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Dla BOGA wszystkie chwile czasu są teraźniejsze w ich aktualności. Ustalił ON więc swój odwieczny zamysł „przeznaczenia”, włączając w niego wolną 

odpowiedź każdego człowieka na Jego łaskę: „Zeszli się bowiem rzeczywiście w tym mieście przeciw świętemu SŁUDZE TWEMU, JEZUSOWI, którego namaściłeś, 

Herod i Poncjusz Piłat z poganami i pokoleniami Izraelapor. Ps 2, 1-2, aby uczynić to co ręka TWOJA i myśl zamierzyły”Dz 4, 27-28. BÓG dopuścił ich czyny wypływające 

z zaślepieniapor. Mt 26, 54; J 18, 36; 19, 11, by wypełnić SWÓJ zbawczy zamysłpor. Dz 3, 17-18. [KKK, 600] 

TRZECIA NIEDZIELA WIELKANOCNA 

 
CHRYSTUS OBJAWIAJĄCY SIĘ APOSTOŁOM — BELLI, Walerian (ok. 1468, Vicenza – 1546, Vicenza) 

plakietka, brąz, patyna, 8.5×5.3 cm, National Gallery of Art, Waszyngton; źródło: www.nga.gov 

Z DZIEJÓW APOSTOLSKICHDz 3, 13-15. 17-19 

Piotr powiedział do ludu: 

„BÓG naszych ojców, BÓG Abrahama, Izaaka i Jakuba, wsławił SŁUGĘ SWEGO, 

JEZUSA, wy jednak wydaliście GO i zaparliście się GO przed Piłatem, 

gdy postanowił GO uwolnić. Zaparliście się ŚWIĘTEGO i SPRAWIEDLIWEGO, 

a wyprosiliście ułaskawienie dla zabójcy. Zabiliście DAWCĘ ŻYCIA, ale BÓG 

wskrzesił Go z martwych, czego my jesteśmy świadkami. 

Lecz teraz wiem, bracia, że działaliście w nieświadomości, tak samo 

jak przełożeni wasi. A BÓG w ten sposób spełnił to, co zapowiedział 

przez usta wszystkich proroków, że JEGO MESJASZ będzie cierpiał. 

Pokutujcie więc i nawróćcie się, aby grzechy wasze zostały zgładzone”. 

PSALM RESPONSORYJNYPs 4, 2. 4 i 9 (R.: 7b) 

REFREN: Wznieś ponad nami światłość TWOJĄ, PANIE 

Kiedy CIĘ wzywam, odpowiedz mi, BOŻE, 

który wymierzasz mi sprawiedliwość. 

TYŚ mnie wydźwignął z utrapienia, 

zmiłuj się nade mną i wysłuchaj moją modlitwę. 

Wiedzcie, że godnym podziwu czyni PaN swego wiernego, 

PAN mnie wysłucha, gdy będę GO wzywał. 

Spokojnie zasypiam, kiedy się położę, 

bo tylko TY jeden, PANIE, pozwalasz mi żyć bezpiecznie. 

Z PIERWSZEGO LISTU ŚWIĘTEGO JANA APOSTOŁA1 J 2, 1-5a 

Dzieci moje, piszę wam to dlatego, żebyście nie grzeszyli. Jeśliby nawet 

ktoś zgrzeszył, mamy RZECZNIKA wobec OJCA – JEZUSA CHRYSTUSA 

sprawiedliwego. ON bowiem jest ofiarą przebłagalną za nasze grzechy, 

i nie tylko za nasze, lecz również za grzechy całego świata. 

Po tym zaś poznajemy, że GO znamy, jeżeli zachowujemy JEGO przykaza-

nia. Kto mówi: „Znam GO”, a nie zachowuje JEGO przykazań, ten jest kłam-

cą i nie ma w nim prawdy. Kto zaś zachowuje JEGO naukę, w tym naprawdę 

miłość BOŻA jest doskonała. 

AKLAMACJApor. Łk 24, 32 

Alleluja, Alleluja, Alleluja 

PANIE JEZU, daj nam zrozumieć Pisma, 

niech pała nasze serce, gdy do nas mówisz. 

