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Święty Justyn, męczennik z II wieku, przekazuje nam świadectwo o tym, jaką podstawową strukturę posiadała wówczas celebracja EUCHARYSTII. Ta struktura 

zachowała się do naszych czasów we wszystkich wielkich rodzinach liturgicznych. Tak pisze św. Justyn około 155 r., wyjaśniając pogańskiemu cesarzowi 

Antoninusowi Piusowi (138-161), co czynią chrześcijanie: 

W dniu zwanym dniem Słońca odbywa się w oznaczonym miejscu zebranie wszystkich nas, zarówno z miast jak i ze wsi. 

Czyta się wtedy pisma apostolskie lub prorockie, jak długo na to czas pozwala. Gdy lektor skończy, przewodniczący zabiera głos, upominając i zachęcając 

do naśladowania tych wzniosłych nauk. 

Następnie wszyscy powstajemy z miejsc i modlimy się za nas samych… oraz za wszystkich, w jakimkolwiek znajdują się miejscu, by otrzymali łaskę pełnienia 

w życiu dobrych uczynków i przestrzegania przykazań, a w końcu dostąpili zbawienia wiecznego. 

Po zakończeniu modlitw przekazujemy sobie nawzajem pocałunek pokoju. Z kolei bracia przynoszą przewodniczącemu chleb i kielich napełniony wodą 

zmieszaną z winem. 

Przewodniczący bierze je, wielbi OJCA wszechrzeczy przez imię SYNA i DUCHA ŚWIĘTEGO oraz składa długie dziękczynienie (po grecku: eucharistian) za dary, 

jakich nam BÓG raczył udzielić. 

Modlitwy oraz dziękczynienie przewodniczącego kończy cały lud odpowiadając: Amen. 

Gdy przewodniczący zakończył dziękczynienie i cały lud odpowiedział, wtedy tak zwani u nas diakoni rozdzielają obecnym EUCHARYSTIĘ, czyli CHLEB, oraz WINO 

z wodą, nad którymi odprawiano modlitwy dziękczynne, a nieobecnym zanoszą ją do domówśw. Justyn, Apologiae, 1, 65; tekst w nawiasie z nr. 67. [KKK, 645, fragm.] 

TRZECIA NIEDZIELA WIELKANOCNA 

Z DZIEJÓW APOSTOLSKICHDz 2, 14. 22b-32 

W dniu Pięćdziesiątnicy stanął Piotr razem z Jedenastoma i przemówił 

donośnym głosem: 

„Mężowie Judejczycy i wszyscy mieszkańcy Jeruzalem, przyjmijcie do wia-

domości i posłuchajcie uważnie mych słów! 

JEZUSA NAZAREJCZYKA, MĘŻA, którego posłannictwo BÓG potwierdził wam 

niezwykłymi czynami, cudami i znakami, jakich BÓG przez NIEGO dokonał 

wśród was, o czym sami wiecie, tego MĘŻA, który z woli, postanowienia 

i przewidzenia BOGA został wydany, przybiliście rękami bezbożnych 

do krzyża i zabiliście. Lecz BÓG wskrzesił GO, zerwawszy więzy śmierci, 

gdyż niemożliwe było, aby ona panowała nad NIM, bo Dawid mówi o NIM: 

'Miałem PANA zawsze przed oczami, gdyż stoi po mojej prawicy, abym się 

nie zachwiał. 

Dlatego ucieszyło się moje serce i rozradował się mój język, także i moje 

ciało spoczywać będzie w nadziei, że nie zostawisz duszy mojej w Otchłani 

ani nie dasz ŚWIĘTEMU TWEMU ulec rozkładowi. 

Dałeś mi poznać drogi życia i napełnisz mnie radością przed obliczem 

TWOIM'. 

Bracia, wolno powiedzieć do was otwarcie, że patriarcha Dawid umarł 

i został pochowany w grobie, który znajduje się u nas aż po dzień 

dzisiejszy. 

Więc jako prorok, który wiedział, że BÓG przysiągł mu uroczyście, iż jego 

Potomek zasiądzie na jego tronie, widział przyszłość i przepowiedział 

zmartwychwstanie MESJASZA, że ani nie pozostanie w Otchłani, ani ciało 

JEGO nie ulegnie rozkładowi. 

Tego właśnie JEZUSA wskrzesił BÓG, a my wszyscy jesteśmy tego 

świadkami”. 

