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Pouczanie kogoś, by doprowadzić go do wiary, jest zadaniem każdego kaznodziei, a nawet każdego wierzącego… [KKK, 904, fragm.]

TRZECIA NIEDZIELA WIELKANOCNA 

 

JEZUS OBJAWIAJĄCY SIĘ UCZNIOM — HOLE, Wilhelm Fergusson (1846, Salisbury –1917, Edynburg) 

1906, farby wodne, w „Życie Jezusa Chrystusa: 80 obrazów”; źródło: commons.wikimedia.org 

Z DZIEJÓW APOSTOLSKICHDZ 3, 13-15. 17-19 

Piotr powiedział do ludu: 

„BÓG Abrahama, Izaaka i Jakuba, 

BÓG ojców naszych 

wsławił SŁUGĘ SWEGO, JEZUSA, 

wy jednak wydaliście GO 

i zaparliście się GO przed Piłatem, 

gdy postanowił GO uwolnić. 

Zaparliście się ŚWIĘTEGO i SPRAWIEDLIWEGO, 

a wyprosiliście ułaskawienie dla zabójcy. 

Zabiliście DAWCĘ ŻYCIA, 

ale BÓG wskrzesił GO z martwych, 

czego my jesteśmy świadkami. 

Lecz teraz wiem, bracia, 

że działaliście w nieświadomości, 

tak samo jak zwierzchnicy wasi. 

A BÓG w ten sposób spełnił to, co zapowiedział 

przez usta wszystkich proroków, 

że JEGO MESJASZ będzie cierpiał. 

Pokutujcie więc i nawróćcie się, 

aby grzechy wasze zostały zgładzone”. 

PSALM RESPONSORYJNYPS 4, 2. 4 I 9 (R.: POR. 7B) 

REFREN: Wznieś ponad nami światłość TWOJĄ, PANIE 

Kiedy CIĘ wzywam, odpowiedz mi, BOŻE, 

który wymierzasz mi sprawiedliwość. 

TYŚ mnie wydźwignął z utrapienia, 

zmiłuj się nade mną i wysłuchaj moją modlitwę. 

Wiedzcie, że godnym podziwu czyni PAN SWEGO wiernego, 

PAN mnie wysłucha, gdy będę GO wzywał. 

Spokojnie zasypiam, kiedy się położę, 

bo tylko TY jeden, PANIE, pozwalasz mi żyć bezpiecznie. 

Z PIERWSZEGO LISTU ŚW. JANA APOSTOŁA1 J 2, 1-5 

Dzieci moje, piszę do was, 

żebyście nie grzeszyli. 

Jeśliby nawet ktoś zgrzeszył, 

mamy RZECZNIKA u OJCA — 

JEZUSA CHRYSTUSA sprawiedliwego. 

ON bowiem jest ofiarą przebłagalną 

za nasze grzechy, 

i nie tylko za nasze, 

lecz również za grzechy całego świata. 

Po tym zaś poznajemy, 

że GO znamy, 

jeżeli zachowujemy JEGO przykazania. 

Kto mówi: 

„Znam GO”, 

a nie zachowuje JEGO przykazań, 

ten jest kłamcą 

i nie ma w nim prawdy. 

Kto zaś zachowuje JEGO naukę, 

w tym naprawdę miłość BOŻA jest doskonała. 

AKLAMACJAPOR. ŁK 24, 32 Alleluja, Alleluja, Alleluja 

Panie JEZU, 

daj nam zrozumieć Pisma, 

niech pała nasze serce, 

gdy do nas mówisz. 

SŁOWA EWANGELII WG ŚW. ŁUKASZAŁK 24, 35-48 

Uczniowie opowiadali, 

co ich spotkało w drodze 

i jak poznali JEZUSA 

przy łamaniu chleba. 

A gdy rozmawiali o tym, 

ON sam stanął pośród nich 

i rzekł do nich: 

»Pokój wam!« 

Zatrwożonym i wylękłym zdawało się, 

że widzą ducha. 

Lecz ON rzekł do nich: 

»Czemu jesteście zmieszani 

i dlaczego wątpliwości 

budzą się w waszych sercach? 

Popatrzcie na MOJE ręce i nogi: 

to JA jestem. 

Dotknijcie MNIE 

i przekonajcie się: 

duch nie ma ciała ani kości, 

jak widzicie, że JA mam«. 

Przy tych słowach pokazał im 

swoje ręce i nogi. 

Lecz gdy oni z radości jeszcze nie wierzyli 

i pełni byli zdumienia, 

rzekł do nich: 

»Macie tu coś do jedzenia?« 

Oni podali MU kawałek pieczonej ryby. 

Wziął i spożył przy nich. 

