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[… ]w godzinie ciemności i władcy tego świataPOR. J 14, 30 ofiara CHRYSTUSA staje się w tajemniczy sposób źródłem, z którego wytryśnie niewyczerpane przebaczenie naszych grzechów… [KKK, 1851] 

DRUGA NIEDZIELA WIELKANOCNA 
MIŁOSIERDZIA BOŻEGO 

 

NIEDOWIERZANIE ŚW. TOMASZA – STOMER/STOM Maciej (ok. 1600, Amersfoort – po 1651, Sycylia) 

ok. 1641–9, olejny na płótnie, 125×99 cm, Museo del Prado, Madryt; źródło: commons.wikimedia.org 

Z DZIEJÓW APOSTOLSKICHDz 5, 12-16 

Wiele znaków i cudów działo się wśród ludu przez ręce apostołów. Trzymali 

się wszyscy razem w krużganku Salomona. A z obcych nikt nie miał 

odwagi dołączyć się do nich, lud zaś ich wychwalał. 

Coraz bardziej też rosła liczba mężczyzn i kobiet przyjmujących wiarę 

w PANA. Wynoszono też chorych na ulice i kładziono na łożach i noszach, 

aby choć cień przechodzącego Piotra padł na któregoś z nich. Także z miast 

sąsiednich zbiegały się wielkie rzesze do Jeruzalem, znosząc chorych 

i dręczonych przez duchy nieczyste, a wszyscy doznawali uzdrowienia. 

PSALM RESPONSORYJNYPs 118 (117), 2-4. 22-24. 25-27a (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”. 

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. 

O PANIE, TY nas wybaw, 

pomyślność daj nam, o PANIE! 

Błogosławiony, który przybywa w imię PAŃSKIE, 

błogosławimy wam z PAŃSKIEGO domu. 

PAN jest BOGIEM i daje nam światło. 

Z APOKALIPSY ŚW. JANA APOSTOŁAAp 1, 9-11a. 12-13. 17-19 
Ja, Jan, wasz brat i współuczestnik w ucisku i królestwie, i wytrwaniu 

w Jezusie, byłem na wyspie, zwanej Patmos, z powodu słowa BOŻEGO 

i świadectwa JEZUSA. Doznałem zachwycenia w dzień PAŃSKI i posłyszałem 

za sobą potężny głos, jak gdyby trąby mówiącej: „Co widzisz, napisz 

w księdze i poślij siedmiu Kościołom: do Efezu, Smyrny, Pergamonu, 

Tiatyry, Sardes, Filadelfii i Laodycei”. 

I obróciłem się, by patrzeć, co to za głos do mnie mówił; a obróciwszy się, 

ujrzałem siedem złotych świeczników i pośród świeczników kogoś 

podobnego do SYNA CZŁOWIECZEGO, przyobleczonego w szatę do stóp 

i przepasanego na piersiach złotym pasem. 

Kiedy GO ujrzałem, do stóp JEGO padłem jak martwy, a ON położył na mnie 

prawą rękę, mówiąc: «Przestań się lękać! JA jestem PIERWSZY i OSTATNI, 

i ŻYJĄCY. Byłem umarły, a oto jestem żyjący na wieki wieków i mam klucze 

śmierci i Otchłani. Napisz więc to, co widziałeś i co jest, i co potem musi 

się stać». 

SEKWENCJAhymn gregoriański z 1048 r. 

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 Galilea. 

Wiemy, żeś zmartwychwstał że to cud prawdziwy, 

O KRÓLU ZWYCIĘZCO, bądź nam miłościwy. 

AKLAMACJAPOR. J 20, 29 Alleluja, Alleluja, Alleluja 

«Uwierzyłeś, Tomaszu, bo MNIE ujrzałeś; 

błogosławieni, którzy nie widzieli, a uwierzyli» 

SŁOWA EWANGELII WG ŚW. JANAJ 20, 1-9 

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. 

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:La_incredulidad_de_Santo_Tom%C3%A1s_(Stom).jpg
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INFORMACJE PARAFIALNE 
 24.IV (niedziela): 

 o 1500 z racji niedzieli Miłosierdzia Bożego zapraszamy! 

na Koronkę do MIŁOSIERDZIA BOŻEGO. 
 Na początku Wielkiego Postu rozpoczęliśmy w naszej 

parafii Akcję Skarbonka, która polegała na rezygnacji 
z kupowania przyjemności i odkładaniu zaoszczędzonych 
pieniędzy do skarbonki, jako dar dla potrzebujących 
pomocy. Wszystkich, którzy włączyli się w tę akcję 
zapraszamy! na Mszę św. o 1030, aby w procesji z darami 

uroczyście złożyć przy ołtarzu swój dar. 
 Spotkanie przygotowujących się do sakramentu 

bierzmowania o 1645. 
 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! 
 Zachęcamy! wszystkich parafian do przekazania 1% PODATKU 

dochodowego na rzecz naszego Parafialnego Zespołu 
Caritas, od lat zajmującego się m.in. organizowaniem wyjaz-

dów zimowych i letnich dla najuboższych dzieci z naszej 
parafii, w ten sposób budującego aktywną wspólnotę. 
Ulotki wyjaśniające formularz PIT – w kościele. 
Dobroczyńcom Caritas składamy serdeczne podziękowania! 