PSALM RESPONSORYJNYPs 16 (15), 1b-2a i 5. 7-8. 9-10. 11 (R.: por. 11a) 

REFREN: Ukaż nam, PANIE, TWOJĄ ścieżkę życia 

Zachowaj mnie, BOŻE, bo chronię się do CIEBIE, 

mówię do PANA: „TY jesteś PANEM moim”. 

PAN moim dziedzictwem i przeznaczeniem, 

to ON mój los zabezpiecza. 

Błogosławię PANA, który dał mi rozsądek, 

bo serce napomina mnie nawet nocą. 

Zawsze stawiam sobie PANA przed oczy, 

ON jest po mojej prawicy, nic mną nie zachwieje. 

Dlatego cieszy się moje serce i dusza raduje, 

a ciało moje będzie spoczywać bezpiecznie, 

bo w kraju zmarłych duszy mej nie zostawisz 

i nie dopuścisz, bym pozostał w grobie. 

TY ścieżkę życia mi ukażesz, 

pełnię radości przy TOBIE 

i wieczne szczęście 

po TWOJEJ prawicy. 

Z PIERWSZEGO LISTU ŚW. PIOTRA APOSTOŁA1 P 1, 17-21 
Bracia: 

Jeżeli OJCEM nazywacie TEGO, który bez względu na osoby sądzi każdego 

według uczynków, to w bojaźni spędzajcie czas swojego pobytu 

na obczyźnie. 

Wiecie bowiem, że z odziedziczonego po przodkach waszego złego 

postępowania zostaliście wykupieni nie czymś przemijającym, srebrem 

lub złotem, ale drogocenną krwią CHRYSTUSA, jako baranka niepokalanego 

i bez zmazy. 

ON był wprawdzie przewidziany przed stworzeniem świata, dopiero jednak 

w ostatnich czasach objawił się ze względu na was. 

WY przez NIEGO uwierzyliście w BOGA, który wskrzesił GO z martwych 

i udzielił Mu chwały, tak że wiara wasza i nadzieja są skierowane ku BOGU. 

AKLAMACJApor. Łk 24, 32 Alleluja, alleluja, alleluja 

PANIE JEZU, daj nam zrozumieć Pisma, 

niech pała nasze serce, gdy do nas mówisz. 

SŁOWA EWANGELII WG ŚW. ŁUKASZAŁk 24, 13-35 

W pierwszy dzień tygodnia dwaj uczniowie JEZUSA byli w drodze do wsi, 

zwanej Emaus, oddalonej o sześćdziesiąt stadiów od Jeruzalem. 

Rozmawiali oni z sobą o tym wszystkim, co się wydarzyło. 

Gdy tak rozmawiali i rozprawiali z sobą, sam JEZUS przybliżył się i szedł 

z nimi. Lecz oczy ich były jakby przesłonięte, tak że GO nie poznali. 

ON zaś ich zapytał: «Cóż to za rozmowy prowadzicie z sobą w drodze?» 

Zatrzymali się smutni. 

A jeden z nich, imieniem Kleofas, odpowiedział MU: „TY jesteś chyba 

jedynym z przebywających w Jerozolimie, który nie wie, co się tam w tych 

dniach stało”. 

Zapytał ich: «Cóż takiego?» 

Odpowiedzieli MU: „To, co się stało z JEZUSEM NAZAREJCZYKIEM, który był 

prorokiem potężnym w czynie i słowie wobec BOGA i całego ludu; 

jak arcykapłani i nasi przywódcy wydali GO na śmierć i ukrzyżowali. 

A my spodziewaliśmy się, że ON właśnie miał wyzwolić Izraela. 

Ale po tym wszystkim dziś już trzeci dzień, jak się to stało. 

Nadto, jeszcze niektóre z naszych kobiet przeraziły nas: były rano u grobu, 

a nie znalazłszy JEGO ciała, wróciły i opowiedziały, że miały widzenie 

aniołów, którzy zapewniają, iż ON żyje. 

Poszli niektórzy z naszych do grobu i zastali wszystko tak, jak kobiety 

opowiadały, ale JEGO nie widzieli”. 

Na to ON rzekł do nich: «O, nierozumni, jak nieskore są wasze serca 

do wierzenia we wszystko, co powiedzieli prorocy! 

Czyż MESJASZ nie miał tego cierpieć, aby wejść do swej chwały?» 

