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Tzw. doksologia końcowa modlitwy „OJCZE nasz” – »Bo TWOJE jest Królestwo i potęga, i chwała na wieki« podejmuje w sposób łączny trzy pierwsze prośby 

kierowane do naszego OJCA: uświęcenie JEGO imienia, przyjście Jego Królestwa i moc JEGO zbawczej woli. Doksologia jest tu wyrażona w formie adoracji 

i dziękczynienia, podobnie jak w liturgii niebieskiejpor. Ap 1, 6; 4, 11; 5, 13. Książę tego świata kłamliwie przypisał sobie trzy przymioty: królowanie, moc i chwa-

łępor. Łk 4, 5-6; CHRYSTUS PAN zwraca je swojemu OJCU i OJCU naszemu, aż do chwili, gdy złoży ON królowanie w JEGO ręce, gdy ostatecznie spełni się misterium 

zbawienia, a BÓG będzie wszystkim we wszystkichpor. 1 Kor 15, 24-28. [KKK, 2854] 

TRZECIA NIEDZIELA WIELKANOCNA 

 

CHRYSTUS UKAZUJĄCY SIĘ NAD MORZEM TYBERIADZKIM — LE BRUN, Karol (1619, Paryż – 1690, Paryż) 

rycina: FOLKEMA, Jakub (1692, Dokkum – 1692, Amsterdam), w „Postaci biblijne”, Haga, 1728; źródło: www.mythfolklore.net 

Z DZIEJÓW APOSTOLSKICHDz 5, 27b-32. 40b-41 

Arcykapłan zapytał Apostołów: „Zakazaliśmy wam surowo, abyście nie na-

uczali w to imię, a oto napełniliście Jerozolimę waszą nauką i chcecie 

ściągnąć na nas krew tego CZŁOWIEKA?”. 

Odpowiedział Piotr i Apostołowie: „Trzeba bardziej słuchać BOGA niż ludzi. 

BÓG naszych ojców wskrzesił JEZUSA, którego straciliście, przybiwszy 

do krzyża. BÓG wywyższył GO na prawicę swoją jako WŁADCĘ i ZBAWICIELA, 

aby dać Izraelowi nawrócenie i odpuszczenie grzechów. 

Dajemy temu świadectwo my właśnie oraz DUCH ŚWIĘTY, którego BÓG 

udzielił tym, którzy są MU posłuszni”. 

I zabronili Apostołom przemawiać w imię JEZUSA, a potem zwolnili. A oni 

odchodzili sprzed Sanhedrynu i cieszyli się, że stali się godni cierpieć 

dla imienia JEZUSA. 

PSALM RESPONSORYJNYPs 30 (29), 2 i 4. 5-6ab. 11 i 12a i 13b (R.: 2a) 

REFREN: Sławię CIĘ, PANIE, bo mnie wybawiłeś 

Sławię CIĘ, PANIE, bo mnie wybawiłeś 

i nie pozwoliłeś mym wrogom naśmiewać się ze mnie. 

PANIE, mój BOŻE, z krainy umarłych wywołałeś moją duszę 

i ocaliłeś mi życie spośród schodzących do grobu. 

Śpiewajcie psalm wszyscy miłujący PANA 

i pamiętajcie o JEGO świętości. 

Gniew JEGO bowiem trwa tylko przez chwilę, 

a JEGO łaska przez całe życie. 

Wysłuchaj mnie, PANIE, zmiłuj się nade mną, 

PANIE, bądź moją pomocą. 

Zamieniłeś w taniec mój żałobny lament, 

BOŻE mój i PANIE, będę CIĘ sławił na wieki. 

Z KSIĘGI APOKALIPSY ŚW. JANA APOSTOŁAAp 5, 11-14 

Ja, Jan, ujrzałem i usłyszałem głos wielu aniołów dokoła tronu i Zwierząt, 

i Starców, a liczba ich była miriady miriad i tysiące tysięcy, mówiących 

głosem donośnym: 

„BARANEK zabity jest godzien wziąć potęgę i bogactwo, i mądrość, i moc, 

i cześć, i chwałę, i błogosławieństwo”. 

A wszelkie stworzenie, które jest w niebie i na ziemi, i pod ziemią, i na mo-

rzu, i wszystko, co w nich przebywa, usłyszałem, jak mówiło: 

„Siedzącemu na tronie i BARANKOWI błogosławieństwo i cześć, i chwała, 

i moc na wieki wieków”. 

A czworo Zwierząt mówiło: «Amen». 

Starcy zaś upadli i oddali pokłon. 

AKLAMACJApor. Łk 24, 32 Alleluja, Alleluja, Alleluja 

Zmartwychwstał CHRYSTUS, który wszystko stworzył 

i zlitował się nad ludźmi. 

