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Proszę cię, abyś pamiętał, że nasz PAN JEZUS CHRYSTUS jest rzeczywiście twoją GŁOWĄ, ty zaś jednym z JEGO członkówŚW. JAN EUDES, TRACTATUS DE ADMIRABILI CORDE IESU, 1, 5 […] [KKK, 1698, fragm.] 

PIĄTA NIEDZIELA WIELKANOCNA 

 

CHRYSTUS ZBAWICIEL 

fragm., 1964, mozaika, kościół pw. św. Alfonsa de Liguori, Rzym źródło: vultuschristi.org 

Z DZIEJÓW APOSTOLSKICHDZ 6, 1-7 

Gdy liczba uczniów wzrastała, 

zaczęli helleniści szemrać przeciwko Hebrajczykom, 

że przy codziennym rozdawaniu jałmużny 

zaniedbywano ich wdowy. 

Dwunastu, zwoławszy wszystkich uczniów, powiedziało: 

„Nie jest rzeczą słuszną, abyśmy zaniedbali słowo BOŻE, 

a obsługiwali stoły. 

Upatrzcie zatem, bracia, siedmiu mężów spośród siebie, 

cieszących się dobrą sławą, pełnych DUCHA i mądrości. 

Im zlecimy to zadanie. 

My zaś oddamy się wyłącznie modlitwie i posłudze słowa”. 

Spodobały się te słowa wszystkim zebranym 

i wybrali Szczepana, męża pełnego wiary i DUCHA ŚWIĘTEGO, 

oraz Filipa, Prochora, Nikanora, Tymona, 

Parmenasa i Mikołaja, prozelitę z Antiochii. 

Przedstawili ich apostołom, 

którzy, modląc się, nałożyli na nich ręce. 

A słowo Boże szerzyło się, 

wzrastała też bardzo liczba uczniów w Jerozolimie, 

a nawet bardzo wielu kapłanów przyjmowało wiarę. 

PSALM RESPONSORYJNYPS 33 (32), 1-2. 4-5. 18-19 (R.: POR. 22) 

REFREN: Okaż SWĄ łaskę ufającym TOBIE 

Sprawiedliwi, radośnie wołajcie na cześć PANA, 

prawym przystoi pieśń chwały. 

Sławcie PANA na cytrze, 

grajcie MU na harfie o dziesięciu strunach. 

Bo słowo PANA jest prawe, 

a każde JEGO dzieło godne zaufania. 

ON miłuje prawo i sprawiedliwość, 

ziemia jest pełna JEGO łaski. 

Oczy PANA zwrócone na bogobojnych, 

na tych, którzy oczekują JEGO łaski, 

aby ocalił ich życie od śmierci 

i żywił ich w czasie głodu. 

Z PIERWSZEGO LISTU ŚW. PIOTRA APOSTOŁA1 P P 2, 4-9 
Najmilsi: 

Przybliżając się do PANA, 

który jest żywym kamieniem, 

odrzuconym wprawdzie przez ludzi, 

ale u BOGA wybranym i drogocennym, 

wy również, niby żywe kamienie, 

jesteście budowani jako duchowa świątynia, 

by stanowić święte kapłaństwo, 

dla składania duchowych ofiar, 

miłych BOGU przez JEZUSA CHRYSTUSA. 

To bowiem zawiera się w Piśmie: 

„Oto kładę na Syjonie kamień węgielny, wybrany, drogocenny, 

a kto wierzy w niego, 

na pewno nie zostanie zawiedziony”. 

Wam zatem, którzy wierzycie, cześć! 

Dla tych zaś, co nie wierzą, 

właśnie ten kamień, który odrzucili budowniczowie, 

stał się głowicą węgła – 

i kamieniem obrazy, 

i skałą potknięcia się. 

Ci, nieposłuszni słowu, upadają, 

do czego zresztą są przeznaczeni. 

Wy zaś jesteście wybranym plemieniem, 

królewskim kapłaństwem, 

narodem świętym, 

ludem BOGU na własność przeznaczonym, 

abyście ogłaszali chwalebne dzieła TEGO, 

który was wezwał z ciemności 

do przedziwnego SWOJEGO światła. 

AKLAMACJAJ 14, 6 Alleluja, Alleluja, Alleluja 

»JA jestem drogą i prawdą, i życiem. 

Nikt nie przychodzi do OJCA inaczej jak tylko przeze MNIE« 

SŁOWA EWANGELII WG ŚW. JANAJ 14, 1-12 
JEZUS powiedział do swoich uczniów: 

»Niech się nie trwoży serce wasze. 