Potem rzekł do nich: 

»To właśnie znaczyły słowa, 

które mówiłem do was, 

gdy byłem jeszcze z wami: 

Musi się wypełnić wszystko, 

co napisane jest o MNIE 

w Prawie Mojżesza, 

u Proroków 

i w Psalmach«. 

Wtedy oświecił ich umysły, 

aby rozumieli Pisma. 

I rzekł do nich: 

»Tak jest napisane: 

MESJASZ będzie cierpiał 

i trzeciego dnia zmartwychwstanie; 

w imię JEGO głoszone będzie nawrócenie 

i odpuszczenie grzechów wszystkim narodom, 

począwszy od Jeruzalem. 

Wy jesteście świadkami tego«. 

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Jesus_appears_to_the_disciples.jpg
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INFORMACJE PARAFIALNE 
 23.IV (piątek): O 1800, jak w każdy 4. piątek miesiąca, Msza św. 

w intencji dzieci objętych „RÓŻAŃCEM RODZICÓW ZA DZIECI”. 
 25.IV (niedziela): Niedziela DOBREGO PASTERZA. 

 Rozpoczęcie tygodnia modlitw o powołania do kapłań-
stwa i zakonu. 

 Po Mszach św. będą zbierane ofiary do puszek z prze-
znaczeniem na Wyższe Metropolitalne Seminarium 
Duchowne w Warszawie. 

 Chrzty w kwietniu w 4. niedzielę miesiąca, 25.IV, na sumie. 
Przygotowanie dla rodziców 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 odeszły z naszego grona: 

śp. Krystyna Maria MICHALAK  5.IV.2021 l. 74 

śp. Marianna BARAN  4.IV.2021 l. 86 

Wieczne odpoczywanie racz Im dać PANIE! 

INTENCJE MSZALNE I MODLITEWNE 

19.IV 
(poniedziałek) 

730 

† Eleonory BOJAŃCZYK, 

Franciszki i Władysława WENCŁAWIAKÓW, 

Mariusza STRUZIKA 

1800 † Józefa SZYCHTY 

20.IV 
(wtorek) 

730 

† Henryki JONCZYK, w 12. rocznicę śmierci, 

Jerzego JONCZYKA, w 5. rocznicę śmierci, 

zmarłych z rodziny 

1800 

† Marianny KRÓL, w 13. rocznicę śmierci, 

Antoniego KRÓLA, 

dziadków KRÓLÓW i SZATANÓW 

21.IV 
(środa) 

730 
† Bolesława REWERSKIEGO, 

dziadków KOSTKIEWICZÓW 

1800 † Józefa SZYCHTY 

22.IV 
(czwartek) 

730 † cierpiących w czyśćcu 

1800 
† Stefana PAWLAKA, w 7. rocznicę śmierci, 

zmarłych z rodzin PAWLAKÓW i ŁAGOWSKICH 

23.IV 
(piątek) 

730 o zdrowie dla Ireny, jej córek i syna 

1800 w intencji dzieci objętych modlitwą różańcową rodziców 

24.IV 
(sobota) 

730 W pewnej intencji 

1800 † Ireneusza KUCHARSKIEGO, w 4. rocznicę śmierci 

25.IV 
(niedziela) 

845 
† Krystyny i Józefa ŚLIWKÓW, 

ich rodziców 

1030 † Magdaleny PARADOWSKIEJ, w 5. rocznicę śmierci 

1200 † Jadwigi, Eugeniusza, Stefana i Mirosława OKLEJÓW 

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

dla Grażyny i Krzysztofa, z racji 40. rocznicy ślubu 

1800 † Leona BRUDNIEWSKIEGO, w 29. rocznicę śmierci, z racji imienin 

PIEŚŃ NEOBARSKA 
Ciemne dnie, wicher dmie, z chmur wypada grom. 

Zdrada chce nająć mnie w służbę panom dwom! 

Cóż mi więc zostaje? 

Idę tam, kędy mam, wiekuisty dom. 

Mówią: „Stój! Na nic bój Przeciw hufcom stom!” 

Mówię sam: „Jakże mam Służyć panom dwom?” 

Cóż mi więc zostaje? 

Idę tam, kędy mam, wiekuisty dom. 

Rad, nie rad, nie chcę zdrad, na pohybel łzom 

Wolej krzyż ponieść, niż służyć panom dwom. 

Cóż mi więc zostaje? 

Idę tam, kędy mam, wiekuisty dom. 

Bo tam blask Bożych łask świeci wiecznym dniom. 

W świetle cnót Boży lud widzi chwałę swą. 

Cóż mi więc zostaje? 

Idę tam, kędy mam, wiekuisty dom. 

Gdzieżbym śmiał rajski dział i do niebios prom 

Stracić przez grzeszny kres: służbę panom dwom! 

Cóż mi więc zostaje? 

Idę tam, kędy mam, wiekuisty dom. 