I zaczynając od Mojżesza, poprzez wszystkich proroków, wykładał im, 

co we wszystkich Pismach odnosiło się do NIEGO. 

Tak przybliżyli się do wsi, do której zdążali, a ON okazywał, jakby miał iść 

dalej. Lecz przymusili GO, mówiąc: „Zostań z nami, gdyż ma się ku wie-

czorowi i dzień się już nachylił”. 

Wszedł więc, aby zostać wraz z nimi. 

Gdy zajął z nimi miejsce u stołu, wziął chleb, odmówił błogosławieństwo, 

połamał go i dawał im. 

Wtedy otworzyły się im oczy i poznali GO, lecz ON zniknął im z oczu. 

I mówili między sobą: „Czy serce nie pałało w nas, kiedy rozmawiał z nami 

w drodze i Pisma nam wyjaśniał?” 

W tej samej godzinie zabrali się i wrócili do Jeruzalem. 

Tam zastali zebranych Jedenastu, a z nimi innych, którzy im oznajmili: 

„PAN rzeczywiście zmartwychwstał i ukazał się Szymonowi”. 

Oni również opowiadali, co ich spotkało w drodze i jak GO poznali przy 

łamaniu chleba. 

http://www.swzygmunt.knc.pl/
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INFORMACJE PARAFIALNE 
 1-31.V: NABOŻEŃSTWA MAJOWE ku czci NAJŚWIĘTSZEJ MARYI 

PANNY odprawiane są codziennie o 1730: 
 Po nabożeństwach – Msza św. 
 Zachęcamy! również do utrzymania tradycji śpiewania 

Litanii Loretańskiej przy krzyżach i kapliczkach parafii! 
 30.IV (niedziela): Po Mszach św. do puszek zbierane są ofiary 

na rzecz ofiar wojny w Syrii, a szczególnie w Aleppo. 
 2.V (wtorek): ŚWIĘTO PATRONA PARAFII, ŚW. ZYGMUNTA. 

Uroczystość odpustowa: 
 Msze św. o 845, 1030 i 1800. 
 Sumę odpustową o 1030 odprawi i kazanie wygłosi 

ks. Mariusz SZYPA. 
 3.V (środa): NAJŚWIĘTSZEJ MARYI PANNY KRÓLOWEJ POLSKI. 

 Msze św. według porządku niedzielnego. 
 4.V (czwartek): 1. CZWARTEK MIESIĄCA. 

 Msza św. wotywna o CHRYSTUSIE NAJWYŻSZYM i WIECZNYM 

KAPŁANIE o 1800. 
 5.V (piątek): 1. PIĄTEK MIESIĄCA. 

 Msze św. ku czci NAJŚWIĘTSZEGO SERCA PANA JEZUSA: 
 o 1545 dla dzieci; 
 o 1800. 

 Spowiedź 1. piątkowa ½ godz. przed Mszą św. 
 O 2000 „WIECZÓR MODLITWY” — adoracja JEZUSA w NAJ-

ŚWIĘTSZYM SAKRAMENCIE, w Słowie, w śpiewie, w ciszy… 
Prośby / podziękowania, które będą polecane JEZUSOWI 
można wrzucać do specjalnej skrzynki na końcu kościoła. 

 6.V (sobota): 1-SZA SOBOTA MIESIĄCA. 
 Msza św. o NIEPOKALANYM SERCU MARYI o 1800. 

 7.V (niedziela): Niedziela DOBREGO PASTERZA. 
 Z racji 1. niedzieli miesiąca po sumie adoracja NAJŚWIĘT-

SZEGO SAKRAMENTU, a po niej spotkanie Kół Żywego 
Różańca. 

 Po Mszach św. będą zbierane ofiary do puszek na Semi-
narium Duchowne w Warszawie. 

 Chrzty w maju – wyjątkowo w 3. niedzielę miesiąca – 21.V, 
na sumie. Zgłoszenia do 12.V w kancelarii. Przygotowanie 
dla rodziców i chrzestnych 14.V, po sumie, w kościele. 

 10–11.VI: Pielgrzymka rzeczna pw. św. Zygmunta do Płocka. 
Chętni mogą się zgłaszać do ks. Proboszcza lub ks. Michała. 

 15–18.VI: Spływ kajakowy Pilicą, organizowany przez naszą 
parafię. Koszt – 130 zł. Informacje i zapisy u ks. Michała. 

