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JEZUS ZMARTWYCHWSTAŁY nawiązuje z uczniami bezpośredni kontakt przez dotykPOR. ŁK 24, 39; J 20, 27 i wspólny posiłekPOR. ŁK 24, 30. 41-43; J 21, 9. 13-15. 

Zaprasza ich w ten sposób do uznania, że nie jest duchemPOR. ŁK 24, 39, ale przede wszystkim do stwierdzenia, że zmartwychwstałe ciało, w którym 

się im ukazuje, jest tym samym ciałem, które zostało umęczone i ukrzyżowane, ponieważ nosi ON jeszcze ślady swojej mękiPOR. ŁK 24, 40; J 20, 20. 27. 

To autentyczne i rzeczywiste ciało posiada jednak równocześnie nowe właściwości ciała uwielbionego: 

 nie sytuuje się ono już w czasie i przestrzeni, ale może uobecnić się na swój sposób, gdzie i kiedy chcePOR. MT 28, 9. 16-17; ŁK 24, 15. 36; J 20, 14. 19. 26; 21, 4, ponieważ JEGO 

człowieczeństwo nie może już być związane z ziemią i należy wyłącznie do BOSKIEGO panowania OJCAPOR. J 20, 17. 

Z tego powodu JEZUS ZMARTWYCHWSTAŁY jest całkowicie wolny w wyborze form ukazywania się: w postaci ogrodnikaPOR. J 20,14-15 lub „w innej postaci”MK 16,12 niż ta, 

jaką znali uczniowie, by w ten sposób wzbudzić ich wiaręPOR. J 20, 14. 16; 21, 4. 7. [KKK, 645] 

DRUGA NIEDZIELA WIELKANOCNA 
MIŁOSIERDZIA BOŻEGO 

 

NIEDOWIARSTWO ŚW. TOMASZA — BARBIERI, Jan Franciszek – GUERCINO (1591, Cento – 1666, Bolonia) 

olejny na płótnie, Residenzgalerie, Salzburg; źródło: www.wikigallery.org 

Z DZIEJÓW APOSTOLSKICHDZ 4, 32-35 

Jeden duch i jedno serce ożywiały wszystkich, którzy uwierzyli. 

Żaden nie nazywał swoim tego, co posiadał, ale wszystko mieli wspólne. 

Apostołowie z wielką mocą świadczyli o zmartwychwstaniu PANA JEZUSA, 

a wielka łaska spoczywała na wszystkich. 

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

sprzedawali je i przynosili pieniądze uzyskane ze sprzedaży, i składali je 

u stóp apostołów. 

Każdemu też rozdzielano według potrzeby. 

PSALM RESPONSORYJNYPS 118 (117), 2-4. 16-18. 22-24 (R.: POR. 1C) 

REFREN: Dziękujcie PANU, bo jest miłosierny 

Niech dom Izraela głosi: „JEGO łaska na wieki”. 

Niech dom Aarona głosi: „JEGO łaska na wieki”. 

Niech wyznawcy PANA głoszą: 

„JEGO łaska na wieki”. 

Prawica PANA wzniesiona wysoko, 

prawica PAŃSKA moc okazała. 

Nie umrę, ale żyć będę i głosić dzieła PANA. 

Ciężko mnie PAN ukarał, ale na śmierć nie wydał. 

Kamień odrzucony przez budujących 

stał się kamieniem węgielnym. 

Stało się to przez PANA i cudem jest w naszych oczach. 

Oto dzień, który PAN uczynił, 

radujmy się 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, kto życie 

od NIEGO otrzymał. 

Po tym poznajemy, że miłujemy dzieci BOŻE, gdy miłujemy BOGA i wypeł-

niamy JEGO przykazania, albowiem miłość względem BOGA polega na speł-

nianiu 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 któż 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. 

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. 

AKLAMACJAPOR. J 20, 29 Alleluja, Alleluja 

»Uwierzyłeś, Tomaszu, bo MNIE ujrzałeś; 

błogosławieni, którzy nie widzieli, a uwierzyli« 

SŁOWA EWANGELII WG ŚW. JANAJ 20, 19-31 

Wieczorem w dniu zmartwychwstania, tam gdzie przebywali uczniowie, 

choć drzwi były zamknięte z obawy przed Żydami, przyszedł JEZUS, 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 ręki mojej nie włożę w bok JEGO, 

nie uwierzę”. 

