
   

»»RRAAZZEEMM  ZZ  CCHHRRYYSSTTUUSSEEMM   
PPOOWWSSTTAALLIIŚŚCCIIEE  ZZ  MMAARRTTWWYYCCHH……««   

NR XV/2020 (939) GAZETKA PARAFII ŚW. ZYGMUNTA W SŁOMCZYNIE 12 KWIETNIA AD 2020 
 

Portal parafialny: www.swzygmunt.knc.pl strona — 1 — 

PIERWSZA NIEDZIELA WIELKANOCNA 
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), 1B-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 żył 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 APOSTOŁA 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 PIERWSZEGO LISTU ŚW. PAWŁA APOSTOŁA 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. 

SEKWENCJA 
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 Galileja. 

Wiemy, żeś zmartwychwstał, że ten cud prawdziwy, 

O KRÓLU ZWYCIĘZCO, bądź nam miłościwy. 

AKLAMACJAPOR. 1 KOR 5, 7B-8A 

Alleluja, Alleluja, Alleluja 

CHRYSTUS został ofiarowany 

jako nasza Pascha. 

Odprawiajmy nasze święto w PANU. 

SŁOWA EWANGELII WEDŁUG ŚW. JANAJ 20,1-9 

Pierwszego dnia po szabacie, 

wczesnym rankiem, 

gdy jeszcze było ciemno, 

Maria Magdalena udała się do grobu 

i zobaczyła kamie 

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 grobu. 

Biegli obydwaj razem, 

lecz ów drugi uczeń wyprzedził Piotra 

i przybył pierwszy do grobu. 

A kiedy się nachylił, 

zobaczył leżące płótna, 

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 (po wyżej): ZMARTWYCHWSTANIE CHRYSTUSA, LUND, Jan Ludwik Gerhard (1777, Kilonia – 1867, Kopenhaga) 

olejny na płotnie, kosciół pw. św. Piotra,. Kopenhaga; źródło: www.wga.hu 

https://www.wga.hu/html_m/l/lund/petrikir.html
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INFORMACJE PARAFIALNE 
 Trwa ROK JUBILEUSZOWY w naszym kościele — od 30.VI.2019 

do 30.VI.2020 — ustanowiony przez STOLICĘ APOSTOLSKĄ 
na trzechsetlecie jego budowy. 

 Nasi duszpasterze zwracają się z prośbą! o uszanowanie 

decyzji władz dotyczącej zakazu zgromadzeń powyżej 
5 osób. Dotyczy to również pogrzebu katolickiego. 

 Nasz arcypasterz, ks. Kazimierz kard. NYCZ, udzielił wszy-
stkim wiernym, aż do odwołania, dyspensy od obowiązku 
niedzielnego uczestnictwa we Mszy Świętej. 

 Korzystających z dyspensy zachęcamy! do osobistej 

i rodzinnej modlitwy oraz uczestnictwa w nabożeństwach 
transmitowanych za pośrednictwem mediów elektronicz-
nych. Na stronie www.swzygmunt.knc.pl udostępniamy! 

przekaz na żywo nabożeństw z parafialnej świątyni. 
 Gazetka parafialna tylko w wydaniu elektronicznym. 

 12.IV (niedziela): WIELKA NIEDZIELA 

 Msze św. o 600, 845, 1030 i 1200. 
 Po Mszy św. o 1200 KORONKA DO BOŻEGO MIŁOSIERDZIA, 

w ramach Nowenny do MIŁOSIERDZIA BOŻEGO. 
 13.IV (poniedziałek): II DZIEŃ ŚWIĄT WIELKANOCNYCH 

 Msze św. o 845, 1030 i 1200. Nie ma Mszy św. o 1800. 
 17.IV (piątek): Ze względu na Oktawę Wielkanocy można spo-

żywać pokarmy mięsne. 
 Serdeczne Bóg zapłać! tym, którzy przyczynili się do wspa-

niałej oprawy, w tak trudnym czasie, 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 umożliwili nam obecność zdalną, poprzez 

relację na stonie parafialnej, w naszej świątyni w tych 
wspaniałych dniach! 

 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 
naszej świątyni! 

 okrojonemu chórowi za oprawę muzyczną Triduum 
Paschalnego i Ciemnych Jutrzni. 

 Na czas pandemii zawieszona zostaje posługa chorym – 
poza sytuacjach zagrożenia życia, przy zachowaniu należy-
tych zabezpieczeń przed zakażeniem. Zgłoszenia w niebez-
pieczeństwie śmierci pod nr telefonu +48 22 754 47 32. 

 W związku z sytuacją w kraju Parafialny Zespół Caritas prosi, 

aby wszyscy, którzy potrzebują pomocy zgłaszali się bezpo-
średnio do członków Zespołu lub za pośrednictwem księży. 