SŁOWA EWANGELII WG ŚW. JANAJ 21, 1-19 

JEZUS ukazał się znowu nad Morzem Tyberiadzkim. A ukazał się w ten 

sposób: 

Byli razem Szymon Piotr, Tomasz, zwany Didymos, Natanael z Kany 

Galilejskiej, synowie Zebedeusza oraz dwaj inni z JEGO uczniów. 

Szymon Piotr powiedział do nich: „Idę łowić ryby”. Odpowiedzieli mu: 

„Idziemy i my z tobą”. 

Wyszli więc i wsiedli do łodzi, ale tej nocy nic nie złowili. 

A gdy ranek zaświtał, JEZUS stanął na brzegu. Jednakże uczniowie nie wie-

dzieli, że to był JEZUS. 

A JEZUS rzekł do nich: »Dzieci, czy nie macie nic do jedzenia?« 

Odpowiedzieli MU: „Nie”. 

ON rzekł do nich: «Zarzućcie sieć po prawej stronie łodzi, a znajdziecie«. 

Zarzucili więc i z powodu mnóstwa ryb nie mogli jej wyciągnąć. 

Powiedział więc do Piotra ów uczeń, którego JEZUS miłował: „To jest PAN!». 

Szymon Piotr usłyszawszy, że to jest PAN, przywdział na siebie wierzchnią 

szatę, był bowiem prawie nagi, i rzucił się w morze. Reszta uczniów dobiła 

łodzią, ciągnąc za sobą sieć z rybami. Od brzegu bowiem nie było daleko, 

tylko około dwustu łokci. 

A kiedy zeszli na ląd, ujrzeli żarzące się na ziemi węgle, a na nich ułożoną 

rybę oraz chleb. 

Rzekł do nich JEZUS: »Przynieście jeszcze ryb, któreście teraz ułowili«. 

Poszedł Szymon Piotr i wyciągnął na brzeg sieć pełną wielkich ryb w liczbie 

stu pięćdziesięciu trzech. A pomimo tak wielkiej ilości, sieć się nie rozer-

wała. 

Rzekł do nich JEZUS: »Chodźcie, posilcie się!«. 

Żaden z uczniów nie odważył się zadać MU pytania: „Kto TY jesteś?”, 

bo wiedzieli, że to jest PAN. 

A JEZUS przyszedł, wziął chleb i podał im, podobnie i rybę. 

To już trzeci raz, jak JEZUS ukazał się uczniom od chwili, gdy zmartwychwstał. 

A gdy spożyli śniadanie, rzekł JEZUS do Szymona Piotra: »Szymonie, synu 

Jana, czy miłujesz Mnie więcej aniżeli ci?« 

Odpowiedział MU: „Tak, PANIE, TY wiesz, że CIĘ kocham”. 

Rzekł do niego: »Paś baranki moje«. 

I powtórnie powiedział do niego: »Szymonie, synu Jana, czy miłujesz 

Mnie?« 

Odparł MU: „Tak, PANIE, TY wiesz, że CIĘ kocham”. 

Rzekł do niego: »Paś owce moje«. 

Powiedział mu po raz trzeci: »Szymonie, synu Jana, czy kochasz Mnie?« 

Zasmucił się Piotr, że mu po raz trzeci powiedział: »Czy kochasz Mnie?« 

I rzekł do NIEGO: „PANIE, TY wszystko wiesz, TY wiesz, że CIĘ kocham”. 

Rzekł do niego JEZUS: »Paś owce moje. 

Zaprawdę, zaprawdę powiadam ci: Gdy byłeś młodszy, opasywałeś się 

sam i chodziłeś, gdzie chciałeś. Ale gdy się zestarzejesz, wyciągniesz ręce 

swoje, a inny cię opasze i poprowadzi, dokąd nie chcesz«. 

To powiedział, aby zaznaczyć, jaką śmiercią uwielbi BOGA. 

A wypowiedziawszy to rzekł do niego: »Pójdź za Mną!« 

http://www.swzygmunt.knc.pl/
http://www.mythfolklore.net/lahaye/229/index.html
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INFORMACJE PARAFIALNE 
 10.IV (niedziela): W kościele można nabyć książki p. Ewy Czacz-

kowskiej, w tym najnowszą jej pozycję „Papież, który 
uwierzył” 

 17.IV (niedziela): Z racji Niedzieli Dobrego Pasterza po Mszach św. 
zbierane będą ofiary do puszek na Wyższe Metropolitalne 
Seminarium Duchowne w Warszawie 

 Chrzty w kwietniu w 4tą niedzielę miesiąca, 24.IV, na sumie. 
Zgłoszenia do 15.IV w kancelarii. Przygotowanie dla ro-
dziców i chrzestnych 17.IV po sumie, w kościele. 