Wierzycie w BOGA? 

I we MNIE wierzcie! 

W domu OJCA MEGO jest mieszkań wiele. 

Gdyby tak nie było, to bym wam powiedział. 

Idę przecież przygotować wam miejsce. 

A gdy odejdę i przygotuję wam miejsce, 

przyjdę powtórnie i zabiorę was do SIEBIE, 

abyście i wy byli tam, gdzie JA jestem. 

Znacie drogę, dokąd JA idę«. 

Odezwał się do NIEGO Tomasz: 

„PANIE, nie wiemy, dokąd idziesz. 

Jak więc możemy znać drogę?” 

Odpowiedział mu JEZUS: 

»JA jestem drogą i prawdą, i życiem. 

Nikt nie przychodzi do OJCA inaczej jak tylko przeze MNIE. 

Gdybyście MNIE poznali, 

znalibyście i MOJEGO OJCA. 

Ale teraz już GO znacie i zobaczyliście«. 

Rzekł do Niego Filip: 

„PANIE, pokaż nam OJCA, a to nam wystarczy”. 

Odpowiedział mu JEZUS: 

»Filipie, tak długo jestem z wami, 

a jeszcze MNIE nie poznałeś? 

Kto MNIE widzi, widzi także i OJCA. 

Dlaczego więc mówisz: 

'Pokaż nam OJCA'? 

Czy nie wierzysz, 

że JA jestem w OJCU, a OJCIEC we MNIE? 

Słów tych, które wam mówię, 

nie wypowiadam od siebie. 

To OJCIEC, który trwa we MNIE, 

ON sam dokonuje tych dzieł. 

Wierzcie MI, 

że JA jestem w OJCU, a OJCIEC we MNIE. 

Jeżeli zaś nie – 

wierzcie przynajmniej ze względu na same dzieła! 

Zaprawdę, zaprawdę, powiadam wam: 

Kto we MNIE wierzy, 

będzie także dokonywał tych dzieł, 

których JA dokonuję, 

a nawet większe od tych uczyni, 

bo JA idę do OJCA«. 

https://vultuschristi.org/index.php/2007/06/this-beautiful-one-in-his-robe/
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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. 
Zaczerpnijmy! wszyscy z bogactw duchowych płynących 

z ROKU JUBILEUSZOWEGO! 
 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! 
 10.V (niedziela): 

 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. 
 Gazetka parafialna tylko w wydaniu elektronicznym. 

 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 

11.V 
(poniedziałek) 

730 † Stanisława i Ireny STĘPNICKICH 

1800 
† Marianny, Antoniego, Konstantego i Karola 

MILEWSKICH, 

Janiny i Władysława NOGALÓW 

12.V 
(wtorek) 

730 † Stanisława i Zofii SZATKOWSKICH 

1800 
† Stanisławy, Stanisława, Franciszka i Eugeniusza 

ZAWADZANKÓW 

13.V 
(środa) 

730 w pewnej intencji 

1800 
† Zofii, Marii i Ksawerego GUTOWSKICH, 

Zofii i Tadeusza KARASZKIEWICZÓW, 

zmarłych z rodzin GUTOWSKICH 

14.V 
(czwartek) 

730 † Waldemara ŁAZICKIEGO 

1800 † Wiesławy i Stanisława PYZLÓW 

15.V 
(piątek) 

730 † Zofii, Aleksandra, Anny i Józefa NOWACKICH 

1800 † Zofii i Adama GOSSÓW 

16.V 
(sobota) 

730 † Zofii WITCZAK, z racji imienin 

1800 † Stanisława i Heleny BIERNACKICH 

17.V 
(niedziela) 