 24–28.VI: Pielgrzymka parafialna na Litwę i Łotwę. Program 
na stoliku przy wyjściu z kościoła. Jest jeszcze kilka wolnych 
miejsc. Chętni mogą się zgłaszać do ks. Proboszcza lub 
ks. Michała. 

 29.VI–10.VII: Parafialny wyjazd letni dla dzieci i młodzieży 
do Krasnobrodu. Informacje i zapisy u ks. Michała. 

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

23.IV Anna Helena HENDEL, Kawęczyn 

 
23.IV Bartosz Paweł PEŁA, Gassy 
23.IV Patryk DOLACIŃSKI, Obory 

JAM JEST ALFA I OMEGA, mówi PAN BÓG, KTÓRY JEST, KTÓRY BYŁ i KTÓRY PRZYCHODZI, WSZECHMOGĄCY 

ŚLUBY 
Sakrament Małżeństwa w ostatnim czasie przyjęli: 

29.IV Jakub Jan BONDER i Kinga Anna ROGUSZEWSKA 

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

ZAPOWIEDZI 
Zapowiedź I: Paweł STĘPIEŃ, kawaler z parafii tutejszej, i Bogusława 

SETNIEWSKA, panna z parafii pw. Matki Bożej Szkaplerznej w Warce. 

Zapowiedź I: Sebastian Piotr GOŁĘBIEWSKI, kawaler z parafii tutejszej, 

i Paulina SKRZYPCZYK, panna z parafii pw. św. Michała w Ostrowcu 
Świętokrzyskim 

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

ODESZLI 
W ostatnim czasie odszedł z naszego grona: 

śp. Tadeusz BIAŁOWĄS  4.IV.2017 l. 57 

Wieczne odpoczywanie racz Mu dać PANIE! 

INTENCJE MSZALNE I MODLITEWNE 

1.V 
(poniedziałek) 

730 o nawrócenie grzeszników 

1800 † Tadeusza, Zbigniewa, Jana i Cecylii OKLEJÓW 

2.V 
(wtorek) 

845 † Zygmunta i Celiny PINDELSKICH 

1030 za Parafian 

1800 
† Leokadii, w 13. rocznicę śmierci, 

Jana i Stanisława URBANKÓW, 

zmarłych z rodzin URBANKÓW, ROGALÓW i MIRKOWSKICH 

3.V 
(środa) 

845 † Wiesławy i Stanisława PYZLÓW 

1030 
† Stanisława, Jana i Marianny RAWSKICH, 

Franciszka i Teresy KANABUSÓW, 

Józefa i Józefy LEWANDOWSKICH 

1200 
† Czesława BUZAKA, w 18. rocznicę śmierci, 

Marii i Henryka DERECKICH 

1800 † Zofii i Jana KOWALIKÓW 

4.V 
(czwartek) 

730 
w intencji Karoliny SUTRYK, o pokój w sercu, dary DUCHA ŚWIĘTEGO 

i błogosławieństwo BOŻE na czas wszystkich egzaminów maturalnych 

1800 † Piotra STĘPNIA 

5.V 
(piątek) 

730 w pewnej intencji 

1545 w pewnej intencji 

1800 † Jadwigi OKLEJ, w miesiącc po śmierci 

6.V 
(sobota) 

730 
w intencji Zygmunta, z racji imienin, 

o błogosławieństwo BOŻE i wszelkie potrzebne łaski 

1800 
† Janiny i Leona SZYMBORSKICH, 

Stanisława i Stanisławy CIESIELCZUKÓW 

7.V 
(niedziela) 

845 w pewnej intencji 

1030 

† Stanisława GELERTA, 

zmarłych z rodziny GELERTÓW 

† Grażyny GAWLIK 

1200 

† Stanisława OSUCHA 

dziękczynna z prośbą o błogosławieństwo BOŻE 

dla wszystkich ofiarodawców, 

za okazaną pomoc prz remoncie mieszkania po pożarze 

1800 
† Stanisława KANABUSA, z racji imienin, 

Mariana i Kazimiery 

 

KOLACJA W EMMAUS — LHERMITTE, Leon Augustyn (1844, Mont Saint-Pčre – 1925, Paryż) 

1892, oleny na płótnie, 156 × 223 cm, Museum of Fine Arts, Boston; źródło: www.wga.hu 

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 Michał BOGDAN 
 

http://www.wga.hu/html/l/lhermitt/supper.html
http://www.swzygmunt.knc.pl/

