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Czytając Katechizm Kościoła Katolickiego, można dostrzec przedziwną jedność BOŻEGO misterium i BOŻEGO zamysłu zbawienia, a także centralne miejsce 

JEZUSA CHRYSTUSA, JEDNORODZONEGO SYNA BOŻEGO, który został posłany przez OJCA i za sprawą DUCHA ŚWIĘTEGO stał się człowiekiem w łonie Najświętszej 

Dziewicy Maryi, by być naszym ZBAWICIELEM. 

CHRYSTUS, który umarł i zmartwychwstał, jest zawsze obecny w swoim Kościele, zwłaszcza w sakramentach; jest źródłem wiary, wzorem chrześcijańskiego 

postępowania, NAUCZYCIELEM naszej modlitwy… [KKK, WSTĘP] 

PIERWSZA NIEDZIELA WIELKANOCNA 
ZMARTWYCHWSTANIE PAŃSKIE 

Z DZIEJÓW APOSTOLSKICHDZ 10, 34A. 37-43 

Gdy Piotr przybył do domu setnika Korneliusza w Cezarei, przemówił 

w dłuższym wywodzie: 

„Wiecie, co się działo w całej Judei, począwszy od Galilei, po chrzcie, 

który głosił Jan. 

Znacie sprawę JEZUSA Z NAZARETU, którego BÓG namaścił DUCHEM 

ŚWIĘTYM i mocą. 

Dlatego że BÓG był z NIM, przeszedł ON, dobrze czyniąc i uzdrawiając 

wszystkich, którzy byli pod władzą diabła. 

A my jesteśmy świadkami wszystkiego, co zdziałał w ziemi 

żydowskiej i w Jeruzalem. 

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, którzy z NIM 

jedliśmy i piliśmy po JEGO 

zmartwychwstaniu. 

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, 

przez 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 żyć 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: 

Jeśli razem z CHRYSTUSEM powstaliście z martwych, szukajcie tego, 

co w górze, gdzie przebywa CHRYSTUS, zasiadający po prawicy BOGA. 

Dążcie do tego, co w górze, nie do tego, co na ziemi. 

Umarliście bowiem i wasze życie jest ukryte z CHRYSTUSEM w BOGU. 

Gdy się ukaże CHRYSTUS, nasze ŻYCIE, wtedy i wy razem z NIM 

ukażecie się w chwale. 

Z LISTU ŚW. PAWŁA DO KORYNTIAN1 KOR 5, 6B-8) 

Czyż nie wiecie, że odrobina kwasu całe ciasto zakwasza? 

Wyrzućcie więc stary kwas, abyście się stali nowym ciastem, bo przecież 

przaśni jesteście. 

CHRYSTUS bowiem został złożony w ofierze jako nasza Pascha. 

Tak przeto odprawiajmy święto nasze, nie przy użyciu starego kwasu 

złości i przewrotności, lecz na przaśnym chlebie czystości i prawdy. 

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 życiem i w boju, o dziwy, 

Choć poległ WÓDZ życia, króluje dziś żywy. 

MARYJO, ty powiedz, coś w drodze widziała? 

Jam ZMARTWYCHWSTAŁEGO 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 

WG ŚW. JANAJ 20, 1-9 

Pierwszego dnia po sza-

bacie, wczesnym rankiem, 

gdy jeszcze było ciemno, 

Maria Magdalena udała się 

do grobu i zobaczyła ka-

mień odsunięty od grobu. 

Pobiegła więc i przybyła 

do Szymona Piotra oraz 

do drugiego ucznia, którego 

JEZUS kochał, i rzekła do nich: 

„Zabrano Pana z grobu i nie 

wiemy, gdzie Go położono”. 

Wyszedł więc Piotr i ów 

drugi uczeń i szli do gro-

bu. 

Biegli obydwaj razem, 

lecz ów drugi uczeń 

wyprzedził Piotra i przy-

był pierwszy do grobu. 

