawiała: „Wyrośnie z niego nic-
poń albo święty! Nie potrafi być pośrodku!” 

Od 5 roku życia był ministrantem… 

16.VI.1938 przyjął 1. Komunię św. a sakra-
ment bierzmowania 24.VI.1940… 

Nauczył się grać na organach, wspoma-
gając chór, w którym śpiewał jego ojciec… 

W X.1942 11-letni Roland wstąpił do niższe-
go seminarium duchownego – już wtedy 
zapragnął być księdzem – w wiosce Marola. 

Jak to było w zwyczaju, przywdział sutannę. 

Latem 1944, gdy seminarium zajęli wycofu-
jący się z Włoch Niemcy, powrócił do San Valentino. Codziennie służył do Mszy św.. 

W okolicy bardzo silna była komunistyczna partyzantka, szczególnie wroga wobec 
Kościoła katolickiego. Mimo tego Roland nie przestawał nosić sutanny, choć 
większość jego kolegów seminaryjnych czasowo je pochowała. Mawiał: „Uczę się, 
by zostać ksiądzem, a strój jest oznaką, że należę do JEZUSA”. 

10.IV.1945 po powrocie ze Mszy św. udał się do pobliskiego lasku, gdzie jak co-
dzień czytał książki i uczył się. Tam został porwany. 

Zdarto z niego sutannę i przez 3 dni bito i torturowano. 

13.IV.1945, w lesie k. wioski Piane di Monchio kazano mu wykopać grób. Poprosił, 
o pozwolenie na modlitwę za rodziców. Otrzymał ją. Ukląkł nad dołem i wtedy 
oddano do niego dwa strzały: w głowę i serce. 

Miał 14 lat. 

Zabójcy zwinęli jego sutannę w kulę i zaczęli ją kopać, jak piłkę. Później zawiesili 
ją jako trofeum wojenne u wejścia do domu w Monchio, gdzie przebywali. 

Lokalny komunistyczny watażka powiedział krótko: „O jednego klechę mniej”… 

Cztery dni później odnaleziono posiniaczone ciało. Pochowano je w Monchio… 

29.V.1945 przeniesiono je i pochowano na cmentarzu rodzinnego San Valentino. 

W okolicy, zwanej trójkątem śmierci w latach 1943-9 lokalni komuniści, mszcząc 
się za rzeczywiste i urojone winy faszystowskie, zamordowali skrytobójczo 
ok. 4,500 osób, w tym 93 księży i 4 seminarzystów-kleryków. Tylko część z nich 
rzeczywiście można było powiązać z faszystowskimi rządami: większość po pro-
stu została uznana za „wrogów ludu” i przeciwników „świetlanej komunistycznej 
przyszłości”. dokończenie na odwrocie 

http://www.swzygmunt.knc.pl/
http://necspenecmetu.tumblr.com/post/35173996491/benjamin-west-the-incredulity-of-saint-thomas-c
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INFORMACJE PARAFIALNE 
 15–24.IV: Pielgrzymka parafialna do Medjugorie. Wszystkich 

pielgrzymów polecamy! modlitwom parafian… 

 19.IV (niedziela): Parafia gościć będzie ks. Mariusza GODKA, 
który w przeszłości pomagał w naszej parafii. Ks. Mariusz 
wygłosi homilie, a po Mszach św. będzie zbierał ofiary 
na misje w Boliwii. 

 Parafialny Zespół Caritas serdecznie dziękuje wszystkim, 

którzy poprzez zbiórkę żywności lub udział w kiermaszu 
włączyli się w wielkopostną pomoc dla najuboższych miesz-
kańców naszej parafii. Niech Pan Bóg pobłogosławi i wyna-

grodzi dobroć serca! 
 Chrzty w kwietniu w 4. niedzielę miesiąca, 26.IV, na sumie. 

Zgłoszenia do 17.IV w kancelarii. Przygotowanie dla rodzi-
ców i chrzestnych 19.IV po sumie, w kościele. 

 13–14.VI: Pielgrzymka rzeczna św. Zygmunta do Płocka. 
Chętni mogą się zgłaszać do ks. Proboszcza lub ks. Darka. 

WITAMY! 
Do grona członków Kościoła Powszechnego i naszej parafii przyjęci zostali, 
w Sakramencie Chrztu Świętego: 

5.IV Piotr ODOLIŃSKI, Brześce 

 5.IV Sebastian STAROS, Brześce 

Jam jest Alfa i Omega, mówi Pan Bóg, który jest, który był i który przychodzi, Wszechmogący 

ŚLUBY 
Sakrament Małżeństwa w ostatnim czasie przyjęli: 

11.IV Adam BARTOSIEWICZ i Agnieszka Dorota KSIĘCIO 

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

ZAPOWIEDZI 
Zapowiedź I: Tomasz Piotr ŻELECHOWSKI, kawaler z parafii Najświętszej 

Maryi Panny Matki Miłosierdzia w Warszawie i Izabela Małgorzata 

KLIMEK, panna, z parafii tutejszej 

Zapowiedź I: Zbigniew BĄCZKOWSKI, kawaler z parafii tutejszej, i Mał-
gorzata ZGUTKA, panna z parafii Miłosierdzia Bożego w Rudzienku 