845 
† Jana, Stanisławy, Stanisława, Eugeniusza i Franciszka 

ZAWADZANKÓW 

1030 
dziękczynna, z prośbą o błogosławieństwo BOŻE i wszelkie potrzebne łaski 

dla Pauliny i Michała, z racji 1 rocznicy ślubu 

1200 
† Zofii i Stanisława LEWANDOWSKICH, 

Katarzyny TRZOCH 

1800 † Ireny BRZEZIŃSKIEJ 

DOKĄD ONI SZLI TAK MŁODO 
Odwagą jest żyć uparcie 

Choćby dni tylko płakały 

Nie odbierać sobie życia 

W jego sens nie tracić wiary 

Odwagą też jest swe życie 

Umieć położyć na szali 

Tak pobiegli męczennicy 

Śmierci czas BOGU oddali 

Dokąd oni szli tak młodo 

Życie nazywając drogą 

Dokąd życia biegnie droga 

Że aż życia nie jest szkoda 

Wiedzieli czym umieranie 

Nie wiedzieli gdy się stanie 

Szli setkami tysiącami 

BOGU Życia czas oddali 

To był wybór ich wolności 

To był wybór ich miłości 

Szli gdzie czuli że powinni 

BOGU Życia ducha winni 

I TY dobry życia PANIE 

Dasz im wieczne spoczywanie 

To wolności trudny wybór 

Życie oddać swe za życie 

Za BOGA, Prawdę i Honor 

Za Ojczyznę co jest w bracie 

Tak szedł Jerzy Popiełuszko 

Tak szli wojny męczennicy 

Tak szła Karolina Kózka 

Do OJCA swego stolicy 

Dokąd oni szli tak młodo 

Życie nazywając drogą […] 

Szli gdzie czuli że powinni 

BOGU Życia ducha winni 

I TY dobry życia PANIE 

Dasz im wieczne spoczywanie 

MAŚNIK, Monika (1986, Bolesławiec) 

STEFAN KARD. WYSZYŃSKI — WYBRAŁBYM MSZALIK 
To siła wiary otwiera myśli i kształtuje je w po-

tężny głos. To oczywistość, której nie tylko nie 

można zaprzeczyć, ale nie można jej w sobie 

utrzymać. Ilu ludziom oczywistość wiary tłoczy 

do ust wyznanie. Ale z człowiekiem bywa nieraz 

gorzej, niż z szatanem. Bo konwenans, pycha, 

przesąd – mogą zamknąć usta wyznaniu. Ilu sza-

tanów, podniecając nienawiść w sercach ludz-

kich do BOGA, nauczyło ludzi wierzyć w BOGA! Ile 

krwawych prześladowań Kościoła otwierało oczy ludziom na potęgę Koś-

cioła! Uznali to zwłaszcza pisarze, którzy całe życie strawili na pisaniu bluź-

nierstw. Gorzej było z szatanami w mundurach, bo tu spotyka się najwięcej 

ludzi głupich, a tych nawet szatan rozumu nie może nauczyć. Głupota jest 

najwierniejszym sprzymierzeńcem niewiary. Ale prawdziwy szatan, to mą-

dry duch, który wie, że Jezus jest CHRYSTUSEMŁk 4,41, SYNEM BOŻYM […] 

Choćbym się ujrzał na dnie piekieł w obliczu szatana, królującego w całej 

chwale swojej i potędze nieludzkiej, to jeszcze KRÓLEM mego serca 

będziesz TY, ChRyste, ubiczowany, sponiewierany i ukrzyżowany. Twoje 

wzgardzone Królestwo stawiam sobie wyżej, gdy je dziś rozważam, niż naj-

większą chwałę królestwa ciemności. Gdybym miał dziś wybrać drogi życia 

mego na nowo, wybrałbym z najwspanialszych bram tę, która prowadzi 

do kapłaństwa, choćbym w głębi tej drogi widział przygotowaną dla siebie 

gilotynę. Gdybym miał do wyboru: posiąść na własność bibliotekę Muzeum 

Brytyjskiego, czy też jeden mszalik, wybrałbym mszalik. Gdybym miał 

nadzieję odzyskania wolności za cenę najdrobniejszego upokorzenia 

Kościoła, wybrałbym dozgonną niewolę. Wierzę w żywot wieczny, a więc 

w życie, które się tylko odmienia, a nie ustaje; mam przeto wiele czasu 

i wiele cierpliwości […] 

Walka dziś toczona z Kościołem zwycięża w wielu ludziach właśnie 

dlatego, że pieką sobie chleby z kamieni, rzuconych Kościołowi pod nogi; 

że pozwalają się nosić na rękach złym duchom, że nieustannie padają 

plackiem na twarz, bijąc służalcze hołdy wszystkim kusicielom. To są 

współcześni katolicy „postępowi”. W czym? „Postępowi” w złu! Czynią nie-

ustanny postęp w uległości wszystkim, coraz słabszym pokusom. – Czy 

mam się z nich gorszyć? Nie – raczej mam mądrzeć, abym sam nie był ku-

szony „od diabła”. – By mnie uratować przed pokusą, DUCH BOŻY 

zaprowadził mnie na tę puszczę. Ale i tu nie jestem wolny od pokus: są to 

walki z sobą, aby już nie myśleć, że mogą być inne drogi niż te, którymi 

prowadzi mnie DUCH BOŻY. 

„Pro Memoria” 

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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