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„Umarł – zgodnie z Pismem – za nasze grzechy” […] — po SWOIM Zmartwychwstaniu JEZUS w taki właśnie sposób wyłożył Pisma uczniom z EmausPOR. ŁK 24, 25-27 […] [KKK, 601, fragm.] 

CZWARTA NIEDZIELA WIELKANOCNA 

 

PIOTR NAUCZAJĄCY W DNIU PIĘĆDZIESIĄTNICY — WEST, Beniamin (1738, Springfield – 1820, Londyn) 

Bob Jones Museum & Gallery, Greenville, SC, USA; źródło: commons.wikimedia.org 

Z DZIEJÓW APOSTOLSKICHDZ 2, 14A. 36-41 

W dniu Pięćdziesiątnicy stanął Piotr razem z Jedenastoma 

i przemówił donośnym głosem: 

„Niech cały dom Izraela wie z niewzruszoną pewnością, 

że tego JEZUSA, którego ukrzyżowaliście, 

uczynił BÓG i PANEM, i MESJASZEM”. 

Gdy to usłyszeli, 

przejęli się do głębi serca: 

„Cóż mamy czynić, bracia?» 

— zapytali Piotra i pozostałych apostołów. 

„Nawróćcie się” 

— powiedział do nich Piotr – 

„i niech każdy z was przyjmie chrzest 

w imię JEZUSA CHRYSTUSA 

na odpuszczenie grzechów waszych, 

a otrzymacie w darze DUCHA ŚWIĘTEGO. 

Bo dla was jest obietnica 

i dla dzieci waszych, 

i dla wszystkich, którzy są daleko, 

a których PAN, BÓG nasz, powoła”. 

W wielu też innych słowach dawał świadectwo 

i napominał: 

„Ratujcie się spośród tego przewrotnego pokolenia!” 

Ci więc, którzy przyjęli jego naukę, 

zostali ochrzczeni. 

I przyłączyło się owego dnia około trzech tysięcy dusz. 

PSALM RESPONSORYJNYPS 23 (22), 1B-3A. 3B-4. 5. 6 (R.: POR. 1B)) 

REFREN: PAN mym pasterzem, nie brak mi niczego 

PAN jest moim pasterzem, 

niczego mi nie braknie, 

pozwala mi leżeć na zielonych pastwiskach. 

Prowadzi mnie nad wody, gdzie mogę odpocząć, 

orzeźwia moją duszę. 

Wiedzie mnie po właściwych ścieżkach 

przez wzgląd na swoją chwałę. 

Chociażbym przechodził przez ciemną dolinę, 

zła się nie ulęknę, bo TY jesteś ze mną. 

Kij TWÓJ i laska pasterska są moją pociechą. 

Stół dla mnie zastawiasz 

na oczach mych wrogów. 

Namaszczasz mi głowę olejkiem, 

kielich mój pełny po brzegi. 

Dobroć i łaska pójdą w ślad za mną 

przez wszystkie dni życia 

i zamieszkam w domu PANA 

po najdłuższe czasy. 

Z PIERWSZEGO LISTU ŚW. PIOTRA APOSTOŁA1 P 2, 20B-25 
Najdrożsi: 

To się BOGU podoba, 

jeżeli dobrze czynicie, a znosicie cierpienia. 

Do tego bowiem jesteście powołani. 

CHRYSTUS przecież również cierpiał za was 

i zostawił wam wzór, 

abyście szli za NIM JEGO śladami. 

ON grzechu nie popełnił, 

a w JEGO ustach nie było podstępu. 

ON, gdy MU złorzeczono, 

nie złorzeczył, gdy cierpiał, 

nie groził, ale zdawał się na TEGO, 

który sądzi sprawiedliwie. 

ON SAM w SWOIM ciele poniósł nasze grzechy na drzewo, 

abyśmy przestali być uczestnikami grzechów, 

a żyli dla sprawiedliwości 

— krwią JEGO ran zostaliście uzdrowieni. 

Błądziliście bowiem jak owce, 

ale teraz nawróciliście się do PASTERZA 

i STRÓŻA dusz waszych. 

AKLAMACJAJ 10, 14 Alleluja, Alleluja, Alleluja 

»JA jestem dobrym pasterzem 

i znam owce MOJE, a MOJE MNIE znają« 

SŁOWA EWANGELII WG ŚW. JANAJ 10, 1-10 
JEZUS powiedział: 

»Zaprawdę, zaprawdę, powiadam wam: 

Kto nie wchodzi do owczarni przez bramę, 

ale wdziera się inną drogą, 

ten jest złodziejem i rozbójnikiem. 