Ktokolwiek wiedziałby o przeszkodach w zawarciu małżeństwa przez 
w/w osoby proszony jest o skontaktowanie się z Kancelarią Parafialną 

INTENCJE MSZALNE I MODLITEWNE 

13.IV 
(poniedziałek) 

730 w pewnej intencji 

1800 
Msza św. dziękczynna, z racji 40 rocznicy ślubu Grażyny i Stanisława, 

z prośbą o dalsze błogosławieństwo BOŻE 

14.IV 
(wtorek) 

730  

1800 
† Zbigniewa ZIELIŃSKIEGO, w miesiąc po śmierci, 

Stanisława i Leokadii DOLACIŃSKICH 

15.IV 
(środa) 

730  

1800 † Stanisława STECA, w 2 rocznicę śmierci 

16.IV 
(czwartek) 

730  

1800  

17.IV 
(piątek) 

730  

1800  

18.IV 
(sobota) 

730  

1720  

1800 
o błogosławieństwo BOŻE dla Ireny i Stanisława, 

z racji 50 rocznicy ślubu 

19.IV 
(niedziela) 

845 
† Katarzyny OSUCH, 

zmarłych z rodziny OSUCHÓW 

1030 
† Jana CHODKIEWICZA, Henryka ROSŁAŃCA 

† Józefa ZDUŃCZYKA, w 8 rocznicę śmierci 

1200 

† Teodory GAŁKI, 

zmarłych z rodzin GAŁKÓW i KASPRZYKÓW 

Msza św. dziękczynna, za dar 50 lat wspólnego życia małżeńskiego 

Kazimiery i Jana, z prośbą o dalsze błogosławieństwo BOŻE 

1800 † Ryszarda CZUBAJA, w 5 rocznicę śmierci 

TY NIE MUSISZ… 
Na tym świecie 

najłatwiej nie wierzyć w BOGA 

ale wiara nie wymaga odwagi — 

Patrz: taki doktor Polak — miał pracę pod dachem, w rewirze 

— poszedł do komanda ogrodników 

żeby móc spotkać się z dziewczyną. 

Dźwiga kubły wody, nosi ziemię — 

ty nie musisz. 

Pan Jezierski — ten drukarz z Poznania 

by nikt mu nie wziął medalika z MARIĄ PANNĄ 

— jedynej pamiątki po matce — 

wytatuował go sobie na piersiach. 

Znosi ciosy pałką i pięścią — 

ty nie musisz. 

Esesman Goeth codziennie 

przychodzi na polski blok 

bije pięścią, biczuje zimną wodą 

naszego księdza Mieczysława 

– twórcę maleńskich obrazków 

malowanych popiołem, krwią, nawet ludzkimi odchodami 

wszystkim co jest w obozie… 

Wyślę cię — krzyczy Goeth — do twego BOGA. 

— ksiądz odpowiada uśmiechem, błogosławi — 

ty nie musisz. 

I jeszcze jeden przykład: 

nauczyciel, niby niewierzący 

ale w podłużnych korytkach 

zasadził kwiaty — żółte i fioletowe bratki. 

 
Na tym świecie 

najłatwiej nie wierzyć w BOGA 

wiara nie wymaga odwagi 

wymaga bohaterstwa. 

URBANKOWSKI, Bohdan (ur. 1943, Warszawa), „Ksiądz Franciszek, katecheta szkolny”, z tomiku „Głosy” 
(Jednym z pierwowzorów był ks. Franciszek Nawrot, katecheta Gimnazjum Polskiego w Bytomiu, który zginął w Dachau) 

il. ŚMIERĆ O. KOLBE: KOŚCIELNIAK, Mieczysław (1912, Kalisz - 1993, Słupsk); źródło: www.apokalipsa.info.pl 

PATRON TYGODNIA: BŁ. ROLAND MARIA RIVI, MĘCZENNIK – DOKOŃCZENIE 
Nad jego grobem zapanowała wieloletnia cisza. Wszak nastąpił czas pojednania. 
Mówiło się tylko o bohaterskich partyzantach. Mordy komunistyczne? A skądże… 

Zabójstwo Rolanda stało się „prywatną sprawą”. Pojawiły się pogłoski – powielane 
w gazetach, pochodzące „ze sprawdzonych źródeł” – że zginął, bo był „niemiec-
kim szpiegiem”. Wszak gazety nie mogą się mylić, szczególnie te właściwe… 

Ale grób Rolanda stawał się powoli, niepostrzeżenie celem pielgrzymek, najpierw 
lokalnych, potem swym zasięgiem obejmujących coraz szersze kręgi. 

Zaczęto odnotowywać niewytłumaczalne łaski otrzymane za pośrednictwem 
Rolanda. M.in. chłopiec z Anglii doznać miał uzdrowienia z białaczki… 

Beatyfikowany został 5.X.2013, w Modenie, przez kard. Amato, w imieniu papieża 
Franciszka. (uroczystość 13 kwietnia) 

il. na odwrocie: ROLAND MARIA RIVI; źródło: en.wikipedia.org 

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.apokalipsa.info.pl/index_073.htm
http://en.wikipedia.org/wiki/Rolando_Rivi
http://www.swzygmunt.knc.pl/