 Zachęcamy! wszystkich parafian do przekazania 1% (1 pro-

cent) podatku dochodowego na rzecz naszego Parafialnego 
Zespołu Caritas, od lat zajmującego się m.in. organizowaniem 
wyjazdów zimowych i letnich dla najuboższych dzieci z na-
szej parafii, w ten sposób budującego aktywną wspólnotę. 
Ulotki, które pomogą wypełnić formularz PIT – w kościele. 
Wszystkim dobroczyńcom – serdeczne podziękowania! 

 Ofiary na spłatę zobowiązań związanych z trwającym re-
montem kościoła i rewitalizacji frontonu naszej świątyni 
można składać np. na konto parafialne: 

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

Pamiętajmy też o wsparciu naszych duszpasterzy! 

KARD. STEFAN WYSZYŃSKI – O ZMARTWYCHWSTANIU 
RADOŚĆ ZMARTWYCHWSTANIA 

CHRYSTUS PAN przez swoje Zmartwychwstanie obudził we wszystkich wielką, 

szczęśliwą radość. „Uradowali się tedy uczniowie, ujrzawszy PANA”por. J 20,20. 

Ileż radości doznała MARYJA! Wyśpiewuje to Kościół CHRYSTUSOWY w MARYJNYM Hymnie 

wielkanocnym Regina caeli laetare i w popularnych pieśniach naszego ludu. 

Jak wielką radość miała Maria Magdalena, gdy usłyszała nagle: „Mario!” - i krzyknęła: 

„Rabbuni!”. Wszędzie, gdzie CHRYSTUS się pokazał, budził radość. 

Rzecz znamienna, że zniknęły wszystkie ślady straszliwej Męki. Pozostały tylko blizny, 

jako dowód przekonujący Tomasza. Ale nie było już cierpienia w duszy CHRYSTUSA. 

Nie wspomniał o doznanych przykrościach, nie czynił wyrzutów, wymówek, nie miał 

pretensji czy żalu do kogokolwiek. Gdy wertujemy cztery Ewangelie, porównując 

teksty i zestawiając je synoptycznie, aby odtworzyć obraz CHRYSTUSA 

po Zmartwychwstaniu, nie znajdziemy 

tam nawet odrobiny bólu, smutku czy 

zawodu. CHRYSTUS przeszedł do porządku 

dziennego nad wszystkim, co ludzie 

z NIM uczynili. Piotr w swoich przemó-

wieniach nawiązywał do Męki i Śmierci 

CHRYSTUSA, ale CHRYSTUS tak się zacho-

wywał, jakby tego wszystkiego nie było. 

JEGO Dzieło było tak wielkie, potężne, 

wspaniałe i radosne, że wszystko inne, 

nawet wspomnienie straszliwej Męki, 

jakby nie istniało! JEGO Dzieło spełniało 

oczekiwania pokoleń czekających przez 

setki tysięcy lat. Wszystkie winy ludzkie, 

obrażające OJCA NIEBIESKIEGO, cała nie-

wierność Izraela, czekającego na ME-

SJASZA, zachowanie Żydów wobec 

CHRYSTUSA, ich niewiara, podstęp, złość, 

gniew i nienawiść - wszystko to było 

niczym w oczach JEGO, w porównaniu 

z wielkością Dzieła Odkupienia. Ludzką 

słabość przerosła MIŁOŚĆ, a miłość budzi 

radość. Dlatego CHRYSTUS, dokonawszy 

Dzieła Odkupienia, zleconego MU przez 

OJCA, rozradował się niczym niezmąconą 

radością. Doznał ulgi, pokoju i szczęścia. 

LUDZKI, SERDECZNY I „SWOJSKI” SPOSÓB OBCOWANIA CHRYSTUSA ZMARTWYCHWSTAŁEGO 

Jego radość i pokój udzielały się wszystkim, z którymi się spotykał. CHRYSTUS chciał 

tej radości. SAM ją wywoływał i brał w niej osobisty żywy udział. Widział, jak uczniowie 

Jego się radują, stwarzał wiele okazji do radości - bardzo ludzkiej i zwyczajnej. 