KOWALSKI Jacek (ur. 1964, Poznań) 

19 LUDOBÓJSTW, ODSŁONA 7 – SYBERIA 
Idee mają konsekwencje. 

Jakobin, Antoni Ludwik de Saint-Just, w szczytowym momencie rewolucji 

francuskiej miał powiedzieć, iż „czas już by wszyscy powrócili do zasad 

moralnych, a w stosunku do wrogów zastosowany został terror”. 

Uzupełniał to, mówiąc: „Nie ma wolności dla wrogów wolności”. 

We IX.1939 wschodnią połowę Polski zajęli Rosjanie. Wznosili hasła wol-

ności – od „pańskiej polski”. Uszlachcony Żyd, Stanisław Jerzy Lec, wspie-
rając sporym talentem propagandę rosyjską pisał o „Polaczkach”: 

A gdy miejsc nie starczy świata 

to ucieknę na Pacyfik 

bo przysięgam na krucyfiks: 

Zawszem był pacyfikator! 

On nie uciekł oczywiście, ale „nie zauważył”, co się dzieje z tymi Polakami, 

którzy w 1939 pozostali w okupowanej przez Rosjan Polsce. Tymczasem: 

1. już w 1939 miało miejsce tzw. „rozładowywanie miast kresowych”, 

w trakcie którego ok. 50,000 Polaków, głównie uciekinierów z obszaru 

zajętego przez Niemców, zesłano na wschodnie rubieże Polski. 

2. 5.XII.1939 rząd Rosji Sowieckiej podjął uchwałę nr 1001—558ss 

o wysiedleniu osadników i służby leśnej z okupowanej części Polski. 

3. ok. 10.II.1940 miała miejsce pierwsza wielka deportacja. Bydlęcymi 

wagonami zesłano na wschód od ok. 140,000 do 250,000 ludzi. Wywożono 

całe rodziny: osadnicy wojskowi, średni i niżsi urzędnicy państwowi, służba 

leśna, pracownicy kolei. 

4. 2.III.1940 uchwała Biura Politycznego KC Komunistycznej Partii Rosji 

Sowieckiej o wysiedleniu z okupowanej Polski w głąb Rosji. 

5. 13-14.IV.1940 Rosjanie przeprowadzili drugą wielką deportację. Objęła 

od 61,000 do 320,000 osób. 80% stanowiły kobiety i dzieci, z rodzin 

aresztowanych wcześniej przez Rosjan „wrogów ustroju”: urzędników 

państwowych, wojskowych, policjantów, służby więziennej, nauczycieli, 

działaczy społecznych, kupców, przemysłowców i bankierów, etc.; osób 

aresztowanych przy nielegalnej próbie przekroczenia okupacyjnej granicy 

niemiecko-rosyjskiej. 

6. w V-VII.1940 odbyła się trzecia wielka deportacja. Objęła od 80,000 do 

320,000 ludzi. Na wschód zesłano uchodźców z centralnej i zachodniej 

Polski, którzy znaleźli się pod okupacją rosyjską (w tym wielu Żydów). 

7. w V-VI.1941 miała miejsce czwarta deportacja. Objęła 85,000-300,000 

osób, głównie przedstawicieli środowisk inteligenckich, pozostałych 

uchodźców, rodzin kolejarzy, aresztowanych przez rosyjskie NKWD w cza-
sie drugiego roku okupacji – i.e. wykwalifikowanych robotników oraz 

rzemieślników. 

8. wreszcie w latach 1944-6 miały miejsce ostatnie deportacje, które 

objęły 40,000 - 50.000 osób. 

Wywożeni mieli, zgodnie z instrukcjami, ok. godziny na spakowanie 

najbardziej potrzebnych rzeczy. Wywożono pociągami. Po wielotygodnio-
wych niekiedy transportach, w zatłoczeniu, przy wysokiej śmiertelności, 

głodzie, braku opieki medycznej, na ostateczne miejsce zesłania zawożo-
no barkami rzecznymi, samochodami, prowadzono pieszo. 

Miejscami deportacji było często „szczere pole”, małe wioski, osady 

o „charakterze prawie obozowym”, najbardziej odseparowane, 

niedostępne części Rosji i Kazachstanu. 

Utrzymaniem zesłanych była niewolnicza praca, m.in. przy wyrębie lasów. 

Podane ilości deportowanych to dane szacunkowe. Do dziś nie udało się 

dokładnie obliczyć, ile osób zostało zesłanych na wschód. Wiadomo, że 

w stosunku do 1939 w bilansie ludności obszarów wschodniej Polski, skąd 

miały miejsce wywózki, brakuje od 500,000 do 1,500,000 Polaków. 

Wolność „przyniesiona na bagnetach rosyjskich” nie objęła Polaków. Ich 

„powrót do zasad moralnych” nie obejmował. Objął ich terror. 

Idee zaiste mają konsekwencje… 

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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