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[Kapłaństwo] zależy całkowicie od CHRYSTUSA i JEGO jedynego kapłaństwa; zostało ustanowione dla ludzi i dla wspólnoty Kościoła. [KKK, 1551, fragm.] 

TRZECIA NIEDZIELA WIELKANOCNA 

 

CZY KOCHASZ MNIE? — PARSON, Del (ur. 1948, Ogden, UT, USA) 

2012; źródło: www.delparson.com 

Z DZIEJÓW APOSTOLSKICHDZ 5, 27B-32. 40B-41 

Arcykapłan zapytał apostołów: 

„Surowo wam zakazaliśmy nauczać w to imię, 

a oto napełniliście Jeruzalem waszą nauką 

i chcecie ściągnąć na nas odpowiedzialność 

za krew tego CZŁOWIEKA?” 

„Trzeba bardziej słuchać BOGA niż ludzi” – 

odpowiedział Piotr, a także apostołowie. 

„BÓG naszych ojców wskrzesił JEZUSA, 

którego wy straciliście, zawiesiwszy na drzewie. 

BÓG wywyższył GO na miejscu po prawicy swojej jako WŁADCĘ i ZBAWICIELA, 

aby zapewnić Izraelowi nawrócenie 

i odpuszczenie grzechów. 

Dajemy temu świadectwo my właśnie oraz DUCH ŚWIĘTY, 

którego BÓG udzielił tym, którzy MU są 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. 5-6. 11-12A 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. 

Płacz nadchodzi z wieczora, a rankiem wesele. 

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 APOKALIPSY ŚW. JANA APOSTOŁAAp 5, 11-14 
Ja, Jan, ujrzałem i usłyszałem głos wielu aniołów dokoła tronu 

i Istot żyjących, i Starców, 

a liczba ich była miriady miriad i tysiące tysięcy, 

mówiących głosem donośnym: 

„BARANEK zabity jest godzien otrzymać 

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 morzu, i wszystko, co w nich przebywa, 

usłyszałem, jak mówiło: 

„Zasiadającemu na tronie i BARANKOWI błogosławieństwo 

i cześć, i chwała, i moc, na wieki wieków!” 

A cztery Istoty żyjące mówiły: „Amen”. 

Starcy zaś upadli i oddali pokłon. 

AKLAMACJA Alleluja, Alleluja 

Zmartwychwstał CHRYSTUS, który wszystko stworzył 

i zlitował się nad ludźmi. 

SŁOWA EWANGELII WEDŁUG ŚW. JANAJ 21, 1-19 

JEZUS znowu ukazał się nad Jeziorem 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 ułowili. 

A gdy ranek zaświtał, JEZUS stanął na brzegu. 

Jednakże uczniowie nie wiedzieli, że to był JEZUS. 

A JEZUS rzekł do nich: 

»Dzieci, macie coś 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 wpław do jeziora. 

Pozostali uczniowie przypłynęli łódką, ciągnąc za sobą sieć z rybami. 

Od brzegu bowiem nie było daleko – tylko około dwustu łokci. 

A kiedy zeszli na ląd, ujrzeli rozłożone ognisko, a na nim ułożoną rybę oraz 

chleb. 

Rzekł do nich JEZUS: 

»Przynieście jeszcze ryb, które teraz złowiliście«. 

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

stu pięćdziesięciu trzech. 

A pomimo tak wielkiej ilości sieć nie rozerwała się. 

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 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 znowu, po raz drugi, 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.delparson.com/gallery_pages/lovest_thou_me.html
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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! 
 5.V (niedziela): 1-SZA NIEDZIELA MIESIĄCA. 

 Po sumie o 1200 adoracja NAJŚWIĘTSZEGO SAKRAMENTU. 
 Po adoracji – spotkanie Kół Żywego Różańca. 

 11.V (sobota): 
 WYPOMINKI o 1640. 
 Msza św. za zmarłych polecanych w WYPOMINKACH o 1800. 

 12.V (niedziela): NIEDZIELA DOBREGO PASTERZA. 
 Uroczystość 1. KOMUNII ŚW.: 

 Msza św. pierwszokomunijna o 1030. 
o 9.V (czwartek): Próba – po Mszy św. 1800. 
o 11.V (sobota): Spowiedź – o 900. 

o Biały Tydzień dla dzieci pierwszokomunijnych 
13–17.V (poniedziałek–piątek), na Mszach św. o 1800. 