A po ośmiu dniach, kiedy uczniowie JEGO byli znowu wewnątrz domu 

i Tomasz z nimi, JEZUS przyszedł, choć drzwi były zamknięte, stanął 

pośrodku i rzekł: 

»Pokój wam!« 

Następnie rzekł do Tomasza: 

»Podnieś tutaj swój palec i zobacz MOJE ręce. Podnieś rękę i włóż w MÓJ 

bok, i nie bądź niedowiarkiem, lecz wierzącym«. 

Tomasz w odpowiedzi rzekł do NIEGO: 

«PAN mój i BÓG mój!» 

Powiedział mu JEZUS: 

»Uwierzyłeś dlatego, że MNIE ujrzałeś? 

Błogosławieni, którzy nie widzieli, a uwierzyli«. 

I wiele innych znaków, których nie zapisano w tej księdze, uczynił JEZUS 

wobec uczniów. Te zaś zapisano, abyście wierzyli, że JEZUS jest MESJASZEM, 

SYNEM BOŻYM, i abyście wierząc, mieli życie w imię JEGO. 

http://www.wikigallery.org/wiki/painting_295766/Guercino/The-Incredulity-of-St-Thomas
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INFORMACJE PARAFIALNE 
 8.IV (niedziela): Po sumie, z racji Wielkanocy, spotkanie Kół 

Żywego Różańca. 
 14.IV (sobota): 

 WYPOMINKI o 1715. 
 Msza św. za zmarłych polecanych w WYPOMINKACH o 1800. 

 15.IV (niedziela): Spotkanie rodziców dzieci pierwszokomunijnych 
po Mszy św. o 1800. 

 21.IV (sobota): O 1300 bieg „SZLAKIEM GUZIKÓW NIEUGIĘTYCH”, 
ku czci patrona szkoły w Słomczynie, Jana Mejstera, oraz 
wszystkich zamordowanych w ramach tzw. Zbrodni Katyńskiej. 
Start przy pomniku Powstańców Styczniowych w Ciecisze-
wie. Zakończenie przy Domu Ludowym w Słomczynie. 
Zapraszamy! wszystkich rodziców, absolwentów oraz sym-

patyków Szkoły Podstawowej w Słomczynie! 
Dla wszystkich uczestników pamiątkowe gadżety i grochówka! 
Więcej informacji – na ulotkach w kościele. 

 Chrzty w kwietniu 22.IV oraz 29.IV, na sumie. Zgłoszenia 
do 13.IV w kancelarii. Przygotowanie dla rodziców i chrzest-
nych 15.IV po sumie w kościele. 

 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. 

 Jeszcze trwa 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! 

 16–17.VI (sobota–niedziela): Pielgrzymka rzeczna pw. św. Zygmunta 
do Płocka. Chętnych prosimy o zgłaszanie się do księży. 

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

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

1.IV Kajetan KAPLER, Konstancin-Jeziorna 

 

1.IV Kosma KAPLER, Konstancin-Jeziorna 

17.III Oliwia KUREK, Dębówka 

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

ZAPOWIEDZI 
Zapowiedź I: Michał PINDELSKI, kawaler z parafii tutejszej, i Marta 

KUREK, panna z parafii w Zawadach 
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. Ksawery Krzysztof KUCICKI  27.III.2018 d. 1 

Wieczne odpoczywanie racz Mu dać PANIE! 

INTENCJE MSZALNE I MODLITEWNE 

9.IV 
(poniedziałek) 

730 

† Stefana BĄCZKOWSKIEGO, w 25. rocznicę śmierci, 

Kazimierza PAWLAKA, w 25. rocznicę śmierci, 

Marianny BĄCZKOWSKIEJ, Stanisławy PAWLAK, 

Hanny SZAL 

1800 
† Genowefy DUDEK, w 1. rocznicę śmierci, 

Stefana DUDKA 

10.IV 
(wtorek) 

730  

1800 w intencji Małgorzaty i Adriana 

11.IV 
(środa) 

730  

1800 † Jana Piotra PRUSZYŃSKIEGO 

12.IV 
(czwartek) 

730 
dziękczynna, w intencji Grażyny i Stanisława ZAJĄCÓW, 

z racji rocznicy ślubu 

1800 † Krzysztofa KONOPKI, w miesiąc po śmierci 

13.IV 
(piątek) 

730 w pewnej intencji 

1800 
† Janiny i Stanisława LESZCZYŃSKICH, 

Ryszarda CZUBAJA, w 8. rocznicę śmierci 

14.IV 
(sobota) 

730 † Henryki BIERNACKIEJ 

1715 WYPOMINKI 

1800 † zmarłych polecanych w WYPOMINKACH 

15.IV 
(niedziela) 