 Ofiary na spłatę zobowiązań związanych z remontem koś-
cioła, a także na korony dla MATKI BOŻEJ NIEUSTAJĄCEJ POMOCY 
i JEJ SYNA (ongiś skradzione z naszego kościoła), można 
składać np. na konto parafialne: 

PKO S.A. VII O. w Warszawie 56 1240 1109 1111 0000 0551 5772 

Za wszystkie ofiary i dary (na korony) serdeczne Bóg zapłać! 

PAMIĘTAJMY też o WSPIERANIU NASZYCH DUSZPASTERZY! 

ODESZLI 
W ostatnim czasie odeszła z naszego grona: 

śp. Marianna WASIAK  10.IV.2022 l. 82 

Wieczne odpoczywanie racz Jej dać PANIE! 

INTENCJE MSZALNE I MODLITEWNE 

25.IV 
(poniedziałek) 

730 † ks. Tadeusza KOWALIKA 

1800 † Ireneusza KUCHARSKIEGO, w 5. rocznicę śmierci, 

26.IV 
(wtorek) 

730 † ks. Tadeusza KOWALIKA 

1800 

† Józefa DRUSZCZYŃSKIEGO w 16. rocznicę śmierci, 

Teresy i Henryka DRUSZCZYŃSKICH, 

zmarłych z rodzin DRUSZCZYŃSKICH i JAGNYZIAKÓW 

27.IV 
(środa) 

730 † ks. Tadeusza KOWALIKA 

1800 † Stefana LEMIESZKA 

28.IV 
(czwartek) 

730 † ks. Tadeusza KOWALIKA 

1800 † Wojciecha KULIKA 

29.IV 
(piątek) 

730 † ks. Tadeusza KOWALIKA 

1800 
† Teresy, Rafała, Anny i Franciszka KORNASZEWSKICH, 

zmarłych z rodzin KORNASZEWSKICH i TRZOCHÓW 

30.IV 
(sobota) 

730 † ks. Tadeusza KOWALIKA 

1800 † Tadeusza, Natalii, Zbigniewa, Cecylii i Jana OKLEJÓW 

1.V 
(niedziela) 

845 † Leona BRUDNIEWSKIEGO, w 30. rocznicę śmierci 

1030 
† Grażyny OKLEJ, 

Marianny i Eugenii WAWRZYŃCZAK 

1200 
za żywych i † zmarłych członków 

Parafialnego Koła Różańcowego 

1800 † ks. Tadeusza KOWALIKA 

RÓŻANIEC POLSKI – KLĘKAMY WIĘC W MODLITWIE… 
Zdrowaś MARIO ! Ty jesteś zawsze łaski pełna 

więc bądź błogosławiona wśród swego Narodu 

MATKO stojąca czujnie na polskim rozdrożu 

gdy płyną czarne chmury z zachodu i wschodu… 

gdy nas dzisiaj przygniata drugi krzyż Katynia 

i popiołem BÓG sypie na głowy Narodu 

wołamy pełni trwogi chroń nas MATKO nasza 

od wojny i niewoli nieszczęścia i głodu 

a bolesne tajemnice pomóż nam rozwiązać 

wiarą i nadzieją miłością i bólem 

który możesz jedynie TY MATKO ukoić 

gdy nas przytulisz mocno serdecznie i czule… 

wybacz ! że się szarpiemy w Ojczyźnie o krzyże 

KRÓLOWO ! MATKO nasza pomóż nam iść razem 

bo tylu bluźni… tylu zdradziło CHRYSTUSA 

i stajemy przeciw sobie z kulą i żelazem 

chcemy MATKO by SYN TWÓJ został Królem Polski 

przecież u TWEGO boku tron na NIEGO czeka 

bo nam potrzebne dzisiaj jasne BOŻE prawo 

i BOŻY DUCH co powiedzie każdego człowieka 

do TWEGO tronu MATKO ! do tronu JEZUSA ! 