 Rozpoczęcie tygodnia modlitw o powołania do kapłań-
stwa i zakonu. 

 Po Mszach św. zbierane są ofiary do puszek na Wyższe 
Metropolitalne Seminarium Duchowne w Warszawie. 

 Przygotowania do uroczystości dzieci rocznicowych: 
 16.V (czwartek): Próba – po Mszy św. 1800. 
 17.V (piątek): Spowiedź – o 1500. 

 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! 

 18.V (sobota): Piesza pielgrzymka do Marianek, do Sanktuarium 
św. o. Stanisława Papczyńskiego – dla kandydatów do bierz-
mowania. Wyjście z naszej świątyni – o 830. Zapraszamy! 

 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. 

 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. 
 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 – składane na tacę, wpłaty indywidualne 
i na konto z przeznaczeniem na remont kościoła – Rada 
Parafialna i nasi duszpasterze składają serdeczne Bóg zapłać! 

INTENCJE MSZALNE I MODLITEWNE 

6.V 
(poniedziałek) 

730 † Ireneusza SKRZYPCZAKA, w miesiąc po śmierci 

1800 † Marianny OLSZEWSKIEJ, w 2. rocznicę śmierci 

7.V 
(wtorek) 

730 w pewnej intencji 

1800 
† Zygmunta ŁOPACIŃSKIEGO, 

Stanisława i Gabrieli PODGÓRSKICH 

8.V 
(środa) 

730 † Jerzego DZIEKANA, w 32. rocznicę śmierci. 

1800 

† Stanisława DOBROWOLSKIEGO, 

Heleny, Jadwigi, Zofii, Feliksa, Władysława i Stefana 

CACKÓW, 

zmarłych z rodzin DOBROWOLSKICH i CACKÓW 

9.V 
(czwartek) 

730 dziękczynna, za uzdrowienie 

1800 † Wiesławy i Stanisława PYZLÓW 

10.V 
(piątek) 

730 
† Marianny GRZEGOREK, w 4. rocznicę śmierci, 

 izmarłych z rodziny GRZEGORKÓW 

1800 dziękczynna, z racji imienin i urodzin Aleksandra 

11.V 
(sobota) 

730 † Rafała FABISIAKA 

1640 WYPOMINKI 

1800 † zmarłych polecanych w WYPOMINKACH 

12.V 
(niedziela) 

845 
† Józefa i Henryka NOGALÓW, 

Józefa i Stefanii JASKÓW 

1030 w intencji dzieci pierwszokomunijnych 

1200 w pewnej intencji 

1800 
† Stanisława KANABUSA, 

Kazimiery i Mariana MIRGOSÓW 

BISKUPI WARSZAWSCY: KAZIMIERZ RUSZKIEWICZ, CZ. II 

4.VII.1858 przyjął święcenia diakonatu, a 11.XII.1858 został 

wyświęcony — przez bpa Macieja Kazimierza Wołon-

czewskiego (1801–1875), ordynariusza żmudzkiego — na pre-

zbitera (kapłana) swojej augustowskiej diecezji. 

Na początku 1859 został wikariuszem w Augustowie, 

a w VII.1862 wikariuszem w Suwałkach. 

Nie na długo, bowiem jeszcze w tym samym roku – 

w gęstwiejącej atmosferze, która niebawem miała 

doprowadzić do wybuchu Powstania Styczniowego 

w I.1863 – na wezwanie metropolity, abpa św. Zyg-

munta Szczęsnego Felińskiego, przeniósł się do archi-

diecezji warszawskiej. 

Wybuchu Powstania w Warszawie nie doczekał. Już bowiem po trzech mie-

siącach, przed końcem 1862, wyjechał do Rzymu. Tam podjął studia na jed-

nym z najstarszych uniwersytetów, założonym w 1303 państwowym Uniwer-

sytecie „La Sapienza” w Rzymie, i w 1864 obronił doktorat z teologii. 