Kto jednak wchodzi przez bramę, 

jest pasterzem owiec. 

Temu otwiera odźwierny, 

a owce słuchają jego głosu; 

woła on swoje owce po imieniu 

i wyprowadza je. 

A kiedy wszystkie wyprowadzi, staje na ich czele, 

owce zaś postępują za nim, 

ponieważ głos jego znają. 

Natomiast za obcym nie pójdą, 

lecz będą uciekać od niego, 

bo nie znają głosu obcych«. 

Tę przypowieść opowiedział im JEZUS, 

lecz oni nie pojęli znaczenia tego, co im mówił. 

Powtórnie więc powiedział do nich JEZUS: 

»Zaprawdę, zaprawdę, powiadam wam: 

JA jestem bramą owiec. 

Wszyscy, którzy przyszli przede MNĄ, 

są złodziejami i rozbójnikami, 

a nie posłuchały ich owce. 

JA jestem bramą. 

Jeżeli ktoś wejdzie przeze MNIE, będzie zbawiony 

— wejdzie i wyjdzie, i znajdzie pastwisko. 

Złodziej przychodzi tylko po to, 

aby kraść, zabijać i niszczyć. 

JA przyszedłem po to, 

aby owce miały życie, 

i miały je w obfitości«. 

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:St._Peter_Preaching_at_Pentecost.jpg
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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. 

 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! 
 3.V (niedziela): 1-SZA NIEDZIELA MIESIĄCA. 

 Światowa pandemia wirusa COVID-19 trwa… 
 Nadal obowiązują zasady dotyczące liczby wiernych 

w kościołach w czasie Mszy św. Jeśli chodzi o naszą 
świątynię — jest to liczba 50 osób. 

 Nasz arcypasterz, ks. Kazimierz kard. NYCZ, udzielił wszy-
stkim wiernym, aż do odwołania, dyspensy od obo-
wiązku niedzielnego uczestnictwa we Mszy św. 
 Korzystających z dyspensy zachęcamy! do osobistej 

i rodzinnej modlitwy oraz uczestnictwa w nabożeń-
stwach transmitowanych za pośrednictwem mediów 
elektronicznych. Na stronie www.swzygmunt.knc.pl 
udostępniamy! przekaz na żywo wszystkich nabo-

żeństw z parafialnej świątyni. 
 Po sumie o 1200 adoracja NAJŚWIĘTSZEGO SAKRAMENTU. 
 Po adoracji – spotkanie Kół Żywego Różańca. 
 Gazetka parafialna tylko w wydaniu elektronicznym. 

 4.V (poniedziałek): Uroczystość NAJŚWIĘTSZEJ MARYI PANNY KRÓ-
LOWEJ POLSKI. 

 Święto przeniesione z niedzieli 3.V. 
 Msze św. o 730 i 1800. 

 9.V (sobota): 
 WYPOMINKI o 1640. 

 Msza św. za zmarłych polecanych w WYPOMINKACH o 1800, 
po NABOŻEŃSTWIE MAJOWYM. 

 W związku z sytuacją epidemiczną uroczystości 1. Komunii 
św. nie odbędą się w tym roku w tradycyjnym terminie 
majowym (planowane były na 10.V). Najbardziej prawdopo-
dobnym terminem jest termin powakacyjny, w zależności 
od tego, jak będzie wyglądał rozwój epidemii i związane 
z tym decyzje władz. Przed wakacjami nasi Duszpasterze 
postarają się podać konkretną datę 1. Komunii. 

 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! 
INTENCJE MSZALNE I MODLITEWNE 

4.V 
(poniedziałek) 

730 † Zygmunta, Wiktorii i Alicji SZLĄZAKÓW 

1800 
† Stanisława DOBROWOLSKIEGO, 

Stanisława UTRATY, 

zmarłych z rodzin DOBROWOLSKICH i UTRATÓW 

5.V 
(wtorek) 

730 w pewnej intencji 

1800 † Tadeusza, Zbigniewa, Jana i Cecylii OKLEJÓW 

6.V 
(środa) 

730 
† Stanisława SZLĄZAKA, 

zmarłych z rodzin SZLĄZAKÓW i SREBNICKICH 

1800 † Marianny OLSZEWSKIEJ, w 3. rocznicę śmierci 

7.V 
(czwartek) 

730 w pewnej intencji 

1800 w pewnej intencji 

8.V 
(piątek) 

730 † Ireny i Lucjana MOSKALEWICZÓW 

1800 o BOŻE błogosławieństwo dla Aleksandra 

9.V 
(sobota) 