SŁOWA EWANGELII WEDŁUG ŚW. ŁUKASZAŁk 24, 35-48 

Uczniowie opowiadali, co ich spotkało w drodze i jak poznali JEZUSA 

przy łamaniu chleba. 

A gdy rozmawiali o tym, ON sam stanął pośród nich i rzekł do nich: 

«Pokój wam». 

Zatrwożonym i wylękłym zdawało się, że widzą ducha. Lecz ON rzekł 

do nich: »Czemu jesteście zmieszani i dlaczego wątpliwości budzą się 

w waszych sercach? Popatrzcie na MOJE ręce i nogi: to JA jestem. 

Dotknijcie się MNIE i przekonajcie: duch nie ma ciała ani kości, 

jak widzicie, że JA mam«. Przy tych słowach pokazał im swoje ręce i nogi. 

Lecz gdy oni z radości jeszcze nie wierzyli i pełni byli zdumienia, rzekł 

do nich: »Macie tu coś do jedzenia?« Oni podali MU kawałek pieczonej ryby. 

Wziął i jadł wobec nich. 

Potem rzekł do nich: »To właśnie znaczyły słowa, które mówiłem do was, 

gdy byłem jeszcze z wami: Musi się wypełnić wszystko, co napisane jest 

o MNIE w Prawie Mojżesza, u Proroków i w Psalmach«. Wtedy oświecił 

ich umysły, aby rozumieli Pisma. 

I rzekł do nich: »Tak jest napisane: MESJASZ będzie cierpiał i trzeciego dnia 

zmartwychwstanie; w imię JEGO głoszone będzie nawrócenie i odpu-

szczenie grzechów wszystkim narodom, począwszy od Jerozolimy. 

Wy jesteście świadkami tego«. 

PATRON TYGODNIA: ŚW. ROMAN ADAME Y ROSALES, MĘCZENNIK 
Urodził się 27.II.1859 we wsi Teocaltiche w Meksyku. 

Był pierwszym synem Filipa i Manueli z d. Rosales. 

2.III.1859 przyjął sakrament Chrztu św. 

Dzieciństwo i młodość spędził w rodzinnej wiosce. 

Po ukończeniu 18 lat wstąpił do seminarium duchow-
nego w Guadalajarze. Święcenia kapłańskie przyjął 
30.XI.1890, z rąk abpa Pedro Loza y Pardavé. 

Posługiwał w parafiach diecezji Guadalaja: Sagrario 
de Guadalajara (jako kapelan więzienny i seminaryj-
ny), La Yesca, Ayutla. W X.1903 został proboszczem 
parafii Teúl. Posługiwał tam przez 10 lat. 

Szczególnie poświęcał się katechezie. Prowadził re-
kolekcje. Nauczał w parafialnych szkołach. Założył 
zgromadzenie „Sióstr Maryi i Wieczornej Adoracji”. 

Na ranczach zbudował i poświęcił wiele kaplic. 

W I.1914 został proboszczem parafii Nochistlán. Posługiwał tam aż do śmierci. 

Czas dzielił między chorych a dzieci, poświęcając się ich edukacji. 

Mimo wielu przeciwności cierpliwie prowadził posługę. Jej ukoronowaniem było 
mianowanie na wikariusza episkopalnego parafii Nochistlán, Apulco i Tlachichila. 

W 1926 lewacki i masoński rząd prezydenta Callesa – który sam o sobie miał 
mówić, że jest „osobistym wrogiem BOGA” i „antychrystem” – ogłosił dekret 
nakazujący księżom opuszczenie parafii i przeniesienie do miast. 

Wkrótce rozpoczęło się tzw. powstanie Cristeros. Naprzeciw wojskom, uzbrojonym 
w karabiny, stanęli wieśniacy – katolicy – uzbrojeni w kamienie i widły. Zawoła-
niem powstańców stało się „Viva CRISTO REY! Viva la VIRGEN DE GUADALUPE!”… 

Roman pozostał na wsi, kontynuując potajemnie posługę w prywatnych domach… 

18.IV.1927, w poniedziałek Zmartwychwstania Pańskiego, odprawiał nabożeństwo 
na ranchu Veladones. Na wzmiankę o możliwych konsekwencjach miał odpowie-
dzieć: „Męczennikiem jest ten, kto oddaje krew za swoją owczarnię”… 

W nocy na ranczo pojawiło się ściągnięte donosem wojsko pod przywództwem 
płk Quinones. Żołdacy wdarli sie do środka. 