Do Polski Kazimierz wrócił w 1864, pod koniec Powstania Styczniowego… 

Warto przyjrzeć się kartotekom rosyjskich służb, które obserwowały w owym 

gorącym czasie Kazimierza. Odnotowały one, że Ruszkiewicz w Rzymie pozo-

stał do 22.XI.1864. Generał-policmajster Królestwa Polskiego 15.XII.1864 

pisał, że ks. Ruszkiewicz wrócił z zagranicy z „paszportem przetermino-

wanym” i że badany w biurze generał-policmajstra zeznał, iż „w X.1862 

chorował na płuca i w celach leczniczych wyjechał za granicę”. Po otrzy-

maniu paszportu ważnego na sześć miesięcy udał się – przez Berlin, Paryż, 

Marsylię i Civitavecchia – do Rzymu, dokąd „przybył 31.X.1862 i tam będąc 

chorym pozostawał do czasu swego powrotu do Królestwa Polskiego”. 

W związku z tym rosyjski Główny Dyrektor Komisji spraw wewnętrznych i du-

chownych polecił „ustanowić nad ks. Ruszkiewiczem nadzór policyjny”… 

Po powrocie Kazimierz mianowany został wikariuszem przy kościele pw. św. A-

leksandra w Warszawie. Jednocześnie został wykładowcą teologii moralnej 

i vice–regensem (vice–rektorem) w Seminarium Duchownym w Warszawie. 

Jego karierze bacznie przyglądali się Rosjanie. 24.IV.1865 generał-policmaj-

ster zaborczego Królestwa Polskiego, Fiodor Fiodorowicz Trepow, powiado-

mił Dyrektora Głównego Komisji Rządowej Oświecenia Publicznego (swego 

rodzaju ministerstwa oświecenia Królestwa), że ks. Kazimierz „nie może być 

mianowany profesorem w warszawskim seminarium duchownym”. 

Nastąpiła wymiana listów i 24.I.1866 Główny Dyrektor Komisji – po otrzy-

maniu zgody namiestnika Królestwa Polskiego – biorąc pod uwagę, „że 

ks. Ruszkiewicz nie brał żadnego udziału w zakłóceniach karności, jakie 

miały miejsce w seminarium św. Jana, pozwolił zostawić ks. Ruszkiewicza 

na stanowisku profesora wspomnianego seminarium z zastrzeżeniem, że je-

żeli będzie zauważony w jakiejkolwiek antypaństwowej działalności, zostanie 

natychmiast usunięty ze swego stanowiska”… 

W 1867–83 ks. Kazimierz piastował urząd rektora tegoż seminarium. Warto 

nadmienić, iż wykształcenie pozyskane w seminariach (w odróżnieniu od A-

kademii Duchownych — po Powstaniu w zaborczym Imperium Rosyjskim 

funkcjonowała jedna: w Sankt Petersburgu) Rosjanie uznawali za „średnie”… 

Należał także do redakcji „Przeglądu Katolickiego” i „Kroniki Rodzinnej”. Był 

autorem haseł do Encyklopedii Kościelnej, za co m.in. otrzymał tytuł doctora 

honoris causa Uniwersytetu Warszawskiego… 

Współpraca z „Przeglądem Katolickim” nie umknęła uwadze carskiej policji. 

Naczelnik żandarmerii warszawskiego okręgu powiadomił warszawskiego 

generał-gubernatora (1874–80). hr. Pawła Demetriusza Kotzebue, że „chociaż 

ks. Ruszkiewicz zachowuje się nienagannie, to jednak uchodzi on wśród 

duchowieństwa za zawziętego fanatyka i stronnika jezuitów. Szkodliwy 

wpływ tego księdza zaznaczył się przede wszystkim w jego licznych artyku-

łach przeznaczonych do druku właśnie w 'Przeglądzie Katolickim', jednak 

niedozwolonych przez cenzurę z powodu treści godnej nagany”. 

Na tej podstawie naczelnik żandarmerii wyraził opinię, że „ks. Ruszkiewicz 

nie zasługuje na to, by mu powierzyć wydawanie wspomnianego pisma”. 

Interwencje na wysokim szczeblu wszelako doprowadziły do zmiany 

nieprzychylnej opinii i ks. Ruszkiewicz mógł dalej publikować w „Przeglądzie 

Katolickim”… 

Rektorem seminarium był do 1883… ciąg dalszy nastąpi 

il. KS. KAZIMIERZ RUSZKIEWICZ – 1884, rys., 10,8×9,3 cm, Mazowiecka Biblioteka Cyfrowa; źródło: commons.wikimedia.org 

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/
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Kazimierz_Ruszkiewicz_(59499).jpg
http://www.swzygmunt.knc.pl/