 18–19.VI: Pielgrzymka rzeczna św. Zygmunta do Płocka. 
Chętnych prosimy o zgłaszanie się do księży… 

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

3.IV Bolesław PYDYSZEWSKI, Brześce 

 

3.IV Bronisław PYDYSZEWSKI, Brześce 
2.IV Maksymilian Andrzej KAZIMIERSKI, Warszawa 

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

ZAPOWIEDZI 
Zapowiedź II: Grzegorz Zbigniew GARWOLEWSKI, kawaler, i Anna 

BZIKOT, panna, oboje z parafii pw. Matki Bożej Różańcowej w Piasecznie 

Zapowiedź II: Grzegorz URBANEK, kawaler, i Aneta DOBROWOLSKA, 
panna, oboje z parafii tutejszej 

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

INTENCJE MSZALNE I MODLITEWNE 

11.IV 
(poniedziałek) 

730 † Marianny GRZEGORYK, w 1. rocznicę śmierci 

1800 † Jana Piotra PRUSZYŃSKIEGO 

12.IV 
(wtorek) 

730  

1800 
o błogosławieństwo BOŻE i wszelkie potrzebne łaski 

dla Grażyny i Stanisława, w rocznicę ślubu 

13.IV 
(środa) 

730 w pewnej intencji 

1800 
† Henryka ŻUBERA, w 25. rocznicę śmierci, 

Leokadii ŻUBER, 

Czesławy MALINOWSKIEJ 

14.IV 
(czwartek) 

730 o nawrócenie Piotra 

1800 † Zdzisława TROCHIMIUKA, w miesiąc po śmierci 

15.IV 
(piątek) 

730 w intencji żony Anny, w dniu urodzin, dziękczynna za dar życia 

1800 
† Stanisława STECA, 

zmarłych z rodziny STECÓW 

16.IV 
(sobota) 

730  

1800 
† Zbigniewa KRASZKIEWICZA, 

Zbigniewa GOŁĘBIEWSKIEGO, 

Genowefy i Stanisława ODOLIŃSKICH 

17.IV 
(niedziela) 

845 
† Pelagii, Mariana i Sławomira LICHOCKICH, 

Krystyny i Tadeusza OKLEJÓW 

1030 † Wandy SZMILEWSKIEJ, w 1. rocznicę śmierci 

1200 
† Marianny i Antoniego KRÓLÓW 

dziękczynna z prośbą o błogosławieństwo BOŻE i wszelkie potrzebne łaski 

dla Alicji i Zdzisława, w 40. rocznicę ślubu 

1800 
† Marty BOGDAN, w 1. rocznicę śmierci, 

Franciszka CHARABINA 

JESTEŚMY STRÓŻAMI NASZYCH BRACI… 
»Cóż to za rozmowy prowadzicie między sobą i jesteście smutni?« 

„Jak to, nie wiesz co się w tych dniach stało?”por. Łk 24, 17-18
 […] 

Ziemio katyńska, Ziemio smoleńska, 

czy ty zawsze będziesz przeklętą otchłanią Lewiatana, 

co chłonie w swoje czeluści tych, co są szlachetni 

i co są wybrańcami BOGA? 

Milcz i zamilknij! 

Ta ziemia do Polski należy! 

Ta ziemia jest relikwią przesiąkniętą polską krwią. 

A mówili, żeś przekopaną, żeś przesianą – kłamali. 

Jesteś polem wyschniętych kości. 

I nie wolno zagubić ani jednej, 

przecież jesteśmy stróżami naszych braci!Z. Herbert
 […] 

A Wam, co pamięć macie lepszą niż smoleńska brzoza, 

słowami Słowackiego chcę przypomnieć testament Prezydenta: 

Żyłem z wami, cierpiałem i płakałem z wami. 

Nigdy mi, kto szlachetny, nie był obojętny… 

Jednak zostanie po mnie ta siła fatalna, 

co mi żywemu na nic, tylko czoło zdobi 

lecz po śmierci was będzie gniotła niewidzialna 

aż was zjadacze chleba w aniołów przerobiJ. Słowacki
 […] 

Exoriare aliguis ex ossibus nostris ultor. 

Z kości naszych wyrośnie ktoś mocniejszy 

i stanie na świadectwo tym co kłamali. 

Dowiemy się kiedyś prawdy o Katyniu, o Smoleńsku? 

Nie pytajcie bezbożnych kto zabił Prezydenta. 