O 1
00

 Romana wyciągnięto z łóżka i aresztowano. 

W bieliźnie pognano go boso do Yahualica. Tam przywiązano go do słupa 
na środku placu miejskiego, a wieczorem wrzucono do celi więziennej. 

Rano znów przywiązano go do słupa. Na cały dzień. Wieczorem znów wrzucono 
do celi. Przez cały czas nie otrzymał ani jedzenia i wody. 

Kolejnego ranka był już bardzo wyczerpany. 

Cały czas cicho powtarzał: „Wszystko dla BOGA”… dokończenie na odwrocie 

http://www.swzygmunt.knc.pl/
http://www.nga.gov/content/ngaweb/Collection/art-object-page.44217.html
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INFORMACJE PARAFIALNE 
 15–24.IV: Trwa pielgrzymka parafialna do Medjugorie… 
 19.IV (niedziela): Parafia gości ks. Mariusza GODKA, który 

w przeszłości pomagał w naszej parafii. Ks. Mariusz wygła-
sza homilie, a po Mszach św. zbiera ofiary na misje w Boliwii. 

 Chrzty w kwietniu w 4. niedzielę miesiąca, 26.IV, na sumie. 
 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 przyjęty został, 
w Sakramencie Chrztu Świętego: 

22.III Kacper KALMUS, Obory  

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

ZAPOWIEDZI 
Zapowiedź II: Tomasz Piotr ŻELECHOWSKI, kawaler z parafii pw. Najświęt-

szej Maryi Panny Matki Miłosierdzia w Warszawie i Izabela Małgo-
rzata KLIMEK, panna, z parafii tutejszej 

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

Zapowiedź I: Mateusz Wiktor CAŁKA, kawaler z parafii pw. bł. Edmunda Boja-

nowskiego w Warszawie, i Izabela NOGAL panna 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. Marianna GRZEGOREK  9.IV.2015 l. 89 

śp. Krystyna ŚLIWKA  1.IV.2015 l. 90 

Wieczne odpoczywanie racz Im dać PANIE! 

INTENCJE MSZALNE I MODLITEWNE 

20.IV 
(poniedziałek) 

730  

1800 o zdrowie i potrzebne łaski dla Franciszka, z racji 3 urodzin 

21.IV 
(wtorek) 

730  

1800 † Stanisława GRABOWSKIEGO, w 1 rocznicę śmierci 

22.IV 
(środa) 

730  

1800 
Msza św. dziękczynna, z prośbą o błogosławieństwo BOŻE i dalsze łaski 

dla Artura i Bogusławy oraz ich synów Pawła i Jakuba, 

w 30 rocznicę ślubu 

23.IV 
(czwartek) 

730  

1800 † Stefana PAWLAKA, w 1 rocznicę śmierci 

24.IV 
(piątek) 

730 w pewnej intencji 

1800 w intencji dzieci nienarodzonych 

25.IV 
(sobota) 

730  

1800 † Jana BUZAKA, w 2 rocznicę śmierci 

26.IV 
(niedziela) 

845 
† Pelagii, Marii i Sławomira LICHOCKICH, 

Krystyny i Tadeusza OKLEJÓW 

1030 

† Janiny i Władysława UTRATÓW, 

Kazimiery, Antoniego i Julianny KOŁPAKÓW, 

zmarłych z rodzin DUDKÓW, KANABUSÓW i UTRATÓW 

† Stanisława LESZCZYŃSKIEGO 

1200 

† Tadeusza, Janiny i Stanisława RETMAŃSKICH, 

Zofii, Jana, Józefa, Tadeusza i Genowefy ORNATÓW 

† Haliny WOŹNIAK, w miesiąc po śmierci 

1800 † Krystyny ZARON 

CZEGÓŻ CI WIĘCEJ? 

PANIE mój! 

Tak często słyszę deklaracje ludzi: 

jestem niewierzący; 

jestem wierzący, ale niepraktykujący; 

wierzę, ale się nie zgadzam, itp. 