JEGO CIAŁO było odmienione, ale CHRYSTUS tak postępował, jak gdyby żadna zmiana 

nie nastąpiła. W dalszym ciągu obcował z uczniami i otoczeniem w sposób zwykły 

i naturalny. Zasiadał z nimi do stołu i dzielił się posiłkami. Częściej nawet niż przed 

Męką zapraszał ich, aby jedli, zachęcając swoim przykładem: „Pójdźcie, jedzcie…”, 

SAM … wziął chleb i podał im - podobnie i rybępor. J 21,12-13. Nad brzegiem Jeziora 

Tyberiadzkiego zadbał o to, aby na prawdziwą Wielkanoc przygotować posiłek 

dla uczniów zajętych połowem ryb. Wiemy, że przed Męką rozmnażał chleby, 

ale nigdy przedtem nie słyszeliśmy, aby SAM: „kucharzył”. Uczynił to właśnie 

po Zmartwychwstaniu, gdy JEMU SAMEMU było to już najmniej potrzebne. Skąd wziął 

ryby, które piekł na węglach nad brzegiem jeziora? - To tajemnica. Kazał do nich 

jeszcze dorzucić świeżo ułowionych i przygotował uczniom prawdziwą ucztę. 

CHRYSTUS PAN nie ukazuje się uczniom w postaci ZMARTWYCHWSTAŁEGO ZWYCIĘZCY. 

Nie podkreśla swej niezwykłej wielkości, choć MU wyśpiewujemy w pieśniach 

wielkanocnych: „Zwycięzca śmierci, piekła i szatana”. Nic z tego w NIM nie ma! Jest 

zwykły i codzienny, wchodzi w ludzkie sprawy na ludzką modłę. 

Może nigdy przedtem CHRYSTUS nie objawiał takiej serdeczności, jak teraz. Wyrwał już 

z rąk szatana cyrograf, którym on legitymował wobec BOGA SWOJE prawo do rodzaju 

ludzkiego. Szatan ma już puste ręce, a CHRYSTUS – pełniusieńkie… Ci, którzy 

GO otaczają, są teraz JEGO dziećmi, nabytymi zapłatą wielką. - Empti enim estis pretio 

magno - drogocenną krwią CHRYSTUSA jako baranka niepokalanego…por. 1 P 1, 19. 

Stanął na czele rzeszy ludzkiej idącej do OJCA. Oto JEGO dzieci, JEGO przyjaciele, JEGO 

najbliżsi! Strasznie GO drogo kosztowali! Dlatego patrzy na nich jak na odzyskane 

skarby […]. 

WIELKANOCNA LEKCJA PRZEBACZENIA I ZAPOMNIENIA 

CHRYSTUS po Zmartwychwstaniu zapłacił ludziom detaliczną dobrocią, serdecznością, 

bliskością i radością za zniewagi doznane przed śmiercią. Jakże ON jest wielkoduszny 

i wspaniałomyślny! O, mógł po Zmartwychwstaniu dobrze „zapłacić” faryzeuszom, 

doktorom zakonnym, Herodowi i Piłatowi, a nawet uczniom, którzy GO opuścili, 

zwłaszcza Piotrowi, który się GO zaparł. Wszystkim! Wszystkim! Mógł przecież 

zapytać: A gdzieżeście to, synaczkowie, podziewali się, gdy ja byłem na Krzyżu? 

Na szczęście CHRYSTUS o nic takiego nie pytał. Nie ma o tym w Ewangelii żadnej 

wzmianki. Tak się zachowywał, jak gdyby tego wszystkiego nie było. Jak wspaniałą 

rzeczą jest zapomnienie i przebaczenie! Jak ono wewnętrznie wyzwala, czyniąc 

człowieka naprawdę wielkim, a jednocześnie bliskim braterskim. Taka jest właśnie 

miłość, taka jest prawdziwa - przyjaźń! […] 

CHRYSTUS uczy nas umiejętności obcowania ze sobą i przekraczania wszystkiego, 

co mogłoby dla nas być przykre i bolesne. Uczy nas zapomnienia. To, co było, minęło! 

A teraz jesteśmy w krainie mlekiem i miodem płynącej. Wprowadził nas CHRYSTUS 

w nowe życie i w nową atmosferę. 

Oto styl CHRYSTUSA ZMARTWYCHWSTAŁEGO. Ma być on naszym stylem życia, pracy 

i odnoszenia się do ludzi. Jest to styl wszystkich miłujących CHRYSTUSA i wszystkich 

miłujących się w CHRYSTUSIE. ON nam pokazał, jak trzeba odnosić się do otoczenia, 

aby dobrze współżyć z braćmi. 

Niech znamieniem naszego obcowania będzie radość BOŻA! Niech dom każdego 

z nas będzie domem radości BOŻEJ, domem przyjaźni, życzliwości, dobroci 

i swojskości, gdzie nie pamięta się uraz i nie mówi się o doznanych krzywdach, 

bo panuje miłość, która wszystko zwycięża, zapomina i przebacza. 

Christus regnat! 
Nieśmy radośnie nadzieję Zmartwychwstania w świat! 

Bądźmy jego świadkami w najtrudniejszych nawet czasach! 
Czego Naszym Pasterzom i Parafianom ŻYCZY 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 

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

Schola – +48 662 476 217 
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