Specjalnością czarnych aniołów jest kłamstwo i niszczenie miłości. 

Miłości, która jest miłością do BOGA, do Ojczyzny 

i wzajemnej miłości do braci. […] 

Bo Ojczyzna – ziomkowie, 

to jest moralne zjednoczenie, 

w którym nawet partyj już nie ma, 

w którym partyje są jak bandy 

lub koczowiska polityczne, 

których ogniem jest niezgoda, 

a rzeczywistością 

cuchnący dym wyrazówC.K. Norwid) […] 

Gdy miłość Ojczyzny gaśnie, 

wtedy przychodzą czasy łotrów i szaleńcówH. Sienkiewicz. 

A zostało nam trochę Polski? […] 

Modlę się z Wami słowami Tuwima – Żyda, 

tego z Ojczyzny mojej: 

Daj nam uprzątnąć dom ojczysty 

Tak ze zgliszcz naszych, ruin świętych, 

Jak z grzechów naszych win przeklętych. 

Niech będzie biedny, ale czysty, 

Nasz dom z cmentarzysk podźwignięty… 

Przywróć nam chleb z polskiego pola 

[…] i trumny z polskiej sosny, 

lecz nade wszystko – słowom naszym 

chytrze zmienionym przez krętaczy 

jedyność przywróć i prawdziwość, 

niech prawo zawsze prawo znaczy, 

a sprawiedliwość – sprawiedliwość.J. Tuwim. 

A co z nami, proszę księdza? Co ja mam robić? 

Za dużą masz pamięć, a zbyt małe serce. 

Idź, dokąd poszli tamci. 

Ocalałeś nie po to, żeby żyć. 

Masz mało czasu, 

trzeba dać świadectwo! 

Czuwaj, kiedy światło na górach 

daje znak. 

Wstań i idź, 

dopóki krew obraca w piersi 

twoją ciemną gwiazdą. 

Bądź wierny. 

Idź!Z. Herbert 

bp ZAWITKOWSKI, Józef (ur. 1938, Wał) – 2003, fragment homilii 

PATRON TYGODNIA: ŚW. MAGNUS ERLENDSSON, MĘCZENNIK. 
Urodzić się miał w 1080. Był synem Erlenda, earla Orkad, archipelagu 
wysp na północ od wybrzeży Szkocji, i Thory, już wówczas chrześcijan. 

W 1098 Orkady podbił inny Wiking, Magnus III Bosy, po czym 
wyruszył na podbój Anglii. Zabrał ze sobą młodego Magnusa i jego 
kuzyna, Haakona. 

Magnus był uważany za religijnego i łagodnego człowieka. Wojow-
niczy Norwegowie widzieli w nim tchórza, tym bardziej, że Magnus 
odmówił wzięcia udziału w napadach, uznając, że niegodnym jest 
atakowanie chrześcijan. Podczas bitwy w cieśninie Anglesey w VI—
VII.1098, pozostać więc miał na statku śpiewając hymny… 

Później był na wygnaniu w Szkocji. 

W 1103 Magnus III zmarł. Namiestnikiem Orkad został Haakon. 
I wówczas Magnus wrócił na Orkady. Przyznano mu tytuł earla 
i razem z Haakonem rozpoczął zgodne rządy. Do 1114. 

Dwa dwory pokłóciły się. By się porozumieć zdecydowano spotkać 
się na wyspie Egilsay. Każdemu z władców miały towarzyszyć tylko oddziały 
dwóch łodzi, ale Haakon zdradziecko sprowadził ich osiem. 

Magnus próbował się ukryć. Schronił się w niewielkim kościółku i tam przetrwał 
noc. Następnego dnia został jednak schwytany. 

Haakon nakazał egzekucję Magnusa. Katem wyznaczono kucharza, Lifolfa. 

Przed egzekucją Magnus modlił się za swych prześladowców… 

Wystarczył jeden cios siekierą w głowę. 

Dziać się to miało 16.IV, prawd. 1115 (albo 1118) w Wielkanoc… 

Szybko postać Magnusa otoczył wianuszek legend, cudownych wyleczeń. I już 
w 1135 został świętym, a w 1137 w Kirkwall powstała katedra pod jego wezwa-
niem. Tam też w 1919 odnaleziono skrzynkę z relikwiami i strzaskaną czaszką. 

Nie ma wątpliwości, że to relikwie św. Magnusa… (uroczystość 16 kwietnia) 

il.: ŚW. MAGNUS – most Londyński, Londyn; źródło: medievalotaku.wordpress.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 
 

https://medievalotaku.wordpress.com/2012/04/16/st-magnus-of-orkneys-feast-day/
http://www.swzygmunt.knc.pl/

