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św. Cyryl mówi: „Nie powątpiewaj, czy to prawda, lecz raczej przyjmij z wiarą słowa ZBAWICIELA, ponieważ ON, który jest PRAWDĄ, nie kłamie”ŚW. TOMASZ Z AKWINU, SUMMA THEOLOGIAE, III, 75, 1… [KKK, 1381, fragm.] 

DRUGA NIEDZIELA WIELKANOCNA 

MIŁOSIERDZIA BOŻEGO 

 

NIEWIERNY TOMASZ — SERODINE, Jan (ok. 1594, Ascona – 1631, Rzym) 

lata 1620., olejny na płótnie, 128×160 cm, Muzeum Narodowe, Warszawa; źródło: commons.wikimedia.org 

Z DZIEJÓW APOSTOLSKICHDZ 5, 12-16 

Wiele znaków i cudów działo się wśród ludu 

przez ręce apostołów. 

Trzymali się wszyscy razem w krużganku Salomona. 

A z obcych nikt nie miał odwagi dołączyć się do nich, 

lud zaś ich wychwalał. 

Coraz bardziej też rosła liczba mężczyzn i kobiet 

przyjmujących wiarę w PANA. 

Wynoszono też chorych na ulice i kładziono na łożach i noszach, 

aby choć cień przechodzącego Piotra padł na któregoś z nich. 

Także z miast sąsiednich zbiegały się wielkie rzesze do Jeruzalem 

znosząc chorych i dręczonych przez duchy nieczyste, 

a wszyscy doznawali uzdrowienia. 

PSALM RESPONSORYJNYPS 118 (117), 2-4. 22-24. 25-27A (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”. 

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. 

O PANIE, TY nas wybaw, 

pomyślność daj nam, o PANIE! 

Błogosławiony, który przybywa w imię PAŃSKIE, 

błogosławimy wam z PAŃSKIEGO domu. 

PAN jest BOGIEM i daje nam światło. 

Z APOKALIPSY ŚW. JANA APOSTOŁAAp 1, 9-11a. 12-13. 17-19 
Ja, Jan, wasz brat i współuczestnik w ucisku i królestwie, 

i wytrwaniu w JEZUSIE, 

byłem na wyspie, zwanej Patmos, 

z powodu słowa BOŻEGO i świadectwa Jezusa. 

Doznałem zachwycenia w dzień PAŃSKI 

i posłyszałem za sobą potężny głos, 

jak gdyby trąby mówiącej: 

»Co widzisz, napisz w księdze 

i poślij siedmiu Kościołom: 

do Efezu, Smyrny, Pergamonu, 

Tiatyry, Sardes, Filadelfii i Laodycei«. 

I obróciłem się, by patrzeć, co to za głos do mnie mówił; 

a obróciwszy się, ujrzałem siedem złotych świeczników 

i pośród świeczników kogoś podobnego 

do SYNA CZŁOWIECZEGO, 

przyobleczonego w szatę do stóp 

i przepasanego na piersiach złotym pasem. 

Kiedy GO ujrzałem, do stóp JEGO padłem jak martwy, 

a ON położył na mnie prawą rękę, mówiąc: 

»Przestań się lękać! 

JA jestem PIERWSZY i OSTATNI, 

i ŻYJĄCY. 

Byłem umarły, 

a oto jestem żyjący na wieki wieków 

i mam klucze śmierci i Otchłani. 

Napisz więc to, co widziałeś 

i co jest, 

i co potem musi się stać«. 

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 WEDŁUG 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. 

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Serodine_Doubting_Thomas.jpg
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INFORMACJE PARAFIALNE 
 1-31.V: NABOŻEŃSTWA MAJOWE ku czci NAJŚWIĘTSZEJ MARYI 

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

Litanii Loretańskiej przy krzyżach i kapliczkach parafii! 
 2.V (czwartek): ŚWIĘTO PATRONA PARAFII, ŚW. ZYGMUNTA. 

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

ks. Bartosz SZOPLIK. Zapraszamy! 

 3.V (piątek): Uroczystość NAJŚWIĘTSZEJ MARYI PANNY KRÓLOWEJ 

POLSKI. Także – 1. PIĄTEK MIESIĄCA. 
 Msze św. według porządku niedzielnego. 
 Z racji uroczystości – nie obowiązuje post. 

