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BÓG jest samą PRAWDĄ, JEGO słowa nie mogą mylić. 

Właśnie dlatego we wszystkim z pełnym zaufaniem można powierzyć się prawdzie i wierności JEGO słowa. [KKK, 215, fragm.]

DRUGA NIEDZIELA WIELKANOCNA 
MIŁOSIERDZIA BOŻĘGO 

Z DZIEJÓW APOSTOLSKICHDZ 4, 32-35 
Jeden duch i jedno serce 

ożywiały wszystkich, którzy uwierzyli. 

Żaden nie nazywał swoim 

tego, co posiadał, 

ale wszystko mieli wspólne. 

Apostołowie z wielką mocą świadczyli 

o zmartwychwstaniu PANA JEZUSA, 

a wielka łaska 

spoczywała na wszystkich. 

Nikt z nich nie cierpiał niedostatku, 

bo właściciele pól albo domów sprzedawali je 

i przynosili pieniądze uzyskane ze sprzedaży, 

i składali je u stóp apostołów. 

Każdemu też rozdzielano 

według potrzeby. 

PSALM RESPONSORYJNYPS 118 (117), 2-4. 16-18. 22-24 (R.: POR. 1C) 

REFREN: Dziękujcie PANU, bo jest miłosierny 

Niech dom Izraela głosi: «JEGO łaska na wieki», 

Niech dom Aarona głosi: «JEGO łaska na wieki». 

Niech wyznawcy PANA głoszą: 

«JEGO łaska na wieki». 

Prawica PANA wzniesiona wysoko, 

prawica PAŃSKA moc okazała. 

Nie umrę, ale żyć będę i głosić dzieła PANA. 

Ciężko mnie PAN ukarał, ale na śmierć nie wydał. 

Kamień odrzucony przez budujących 

stał się kamieniem węgielnym. 

Stało się to przez PANA i cudem jest w naszych oczach. 

Oto dzień, który PAN uczynił, 

radujmy się nim i weselmy. 

Z PIERWSZEGO LISTU ŚW. JANA APOSTOŁA1 J 5, 1-6 
Najmilsi: 

Każdy, kto wierzy, 

że JEZUS jest MESJASZEM, 

z BOGA się narodził; 

i każdy miłujący TEGO, 

który dał życie, 

miłuje również tego, 

kto życie od NIEGO otrzymał. 

Po tym poznajemy, 

że miłujemy dzieci BOŻE, 

gdy miłujemy BOGA 

i wypełniamy JEGO przykazania, 

albowiem miłość względem BOGA 

polega na spełnianiu JEGO przykazań, 

a przykazania JEGO nie są ciężkie. 

Wszystko bowiem, 

co z BOGA zrodzone, 

zwycięża świat; 

tym właśnie zwycięstwem, 

które zwyciężyło świat, 

jest nasza wiara. 

A któż zwycięża świat, 

jeśli nie ten, kto wierzy, 

że JEZUS jest SYNEM BOŻYM? 

JEZUS CHRYSTUS jest TYM, 

który przyszedł przez wodę i krew, 

i DUCHA, 

nie tylko w wodzie, 

lecz w wodzie i we krwi. 

DUCH daje świadectwo, 

bo DUCH jest prawdą. 

AKLAMACJAPOR. J 20, 29 Alleluja, Alleluja, Alleluja 

»Uwierzyłeś, Tomaszu, 

bo MNIE ujrzałeś; 

błogosławieni, którzy nie widzieli, 

a uwierzyli« 

SŁOWA EWANGELII WEDŁUG ŚW. JANAJ 20, 19-31 

Wieczorem w dniu zmartwychwstania, 

tam gdzie przebywali uczniowie, 

choć drzwi były zamknięte 

z obawy przed Żydami, 

przyszedł JEZUS, 

stanął pośrodku 

i rzekł do nich: 

«Pokój wam!« 

A to powiedziawszy, pokazał im ręce i bok. 

Uradowali się zatem uczniowie, 

ujrzawszy PANA. 

A JEZUS znowu rzekł do nich: 

»Pokój wam! 

Jak OJCIEC MNIE posłał, 

tak i JA was posyłam». 

Po tych słowach tchnął na nich 

i powiedział im: 

»Weźmijcie DUCHA ŚWIĘTEGO! 

Którym odpuścicie grzechy, 

są im odpuszczone, 

a którym zatrzymacie, 

są im zatrzymane». 

Ale Tomasz, jeden z Dwunastu, zwany Didymos, 

nie był razem z nimi, kiedy przyszedł JEZUS. 

Inni więc uczniowie mówili do niego: 

„Widzieliśmy PANA!” 

Ale on rzekł do nich: 

„Jeżeli na rękach JEGO nie zobaczę śladu gwoździ 

i nie włożę palca mego w miejsce gwoździ, 

i ręki mojej nie włożę w bok JEGO, 

nie uwierzę”. 

A po ośmiu dniach, 

kiedy uczniowie JEGO byli znowu wewnątrz domu 

i Tomasz z nimi, 

JEZUS przyszedł, 

choć drzwi były zamknięte, 

stanął pośrodku 

i rzekł: 

»Pokój wam!« 

Następnie rzekł do Tomasza: 

»Podnieś tutaj swój palec 

i zobacz MOJE ręce. 