wbrew tym co ŻYWE ŹRÓDŁO PRAWDY zatruwają 

TY przyjmij MATKO nasze różańcowe prośby 

niech u BOGA dla Narodu łaski wypraszają… 

WĘGRZYN, Kazimierz Józef (ur. 1.I.1947. Miejsce Piastowe) 

ROZLICZENIA… 
ok. 22.IV.2002 u drzwi plebanii naszej parafii stanęło dwoje młodych 

jeszcze, acz już odmierzających lata średnie, ludzi. Poprosili o rozmowę 

z proboszczem. Ks. Stefan Kotwiński, który ówczas od 10 lat prowadził 

słomczyńską owczarnię, przyjął ich gościnnie. Ale gdy usłyszał, z czym 

przyszli, na twarzy pojawiło się zakłopotanie. I zdziwienie. I zamyślenie 

naznaczone rysą obawy i niedowierzenia. Zaoferowali mu mianowicie, 

iż chcą pomóc w wydawania parafialnej gazetki… 

Ks. Kotwiński zgodził się, po warunkiem każdorazowego sprawdzenia 

zawartości. I po paru dniach – chyba w piątek 26.IV.2002 dostarczono mu 

wersję roboczą proponowanej gazetki. Przeczytał i nie zgodził się na tytuł, 

który w zamiarze miał brzmieć „U św. Zygmunta”. Tak więc ustalono tytuł 

na „św. Zygmunt”. Znalazł też parę literówek… 

Dwa dni później, 28.IV.2002, ukazał się pierwszy numer. Miał już prawie 

wszystkie części, którą dziś Państwo mają przed sobą: niedzielne czytania 

mszalne, cytat z katechizmu naszego Kościoła, ogłoszenia, parę artykułów 

(w pierszym pisaliśmy o powstającej świątyni Opatrzności Bożej 

i św. Zygmuncie) i wydany był w ok. 200 egzemplarzach… 

Przez parę następnych tygodni ks. Kotwiński czytał dokładnie każdy 

numer i zawsze miał jakieś uwagi. Z biegiem czasu liczba uwag malała, aż 

… zanikła. Pojawiła się prośba o zwiększenie objętości – gdy postawiono 

aliści pytanie o to, kto owe 200 numerów będzie, co tydzień, składał? – 

została milcząco wycofana. Tak więc format jednokartkowy, dwustronny 

utrwalił się. 

Gazetka w wersji papierowej nie pojawiła się u drzwi kościoła tylko w trzy 

lub cztery niedziele. Przyczyną była zazwyczaj przerwa w dostawie prądu 

i brak możliwości wydruku. Ale zawsze była dostępna – poprzez sieć... 

I tak przez 20 lat. Ponad 1,000 numerów. Setki artykułów, wierszy… 

W międzyczasie ci, dla których w szczególności gazetka była pomyślana: 

osoby starsze, nie mające  dostępu do prasy drukowanej (w 2002 dostęp 

do internetu był jeszcze bardzo ograniczony), zastąpiły nowe generacje. 

Najmłodsze nie znają czasów, gdy gazetki nie było, ba – nie pamiętają 

czasów, gdy parafia nie miała swojej strony webowej. W jakimś sensie 

dorastały obok nich, wraz z nimi… Dziwne uczucie… 

Drugich dwudziestu lat zapewne nie będzie. Wprawdzie Alexander Dumas 

pisząc „Dwadzieścia lat później” swoim bohaterom – muszkieterom – 

udzielał drugiej młodości, nie będzie tak w przypadku obecnej, i jak do tej 

pory, jedynej redakcji „św. Zygmunta”. Po prostu zaczęliśmy za późno. Cóż, 

ale dopóki można… 

Te same postacie odkopią spod ziemi 

I znowu zobaczę, co nieraz widziałem 

Że mędrcy przyznali znów laur akademii 

Za dowód niezbity, że czarne jest białe 

Złoczyńca przed sądem oskarży ofiarę 

I znów od wyroku umywa ktoś ręce 

I w krąg zawirują z cykutą puchary 

I kogoś tam znowu wygnają z Florencji 

W gruzach miasta barbarzyńcy 

Będą palić święte księgi 

A ja gram na katarynce 

Więc słuchajcie mej piosenkiJerzy Czech „Kataryniarz” 

Tak, z Państwa pomocą i Państwa modlitwą może uda się dalej „grać na 

katarynce”, którą ulubiony nasz poeta, Zbigniew Herbert, tak określił: 

innym zielony dzwon drzewa 

niebieski dzwon wody 

ja mam kołatkę 

od niestrzeżonych ogrodów 

uderzam w deskę 

a ona podpowiada 

suchy poemat moralisty 

tak – tak 

nie – nie„Kołatka” 

Może… 

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 
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Schola – +48 662 476 217 
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