Dużo lat już żyję na tym świecie, 

rozmawiam z wieloma ludźmi 

i naprawdę nie spotkałem 

człowieka niewierzącego. 

Owszem, spotkałem wielu, 

którzy mówią, że nie wierzą, 

jeszcze więcej tych, którzy żyją tak, 

jakby BOGA nie było. 

Dlaczego to tak jest? 

W każdym z nas jest osobista droga wiary. 

Wiem, że wierzyć w BOGA to dla niektórych jest męka, 

potem radość, albo radość i męka. 

Pewnie, że żyć, jakby BOGA nie było, 

jest łatwiej, 

ale co dalej? 

Przecież BÓG JEST. 

Wiara jest darem od BOGA 

danym wszystkim ludziom, 

ale jeśli dana jest na próżno? 

Trzeba się spieszyć uwierzyć, 

bo czas ucieka »jak złodziej«por. Ap 16, 15. 

Żebym nie stanął przed faktem 

– zmarnowałem życie! 

Zarzucają mi, PANIE mój, 

że ja tak mówię i żyję, 

bo jestem interesowny 

i liczę na niebo. 

Liczę, że będę żył 

i że będę z TOBĄ w niebie, 

ale chcę każdym słowem, 

każdym czynem wielbić CIEBIE. 

Wielbić CIEBIE to znaczy 

spełnić to, co TY chcesz 

– »bądź wola TWOJA«por. Mt 6, 10. 

Oni chcą, abym był tolerancyjny, 

abym im nie przypominał niczym, 

że TY JESTEŚ, PANIE. 

Nie mogę, 

bo przecież ja jestem też odpowiedzialny 

za wiarę każdego spotkanego człowieka. 

Muszę być wyrzutem sumienia. 

Muszę być znakiem zapytania. 

Muszę nalegać z wielką cierpliwością, 

w porę czy nie w porę, 

bo biada mi! 

I wtedy »kamienie wołać będą«Łk 19, 40. 

Więc dlaczego ludzie żyją, 

jakby BOGA nie było? 

Bo oszukują samych siebie. 

Na krótką metę tak jest łatwiej, 

ale co na końcu? 

„JEST BÓG i czegóż ci więcej?”Jan Kasprowicz, „Księga ubogich” 

ZAWITKOWSKI, Józef (ur. 1938, Wał), „Dlaczego żyją, jakby Boga nie było”, z cyklu „Panie mój” 

 

WNIEBOWSTĄPIENIE: ZETTLER, Franciszek Ksawery (1841, Monachium – 1916, Monachium) 

witraż, kościół pw. św. Gertrudy (niemiecki), Sztokholm; źródło: www.gamla-stan-stockholm.se 

PATRON TYGODNIA: ŚW. ROMAN ADAME Y ROSALES, MĘCZENNIK – DOKOŃCZENIE 
Interweniowali lokalni mieszkańcy. Płk Quinones zażądał 6,000 dolarów. Okup 
wpłacono, ale żołdak Romana nie wypuścił… 

21.IV.1927 ok. 10
00

 zagnano go na cmentarz w Yahualica i ustawiono nad świeżo 
wykopanym dołem. 

Chciano mu zawiązać oczy, ale odmówił. Stał spokojnie i modlił się. 

Padła salwa plutonu egzekucyjnego… 

Wraz z nim zamordowany został żołnierz, Antonio Carrillo Torres, który odmówił 
udziału w egzekucji… 

Beatyfikował go 22.XI.1992 w Watykanie Jan Paweł II. Ten sam papież kanonizo-
wał go, w gronie 25 męczenników Cristeros, 21.V.2001, także w Watykanie. 

Dziś relikwie Romana znajdują się w kościele pw. św. Franciszka z Asyżu w No-
chistlán, gdzie przez wiele lat posługiwał. (uroczystość 21 kwietnia) 

il. na odwrocie: ROMAN ADAME Y ROSALES; źródło: www.oremosjuntos.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://www.gamla-stan-stockholm.se/tyska-kyrkan.php
http://www.oremosjuntos.com/SantoralLatino/SanRomanAdameRosales.html
http://www.swzygmunt.knc.pl/