Podnieś rękę 

i włóż w MÓJ bok, 

i nie bądź niedowiarkiem, 

lecz wierzącym». 

Tomasz w odpowiedzi rzekł do NIEGO: 

„PAN mój i BÓG mój!” 

Powiedział mu JEZUS: 

»Uwierzyłeś dlatego, że MNIE ujrzałeś? 

Błogosławieni, którzy nie widzieli, a uwierzyli». 

I wiele innych znaków, 

których nie zapisano w tej księdze, 

uczynił JEZUS wobec uczniów. 

Te zaś zapisano, 

abyście wierzyli, 

że JEZUS jest MESJASZEM, 

SYNEM BOŻYM, 

i abyście wierząc, 

mieli życie w imię JEGO. 
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INFORMACJE PARAFIALNE 
 11.IV (niedziela): 

 Po Mszy św. o 1800 spotkanie rodziców dzieci 
pierwszokomunijnych. 

 Chrzty w kwietniu w 4. niedzielę miesiąca, 25.IV, na sumie. 
Zgłoszenia do 16.IV w kancelarii. Przygotowanie dla rodzi-
ców i chrzestnych 18.IV po sumie, w kościele. 

 Zachęcamy! wszystkich parafian do przekazania 1% podatku 

dochodowego na rzecz naszego Parafialnego Zespołu 
Caritas, od lat zajmującego się m.in. organizowaniem wyjazdów 
zimowych i letnich dla najuboższych dzieci z naszej 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 odeszła z naszego grona: 

śp. Helena KULCZYK  1.IV.2021 l. 85 

Wieczne odpoczywanie racz Jej dać PANIE! 

INTENCJE MSZALNE I MODLITEWNE 

12.IV 
(poniedziałek) 

730 † Krystyny SZATKOWSKIEJ 

1800 

† Izabeli, Leokadii, Walentego i Henryka KANABUSÓW, 

Julianny RAWSKIEJ, 

Stefana BIERNACKIEGO 

13.IV 
(wtorek) 

730 w pewnej intencji 

1800 

† Józefa DRUSZCZYŃSKIEGO, w 15. rocznicę śmierci, 

Teresy DRUSZCZYŃSKIEJ, 

zmarłych z rodzin DRUSZCZYŃSKICH i JAGNYZIAKÓW 

14.IV 
(środa) 

730 

† Henryka ŻUBERA, w 30. rocznicę śmierci, 

Leokadii ŻUBER, 

Czesławy MALINOWSKIEJ, 

Bogumiły BOROWSKIEJ 

1800 † Władysława MORDZELEWSKIEGO 

15.IV 
(czwartek) 

730 † Teresy MARCINIAK 

1800 † Alicji LICHMIRY. w 2. rocznicę śmierci 

16.IV 
(piątek) 

730 † Władysława, Mariana i Moniki PIETRASZKÓW 

1800 † Wandy SZMILEWSKIEJ, w 6. rocznicę śmierci 

17.IV 
(sobota) 

730 † Wita BOROWSKIEGO 

1800 
† Natalii, Tadeusza i Zbigniewa OKLEJÓW, 

Anny, Heleny i Feliksa KANABUSÓW 

18.IV 
(niedziela) 

845 † Marianny i Antoniego KRÓLÓW 

1030 
† Katarzyny, Wandy i Józefa OSUCHÓW, 

zmarłych z rodziny OSUCHÓW 

1200 † Jadwigi OKLEJ 

1800 
† Mariana KANABUSA, 

zmarłych rodziców z obu stron 

TRYPTYK KATYŃSKI 
I. CZUWANIE 

Jeśli ktoś czuwał, to diabeł, 

jeśli ktoś czuwa, to BÓG. 

Odżywa krew, która dawno 

wsiąkła w katyński dół. 

Wzbiera, ku górze idzie, 

ziemia w jar się rozpęka, 

by przyjąć gości z zachodu, 

przywitać ich w Smoleńsku. 

Za nimi kraj mały został, 

z dawnej wielkości odarty. 

Nie wiem, kto gra na górze 

z nami w znaczone karty. 

Samolot kreśli kręgi, 

a wokół mleczna mgła. 

Wielkie się siły zwarły. 

Idzie smoleński las. 

II. COŚ 

coś się wydarzyło kiedyś 

między Gibraltarem a Katyniem 

coś się stało teraz 

pod Smoleńskiem 

dokonało się dopełniło 

domknięty został krąg 

coś niby wiem rozumiem 

nie rozumiem ni w ząb 

III. LAS 

przyszedł do mnie dziś w nocy 

smoleński las 

w milczeniu sosny i brzozy 

i tamten czas 

w krąg czaszki przestrzelone 

— czegóż chcesz od nas PANIE? 

odmówiłyśmy zdrady 

żeby odmówić różaniec 

chciałem wyrwać się uciec 

lecz nie będę miał siły 

zbyt hojne są TWE dary 

z narodowej mogiły 

WOŹNIAK, Mirosław (ur. 1957) 

 

WĄTPIĄCY TOMASZ — NAVEZ, Franciszek Józef (1787, Charleroi – 1869, Bruksela) 

1823,, olejny na płótnie, Muzeum Sztuk Pięknych, Houston; źródło: owlcation.com 

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://owlcation.com/humanities/Religious-Themed-Paintings-inside-Houstons-MFA
mailto:swzygmunt.slomczyn@op.pl
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