A kiedy się nachylił, 

zobaczył leżące płót-

na, 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 w jednym miejscu. 

Wtedy wszedł do wnętrza także i ów drugi uczeń, który przybył 

pierwszy do grobu. 

Ujrzał i uwierzył. 

Dotąd bowiem nie rozumieli jeszcze Pisma, które mówi, że ON 

ma powstać z martwych. 

il.: ZMARTWYCHWSTANIE 

EL GRECO, Andrea (1541, Candia – 1614, Toledo) 

fragm., 1596-1600, olejny na płótnie, 275×127 cm, muzeum Prado, Madryt; źródło: www.wga.hu 

https://www.wga.hu/html/g/greco_el/12/1211grec.html
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INFORMACJE PARAFIALNE 
 1.IV (niedziela): WIELKA NIEDZIELA 

 Odnowienie przyrzeczeń chrzcielnych. 
 Parafialny Zespół Caritas przygotował świąteczne nies-

podzianki dla najmłodszych członków naszej parafii – 
wielkanocne kurczaczki, które znajdują się przy Grobie 
PANA JEZUSA. Zapraszamy! dzieci! 

 2.IV (poniedziałek): II DZIEŃ ŚWIĄT WIELKANOCNYCH 
 Msze św. o 845, 1030 i 1200. Nie ma Mszy św. o 1800. 
 Ofiary zbierane na tacę przeznaczone zostaną na Katoli-

cki Uniwersytet Lubelski im. Jana Pawła II. 
 6.IV (piątek): Ze względu na Oktawę Wielkanocy można spo-

żywać pokarmy mięsne. 
 8.IV (niedziela): Po sumie, z racji Wielkanocy, spotkanie Kół 

Żywego Różańca. 
 Chrzty w WIELKANOC, 2.IV, na sumie, oraz w kwietniu 

w 4. niedzielę miesiąca, 22.IV, również na sumie 
(przygotowanie rodziców i chrzestnych 15.IV). 

 Serdeczne Bóg zapłać! tym, którzy przyczynili się do wspa-

niałej oprawy świąt MĘKI PAŃSKIEJ I ZMARTWYCHWSTANIA PANA: 
 naszym Duszpasterzom, którzy tyle wysiłku włożyli 

w przygotowanie nas i naszej parafii do tych najważniej-
szych i najpiękniejszych wydarzeń i jakże godnie je po-
prowadzili! 

 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. Micha-
łowi, służbie liturgicznej i młodzieży oazowej za przygo-
towanie Ciemnicy i Grobu Pańskiego! 

 scholi młodzieżowej i dziecięcej za oprawę muzyczną 

Triduum Paschalnego i Ciemnych Jutrzni. 
 strażakom za wartę przy Grobie Pańskim w Wielki Piątek 

i Wielką Sobotę. 
 Parafialny zespół Caritas serdecznie dziękuje! wszystkim, 

którzy, poprzez zbiórkę żywności lub udział w kiermaszu, 
włączyli się w wielkopostną pomoc dla najuboższych 
mieszkańców naszej parafii. Serdeczne Bóg zapłać! 

 Zachęcamy! do przekazania 1% podatku dochodowego 

na rzecz Parafialnego Zespołu Caritas – poprzez Caritas 
Archidiecezji Warszawskiej (numer KRS – 0000225750, 
ze wskazaniem naszego Caritas jako odbiorcy). Ulotki 
wyjaśniające jak wypełnić formularz PIT  w kościele. 

 Trwa jeszcze remont kościoła. Ofiary na odnowę wspól-
nego domu można składać np. na konto parafialne: 

PKO S.A. VII O. w Warszawie 56 1240 1109 1111 0000 0551 5772 

Za wszystkie ofiary – składane na tacę, wpłaty indywidualne 
i na konto – serdeczne Bóg zapłać! 

 22–29.VI: Pielgrzymka na Ukrainę. Program  w kościele. 

