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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 — NIESTIEROW, Michaił (1862, Ufa – 1942, Moskwa) 

ok. 1892, olejny na płotnie, Państwowa Galeria Tretiakowska, Moskwa; źródło: art-nesterov.ru 

http://art-nesterov.ru/painting5/104.php
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INFORMACJE PARAFIALNE 
 4.IV (niedziela): WIELKA NIEDZIELA 

 Msze św. o 600, 845, 1030 i 1200. 
 O 1500 KORONKA DO BOŻEGO MIŁOSIERDZIA, w ramach 

Nowenny do MIŁOSIERDZIA BOŻEGO. 
 6-10.IV (wtorek-sobota): KORONKA będzie odmawiana po 

Mszy św. o 1800. 
 Spotkania Kół Żywego Różańca po sumie nie będzie. 

 5.IV (poniedziałek): II DZIEŃ ŚWIĄT WIELKANOCNYCH 
 Msze św. o 845, 1030 i 1200. 
 Po Mszach św. zbierane będą ofiary do puszek na rzecz 

Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego KUL. 
 Mszy św. o 1800 nie będzie. 

 9.IV (piątek): Ze względu na Oktawę Wielkanocy można spo-
żywać pokarmy mięsne. 

 10.IV (sobota): 
 WYPOMINKI o 1720. 
 Msza św. za zmarłych polecanych w WYPOMINKACH o 1800. 

 11.IV (niedziela): Po Mszy św. o 1800 spotkanie rodziców dzieci 
pierwszokomunijnych. 

 Chrzty w kwietniu w WIELKANOC, 4 i 5.IV, na sumach, oraz 
w 4. niedzielę miesiąca, 25.IV, również na sumie (w tym 
przypadku przygotowanie rodziców i chrzestnych 18.IV). 

 Serdeczne Bóg zapłać! tym, którzy przyczynili się do wspa-

niałej oprawy 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 włożyli swój czas i wysiłek w przygotowanie 
Triduum Paschalnego i przystrojenie Ciemnicy, Grobu 
Pańskiego, ołtarza głównego: w szczególności ks. Micha-

łowi i służbie liturgicznej za przygotowanie Ciemnicy 
i Grobu Pańskiego! 

 scholi młodzieżowej i dziecięcej za oprawę muzyczną 
Triduum Paschalnego i Ciemnych Jutrzni. 

 tym, którzy złożyli ofiary na kwiaty do Ciemnicy i Grobu 
Pańskiego: dzięki nim mogliśmy udekorować ołtarze! 

 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 zakończonym 
remontem kościoła i rewitalizacją frontonu naszej świątyni 
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! 

PAMIĘTAJMY TEŻ O WSPIERANIU NASZYCH DUSZPASTERZY! 

 Światowa pandemia wirusa chińskiego COVID-19 trwa… 
 Zasady obecności w kościele: 
 max. 1 osoba na 20 m2, przy zachowaniu 1.5 m 

odległości od innych osób. 

ODESZLI 
W ostatnim czasie odeszli z naszego grona: 

śp. Lech Piotr ZASKÓRSKI  25.III.2021 l. 72 

śp. Andrzej DERECKI  23.III.2021 l. 64 

śp. Krzysztof PODSIADŁY  19.III.2021 l. 64 

Wieczne odpoczywanie racz Im dać PANIE! 

INTENCJE MSZALNE I MODLITEWNE 

5.IV 
(poniedziałek) 

845 

† Małgorzaty BIERNACKIEJ, w 3. rocznicę śmierci, 

Wiesława BIERNACKIEGO, 

Jana ZAWADZANKO 

1030 w pewnej intencji 

1200 
+ Mariusza i Mariana WALIGÓRÓW, 

Barbary i Edmunda WYSZYŃSKICH 

6.IV 
(wtorek) 

730 
o błogosławieństwo BOŻE, 

łaskę znalezienia dobrej żony i światło DUCHA ŚWIĘTEGO 

1800 † Krzysztofa KONOPKI, w 3. rocznicę śmierci 

7.IV 
(środa) 

730 w pewnej intencji 

1800 † Zofii i Adama GOSÓW 

8.IV 
(czwartek) 

730 † Kazimiery, Jana i Alicji KORYTKÓW 

1800 † Edyty KRZYWICKIEJ 

9.IV 
(piątek) 

730 † Pelagii LEWANDOWSKIEJ 

1800 
† Marii i Stanisława GADOMSKICH, 

zmarłych z rodzin GADOMSKICH i Janiszków 

10.IV 
(sobota) 

730 dziękczynna, w 35. rocznicę ślubu, Jolanty i Tomasza 

1720 WYPOMINKI 

1800 † zmarłych polecanych w WYPOMINKACH 

11.IV 
(niedziela) 

845 
† Genowefy i Zbigniewa GUTOWSKICH, 

zmarłych z rodzin GUTOWSKICH i Janiszków 

1030 w intencji PANU BOGU wiadomej 

1200 † Jana Piotra PRUSZYŃSKIEGO, w rocznicę śmierci 

1800 
† Krystyny PŁATEK, 

jej rodziców 

ZNAK KRZYŻA 
przed znakiem TWOJEJ męki klękam PANIE JEZU 

bo krzyż jest dla nas światłem na drodze wolności 

niech zatem światło krzyża rozprasza mrok grzechu 

i trwa od tylu wieków symbolem miłości 

bądź zatem pozdrowiony znaku naszej wiary 

w codziennym naszym czynie i w ufnym przymierzu 

broń tych co w TWOJE imię klękają z ufnością 

przy każdej polskiej drodze w codziennym pacierzu 

w imię OJCA i SYNA i ŚWIĘTEGO DUCHA 

te słowa naszej wiary niechaj będą z nami 

tyle wieków strzegliśmy tego co w nas święte 

to dzięki TWEJ miłości nie byliśmy sami 

i szliśmy z TWOIM krzyżem przez kolejne lata 

przez upadki dopóki serce nasze biło 

choć łudzili nas często pozorem wolności 

On był naszą nadzieją… On był naszą siłą… 

więc wybieramy drogę gdzie TWÓJ krzyż ramiona 

otwiera nam szeroko gestem powitania 

stań przy nas CHRYSTE jasnym światłem swego DUcha 

gdy świat nam CIEBIE sobą i grzechem zasłania 

więc CHRYSTE niech TWYCH ramion nigdy nie zabraknie 

choć je będą łamali w wizerunku krzyża 

TWYCH ramion CHRYSTE trzeba aby świat mógł powstać 

z upadku który grzechem jak łotr CI ubliża 

WĘGRZYN, Kazimierz Józef (ur. 1947, Miejsce Piastowe) 

 

KLĘKNĄĆ PRZED KRZYŻEM — VEYRASSAT, Jakub Jacek (1828, Paryż – 1893, Paryż) 

ok.1865, farby wodne na papierze, 16.2×23 cm, Walters Art Museum, Baltimore; źródło: art.thewalters.org 

CHRISTUS regnat! 
Głośmy radośnie nadzieję! 

CHRYSTUS zaiste zmartwychwstał! 
 Idźmy! 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 
 

https://art.thewalters.org/detail/4989/woman-and-child-kneeling-before-a-cross/
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