 4.V (sobota): 1-SZA SOBOTA MIESIĄCA. 
 Uczcijmy! NIEPOKALANE SERCE MARYI nabożeństwem PIĘCIU 

PIERWSZYCH SOBÓT MIESIĄCA — wynagradzającym za grze-
chy przeciwko SERCU MARYI! Zapraszamy! w kolejne pier-

wsze soboty miesiąca na Mszę św. o 1800. 
 Po Mszy św. o 1800 – RÓŻANIEC. 

 5.V (niedziela): 1-SZA NIEDZIELA MIESIĄCA. 
 Po sumie o 1200 adoracja NAJŚWIĘTSZEGO SAKRAMENTU. 
 Po adoracji – spotkanie Kół Żywego Różańca. 

 Chrzty w maju w 4. niedzielę miesiąca – 26.V – na sumie. 
Zgłoszenia do 17.V w kancelarii. Przygotowanie dla rodzi-
ców i chrzestnych 19.V, po sumie, w kościele. 

 Zachęcamy! wszystkich parafian do przekazania 1% podatku 

dochodowego na nasz PARAFIALNY ZESPÓŁ CARITAS. Przekaza-
nie odbywa się poprzez Caritas Archidiecezji Warszawskiej. 
W formularzu PIT należy po prostu podać: 

numer KRS: 0000225750 
Cel szczegółowy: Caritas przy parafii pw. św. Zygmunta, Słomczyn 
15–16.VI (sobota–niedziela): Pielgrzymka rzeczna św. Zygmunta 
do Płocka. Chętnych prosimy! o zgłaszanie się do ks. Probo-

szcza lub ks. Michała. 
 10–22.VIII: Letni wyjazd do Augustowa. Koszt: 1,300 zł. 

Szczegóły u ks. Michała. 
 17–19.V (piątek–niedziela): Wyższe Metropolitalne Seminarium Du-

chowne św. Jana Chrzciciela w Warszawie organizuje week-
endowe REKOLEKCJE DLA ROZEZNAJĄCYCH POWOŁANIE. 
To dobry czas, by w ciszy i spokoju rozeznać wolę BOŻĄ 
na swoje życie… 
Szczegółowe informacje i zapisy na stronie warszawskiego 
Seminarium www.wmsd.waw.pl. 
Serdecznie zapraszamy! wszystkich zainteresowanych! 

 Ofiary na spłatę zobowiązań związanych z trwającym re-

montem kościoła można składać np. na konto parafialne: 
PKO S.A. VII O. w Warszawie 56 1240 1109 1111 0000 0551 5772 

Za wszystkie ofiary – serdeczne Bóg zapłać! 

ZAPOWIEDZI 
Zapowiedź II: Oskar Jakub GRZYBOWSKI, kawaler z parafii tutejszej, i 

Adriana Barbara FRANIEWSKA, panna z parafii pw. Najświętszego Serca 
Pana Jezusa w Warszawie 

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. Alicja LICHMIRA  15.IV.2019 l. 89 

Wieczne odpoczywanie racz Jej dać PANIE! 

INTENCJE MSZALNE I MODLITEWNE 

29.IV 
(poniedziałek) 

730 
† Wandy GARWOLEWSKIEJ, 

zmarłych z rodziny GARWOLEWSKICH 

1800 
+ Stanisławy, Stanisława, Franciszka i Eugeniusza 

ZAWADZANKÓW 

30.IV 
(wtorek) 

730  

1800 
† Katarzyny OSUCH, w rocznicę śmierci, 

Andrzeja OSUCHA, 

zmarłych z rodzin OSUCHÓW i UTRATÓW 

1.V 
(środa) 

730  

1800 
† Tadeusza, Janiny i Stanisława RETMAŃSKICH, 

Zofii, Jana, Tadeusza, Józefa i Genowefy ORNATÓW 

2.V 
(czwartek) 

845 w pewnej intencji 

1030 za Parafian 

1800 o nawrócenie grzeszników 

3.V 
(piątek) 