730 
† Leokadii, Jana i Stanisława URBANKÓW, 

zmarłych z rodzin 

1640 WYPOMINKI 

1800 † zmarłych polecanych w WYPOMINKACH 

10.V 
(niedziela) 

845 
† Jana ŁUKASIKA, Grażyny GAWLIK, 

Marianny i Szymona STEFANIAKÓW, 

Zbigniewa i Anny WICHNIEWICZÓW 

1030  

1200 † Marianny KRYSIAK 

1800 
† Stanisława KANABUSA, jego rodziców, 

Kazimiery i Mariana MIRGOSÓW 

DOBRY PASTERZ 
Nawet jak pobłądzimy 

będziesz nas szukał 

DOBRY PASTERZU… 

pozwolisz płakać 

u TWOICH stóp 

a płaczących oczyścisz 

jak Piotra 

oderwiesz od cła 

liczącego grosze by obdarzyć 

p r a w d z i w y m bogactwem 

wracających do CIEBIE 

wywyższysz jak synów … 

CHRZANOWSKI, Marek, FDP (1906, Tarnów – 1987, Poznań) 

STEFAN KARD. WYSZYŃSKI — BŁOGOSŁAWIONE DZIEDZICTWO NARODU 
Stoimy na opoczystym kraju naszego. 

Naród polski krzepi się [na Jasnej Górze], omywa się we łzach pokuty i ra-

dości i wraca do zwykłej pracy, świadomy, że [tutaj] jest PANI i MATKA, która 

czuwa nad jego duchem i jest jego obroną […] 

Balibyśmy się, czy wytrwamy, gdyby nie przedziwna pewność, że nad du-

chem katolickim Polski czuwa MARYJA, którą nam tu dobry BÓG postawił 

dla obrony narodu polskiego, jak mówi Kolekta mszalna. Są to autory-

tatywne słowa modlitwy Kościoła: 

„Wszechmogący i miłosierny BOŻE, któryś w NAJŚWIĘTSZEJ MARYI PANNIE nie-

ustanną pomoc dla obrony narodu polskiego ustanowić raczył oraz JEJ świę-

ty OBRAZ JASNOGÓRSKI nadzwyczajną czcią wiernych szczególnie wsławił, 

spraw łaskawie, abyśmy taką pomocą wsparci, za życia walcząc, w chwili 

śmierci nad podstępnym nieprzyjacielem zwycięstwo odnieść mogli […]”. 

Stoimy na opoczystym ducha […] 

Młode pokolenie Polski idzie w czasy niewątpliwie trudne. Kiedyś mnie 

zabraknie, ale Wy to przypomnicie! I od Was zażądają wielkich ofiar, 

potężnej wiary, gorącej miłości, a w niejednej klęsce — nadziei na SPRA-

WIEDLIWEGO BOGA. 

Musicie być wtedy mężni. W takich momentach pomocą Wam będzie 

doświadczenie, które Naród zdobył w ciągu minionych dziejów. 

Wielką mądrością jest umiejętność czerpania z doświadczeń przeszłości. 

Aby się ostać, musicie sięgnąć do tych sił w Narodzie, dzięki którym trwa 

on od wieków, mimo tylu niebezpieczeństw, cierpień, wojen. Mamy bogate 

doświadczenia religijne, moralne, społeczne, narodowe i polityczne. 

Dobrze wiemy, że wielkie moce, które sprawiły, iż Naród trwa i rozwija się, 

w dużym stopniu zawdzięczamy naszemu natchnieniu i duchowości 

religijnej, którą w najtrudniejszych momentach odżywia się nasza 

duchowość ojczysta i kultura narodowa. 

Gdybyśmy chcieli z niej usunąć wszystko, co jest z ducha 

chrześcijańskiego, jakże pozostałaby uboga! 

Mamy więc dziedziczne — jakże błogosławione! — obciążenie przeszłością. 

Właśnie z jej ducha rodziły się zobowiązania, które uprzedziły rozwój 

społeczny i kulturalny innych narodów. Były to: 

Śluby Jana Kazimierza, 

Unia Horodelska, 

Konstytucja 3 Maja, 

a ostatnio — Śluby Jasnogórskie i Milenijny Akt Oddania BOGURODZICY za Kościół. 

Stanowią one wspaniałe dziedzictwo, z którym wyruszamy w przyszłość. 

Trzeba tylko umieć wczytać się w głosy, które brzmią w przeszłości 

Narodu. 

Nie wolno lekceważyć przeszłości! 

1. 26.VIII.1953, Jasna Góra, miesiąc przed aresztowaniem: 
2. 4.x.1970, Warszawa 

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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