845 
† Janiny, Bronisławy i Władysława KUCHARCZYKÓW, 

Tadeusza STASIAKA, 

Krystyny i Ignacego KALINOWSKICH 

1030 
† Grażyny OKLEJ, 

 Marianny WAWRZYŃCZAK 

1200 

† Stefana, Józefa i Marianny OLCZAKÓW, 

Jerzego i Teresy GUTOWSKICH, 

Józefa i Michaliny KOPERÓW 

† Jana ZDUŃCZYKA, 

zmarłych z rodziny ZDUŃCZYKÓW 

1800 
† Czesława DADACZA, 

Ewy, Władysława i Stanisława KONIECZNYCH, 

zmarłych z rodzin KONIECZNYCH i DADACZÓW 

MODLITWA ZA NICH 
BOŻE daj siłę, pozwól wierzyć 

Że ćwierć sekundy, i mniej jeszcze 

Wcześniej choć i najmniejsze mgnienie 

Zdążył tam Anioł miłosierny 

TWÓJ posłaniec 

Osłonił Ich swym skrzydłem, wyrwał 

Uniósł i przygarnął 

Zanim runęli 

Bo nie umiera tu na Ziemi 

Duch sprawiedliwy, Wola prawa 

Miłość czysta 

Dla takiej wiary daj moc PANIE 

Że tam upadła w lesie katyńskim 

Materia roztrzaskana tylko 

A byli wzięci 

Do Arki TWEGO Miłosierdzia 

— Są ocaleni 

Istoto licha 

Lepianko człowiecza marna … wierzysz tak? 

— Wierzę PANIE 

DŁUGOSZ, Leszek Marek (ur. 1941, Zaklików) 

BISKUPI WARSZAWSCY: JÓZEF MIASKOWSKI 
W 2018 obchodzimy 200 lecie powstania archidie-

cezji warszawskiej. Diecezją stała się wcześniej, bo 

19.X.1798, bullą Piusa VI „Ad universam agri Domi-

nici curam”, z części obszaru diecezji poznańskiej. 

Jej powstanie wiąże się z upadkiem państwa pol-

skiego w XVIII w. W wyniku rozbiorów Warszawa 

i okolice znalazły się zaborze pruskim. Decyzja o po-

wołaniu diecezji warszawskiej ograniczała pozycję 

Prymasa Polski związanego z Gnieznem. 

Pierwszym biskupem został Józef Miaskowski. 

Na świat przyszedł ok. 5.V.1744 w Smogorzewie 

pow. Gostyń. Tam też, 26.V.1744 przyjął chrzest św. 

Był synem Kaspra, chorążego wschowskiego i Joanny z Malczewskim. 

4.XI.1758 wstąpił do jezuitów w Krakowie i 6.V.1761 złożył śluby zakonne. 

Następnie przez 3 lata studiował w Poznaniu filozofię. 

W 1564-6 był nauczycielem w Grudziądzu, a w 1766-7 w Bydgoszczy. 

W 1767 wystąpił z zakonu. Po roku studiów w Seminarium pw. Świętego 

Krzyża w Warszawie przyjął 21.X.1768 święcenia kapłańskie. 

Wysłany na studia do Rzymu ukończył je stopniem doktora teologii. 

25.V.1772 został kanonikiem kapituły poznańskiej, a od 1780 prepozytem 

katedralnym poznańskim. W tej roli pertraktował w 1793 z pruskimi na-

jeźdźcami rozpoczynającymi okupację po II rozbiorze. 17.VI tegoż roku zos-

tał administratorem diecezji poznańskiej. Tę funkcję pełnił prawd. do 1796… 

Zyskał wówczas uznanie Prusaków. Tak duże, iż 20.II.1797 król Fryderyk 

Wilhelm II mianował go biskupem warszawskim – acz formalnie diecezja 

jeszcze nie istniała – i obdarował Pałacem Prymasowskim. Pius VI diece-

zję powołał później i dopiero 29.X.1798 mianował go jej biskupem. 

Odznaczony został wówczas pruskim Orderem Orła Czerwonego. 

Rządy objął 21.XII.1799, a sakrę biskupią przyjął 9.II.1800. 

Uregulował życie religijne, przyczynił się do przywrócenia karności kościel-

nej wśród duchowieństwa. Bronił seminariów duchownych przed likwi-

dacją. Szedł natomiast na kompromis, zgadzając się na kontrolę władz 

pruskich nad metodami wychowania i kształcenia alumnów. 

Zmarł 16.XI.1804. Pochowany został na nowo powstałym cmentarzu Po-

wązkowskim, w katakumbach, gdzie zachowała się jego tablica nagrobna. 

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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