845 
† Stanisława, Jana i Marianny RAWSKICH, 

Franciszka i Teresy KANABUSÓW, 

Józefa i Józefy LEWANDOWSKICH 

1030 † Zygmunta i Celiny PINDELSKICH 

1200 
† Kazimiery, Antoniego i Julianny KOŁPAKÓW, 

Janiny i Władysława UTRATÓW, 

zmarłych z rodzin DUDKÓW, KANABUSÓW i UTRATÓW 

1800 
† Ewy, Władysława i Stanisława KONIECZNYCH, 

Czesława DADACZA 

4.V 
(sobota) 

730 o nawrócenie dla Henryka 

1800 o nawrócenie grzeszników 

5.V 
(niedziela) 

845 
† Jana ŁUKASIKA, Grażyny GAWLIK, 

Marianny i Szymona STEFANIAKÓW, 

Zbigniewa i Aliny WICHNIEWICZÓW 

1030 
† Czesława BUZAKA, w 20. rocznicę śmierci, 

Marii i Henryka DERECKICH 

1200 w pewnej intencji 

1800 
† Leokadii, Jana i Stanisława URBANKÓW, 

zmarłych z rodzin Urbanków i MIRKOWSKICH 

BISKUPI WARSZAWSCY: KAZIMIERZ RUSZKIEWICZ, CZ. I 

Najstarszym biskupem warszawskim, który doczekał 

niepodległej Polski, był Kazimierz Ruszkiewicz. 

Na świat przyszedł 6.I.1836 w dziś już nieistniejącej 

wsi Dzięciołówka, ok. 10 km od Mariampola, w ówczes-

nym województwie augustowskim (rok później prze-

mianowanym na gubernię) zaborczego Królestwa 

Polskiego (ros. Царство Польское), stanowiącego część 

Imperium Rosyjskiego — dziś na Litwie. W 1927 żyło 

w niej 259 mieszkańców w 29 domostwach… 

Był prawd. pierwszym dzieckiem Andrzeja i Wiktorii z do-

mu Garwienor. 

Sakrament chrztu św. przyjął zapewne w parafialnym 

Mariampolu, mieście założonym przez oo. Marianów, 

którzy pojawili się tu w 1765. W 1836 było to miasteczko powiatowe, z mu-

rowanym kościołem parafialnym, wybudowanym w 1819… 

Do szkoły średniej — prawd. gimnazjum klasyczngeo — uczęszczał we wspom-

nianym Mariampolu. 

Od 1852 był studentem filozofii i teologii Seminarium Duchownego w Sej-

nach, kształcącego kapłanów ówczesnej diecezji „augustowskiej czyli suwal-

skiej”, powstałej 1818, należącej do metropolii warszawskiej. Stamtąd 

w 1854 na pogłębienie studiów teologicznych został wysłany do Akademii 

Duchownej w Warszawie (powstałej w 1835, po zamknięciu przez Rosjan 

Uniwersytetu Warszawskiego), którą w 1858 ukończył ze stopniem 

kandydata nauk teologicznych… dokończenie nastąpi 

il. KS. KAZIMIERZ RUSZKIEWICZ – lata 1860.–70., fotografia,92× 58 mm, Polska Akademia Nauk; źródło: pauart.pl 

PRZYBICIE DO KRZYŻA 
Przejmująca cisza 

tylko te uderzenia raz za razem 

by dobrze przybić CIEBIE do krzyża 

byś na nim umarł 

przejmująca cisza 

tylko krzyk i śmiech oprawców 

że króla żydowskiego krzyżują 

przejmująca cisza we mnie 

odbija się echem 

TWOJEGO miłosierdzia zapisanego 

w grzechach moich przybitych do krzyża 

przebaczonych 

zapomnianych 

Przejmująca cisza 

TWOJEJ miłości do mnie 

CHRZANOWSKI, Marek FDP (ur. 1962, Rawa Mazowiecka) 

il. PRZYBICIE DO KRZYŻA — CYGAN, Antoni (ur. 1864, Zabrze) 

Droga Krzyżowa, stacja VI, kościół pw. św. Pawła Apostoła, Zabrze; źródło: antonicygan.netgaleria.eu 

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 

INNE Żywy Różaniec – +48 512 665 747; Różaniec Rodziców – +48 608 369 120 
 

http://www.wmsd.waw.pl/
http://pauart.pl/app/artwork?id=5592c5690cf2c6aee07b5717
http://antonicygan.netgaleria.eu/?droga-krzyzowa-parafia-sw.pawla-apostola-w-zabrzu,12
http://www.swzygmunt.knc.pl/