Zapisy chętnych w zakrystii lub kancelarii parafialnej. 

ZAPOWIEDZI 
Zapowiedź II: Michał KRAWCZYK, kawaler, i Joanna GARWOLEWSKA, 

panna, oboje z parafii pw. św. o. Pio w Warszawie 

Zapowiedź II: Karol MICHALSKI, kawaler, i Magdalena ŚWIERCZEW-
SKA, panna, oboje 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 odeszła z naszego grona: 

śp. Jadwiga Barbara BIŃKOWSKA  22.III.2018 l. 66 

Wieczne odpoczywanie racz Jej dać PANIE! 

INTENCJE MSZALNE I MODLITEWNE 

2.IV 
(poniedziałek) 

845 
† Genowefy i Zbigniewa GUTOWSKICH, 

zmarłych z rodzin GUTOWSKICH i JANISZKÓW 

1030 o nawrócenie grzeszników 

1200 
† Mariana KANABUSA, 

zmarłych rodziców i teściów, 

Jadwigi ŁĄCZEK 

3.IV 
(wtorek) 

730  

1800  

4.IV 
(środa) 

730  

1800  

5.IV 
(czwartek) 

730 w pewnej intencji 

1800 w pewnej intencji 

6.IV 
(piątek) 

730  

1545 o błogosławieństwo BOŻE i potrzebne łaski dla Aleksandra, z racji urodzin 

1800 
† Stefanii,w 1. rocznicę śmierci, i Albina BOROWSKICH, 

Józefa WYSZOGRODZKIEGO 

7.IV 
(sobota) 

730 w pewnej intencji 

1800 dziękczynna, w 27. rocznicę ślubu Marioli i Jerzego WROCHNÓW 

8.IV 
(niedziela) 

845 † Leona BRUDNIEWSKIEGO, z racji imienin 

1030 

† Marii i Stanisława GADOMSKICH, 

zmarłych z rodzin GADOMSKICH i JANISZKÓW 

† Stefana WOJTCZAKA, 

zmarłych z rodzin WOJTCZAKÓW i GDULÓW 

1200 † Jadwigi OKLEJ, w 1. rocznicę śmierci 

1800 
† Heleny, Franciszka i Henryka OLSZEWSKICH, 

Stefana, Anny, Zofii i Antoniego KLUCZYŃSKICH 

MISTERIUM DROGI KRZYŻOWEJ 

STACJA XIV — CIAŁO JEZUSA ZŁOŻONO DO GROBU („Hymn o Całunie Turyńskim”) 

Jak zgłębić tajemnicę tego Całunu, 

Tajemnicę ciosu 

Zadanego kijem 

Przez policzki 

Na odlew, 

Tajemnicę złamanego nosa, 

Tajemnicę krwi stężałej w kątach warg, 

Włosów wyrwanych z brody, 

Rozciętej brwi, 

Przebitych rąk i nóg, 

I boku, 

Jak zgłębić ten dramat utrwalony na płótnie, 

Na tkaninie 

Zwiniętej i porzuconej w pośpiechu 

Na ziemi… 

Czyje ręce Ciebie utkały, 

Na jakich krosnach Ciebie utkały, 

Na jakim targu Ciebie sprzedano, 

I jaki kupiec Cię sprzedał, 

I ile denarów zażądał za Ciebie, 

Tkanino wieczności, 

Pośmiertna szato BOGA? 

BRANDSTAETTER, Roman (1906, Tarnów – 1987, Poznań) – wiersze różne 

il. DROGA KRZYŻOWA – katedra polowa WP pw. NMP Królowej Polski, Warszawa źródło: zasoby własne 

»Ujrzał i uwierzyłj 20, 8«. 
Oczami wiary: 

śmierć została pokonana! 
w tej radości z naszymi Pasterzami i Parafianami POZOSTAJE 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 Michał BOGDAN 
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