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„Świeccy, jako poświęceni CHRYSTUSOWI i namaszczeni DUCHEM ŚWIĘTYM, […] są powołani i przygotowani do tego, aby rodziły się w nich zawsze coraz obfitsze owoce DUCHA”… [KKK, 901, fragm.] 

TRZECIA NIEDZIELA WIELKANOCNA 

Z DZIEJÓW APOSTOLSKICHDz 5, 27b-32. 40b-41 

Arcykapłan zapytał apostołów: 

„Surowo wam zakazaliśmy nauczać w to imię, 

a oto napełniliście Jeruzalem waszą nauką 

i chcecie ściągnąć na nas odpowiedzialność 

za krew tego CZŁOWIEKA?” 

„Trzeba bardziej słuchać BOGA niż ludzi” – odpowiedział Piotr, a także 

apostołowie. 

„BÓG naszych ojców wskrzesił JEZUSA, 

którego wy straciliście, zawiesiwszy na drzewie. 

BÓG wywyższył GO na miejscu po prawicy SWOJEJ jako WŁADCĘ 

i ZBAWICIELA, aby zapewnić Izraelowi nawrócenie 

i odpuszczenie grzechów. 

Dajemy temu świadectwo my właśnie 

oraz DUCH ŚWIĘTY, którego BÓG udzielił tym, 

którzy MU są posłuszni”. 

I zabronili apostołom przemawiać w imię JEZUSA, a potem zwolnili. 

A oni odchodzili sprzed Sanhedrynu i cieszyli się, 

że stali się godni cierpieć dla Imienia JEZUSA. 

PSALM RESPONSORYJNYPs 30 (29), 2 i 4. 5-6. 11-12a i 13b (R.: 2a) 

REFREN: Sławię CIĘ, PANIE, bo mnie wybawiłeś 

Sławię CIĘ, PANIE, bo mnie wybawiłeś 

i nie pozwoliłeś mym wrogom naśmiewać się ze mnie. 

PANIE mój, BOŻE, 

z krainy umarłych wywołałeś moją duszę 

i ocaliłeś mi życie spośród schodzących do grobu. 

Śpiewajcie psalm, wszyscy miłujący PANA, 

i pamiętajcie o JEGO świętości. 

Gniew JEGO bowiem trwa tylko przez chwilę, 

a JEGO łaska przez całe życie. 

Płacz nadchodzi z wieczora, a rankiem wesele. 

Wysłuchaj mnie, PANIE, zmiłuj się nade mną, 

PANIE, bądź moją pomocą. 

Zamieniłeś w taniec mój żałobny lament, 

BOŻE mój i PANIE, będę CIĘ sławił na wieki. 

Z APOKALIPSY ŚW. JANA APOSTOŁAAp 5, 11-14 
Ja, Jan, ujrzałem i usłyszałem głos wielu aniołów dokoła tronu 

i Istot żyjących, i Starców, 

a liczba ich była miriady miriad i tysiące tysięcy, 

mówiących głosem donośnym: 

„BARANEK zabity jest godzien otrzymać potęgę i bogactwo, 

i mądrość, i moc, 

i cześć, i chwałę, 

i błogosławieństwo”. 

A wszelkie stworzenie, które jest w niebie i na ziemi, i pod ziemią, 

i na morzu, i wszystko, co w nich przebywa, 

usłyszałem, jak mówiło: 

„Zasiadającemu na tronie i BARANKOWI błogosławieństwo i cześć, 

i chwała, i moc, 

na wieki wieków!” 

A cztery Istoty żyjące mówiły: 

„Amen”. 

Starcy zaś upadli i oddali pokłon. 

AKLAMACJA Alleluja, Alleluja, Alleluja 

Zmartwychwstał CHRYSTUS, 

który wszystko stworzył 

i zlitował się nad ludźmi. 

SŁOWA EWANGELII WG ŚW. JANAJ 21, 1-19 

JEZUS znowu ukazał się nad Jeziorem Tyberiadzkim. 

A ukazał się w ten sposób: 

Byli razem Szymon Piotr, Tomasz, zwany Didymos, 

Natanael z Kany Galilejskiej, synowie Zebedeusza 

oraz dwaj inni z JEGO uczniów. 

Szymon Piotr powiedział do nich: 

„Idę łowić ryby”. 

Odpowiedzieli mu: 

„Idziemy i my z tobą”. 

Wyszli więc i wsiedli do łodzi, ale tej nocy nic nie ułowili. 

A gdy ranek zaświtał, JEZUS stanął na brzegu. Jednakże uczniowie nie 

wiedzieli, że to był JEZUS. 

A JEZUS rzekł do nich: 

«Dzieci, macie coś do jedzenia?» 

Odpowiedzieli MU: 

„Nie”. 

ON rzekł do nich: 

«Zarzućcie sieć po prawej stronie łodzi, a znajdziecie». 

Zarzucili więc i z powodu mnóstwa ryb nie mogli jej wyciągnąć. 

Powiedział więc do Piotra ów uczeń, którego JEZUS miłował: 

„To jest PAN!” 

Szymon Piotr, usłyszawszy, że to jest PAN, przywdział na siebie 

wierzchnią szatę – był bowiem prawie nagi – i rzucił się wpław do 

jeziora. 

Pozostali uczniowie przypłynęli łódką, ciągnąc za sobą sieć z rybami. 

Od brzegu bowiem nie było daleko – tylko około dwustu łokci. 

A kiedy zeszli na ląd, ujrzeli rozłożone ognisko, a na nim ułożoną rybę 

oraz chleb. 

Rzekł do nich JEZUS: 

«Przynieście jeszcze ryb, które teraz złowiliście». 

Poszedł Szymon Piotr i wyciągnął na brzeg sieć pełną wielkich ryb 

w liczbie stu pięćdziesięciu trzech. 

A pomimo tak wielkiej ilości sieć nie rozerwała się. 

Rzekł do nich JEZUS: 

«Chodźcie, posilcie się!» 

Żaden z uczniów nie odważył się zadać MU pytania: „Kto TY jesteś?”, 

bo wiedzieli, że to jest PAN. 

A JEZUS przyszedł, wziął chleb i podał im – podobnie i rybę. 

To już trzeci raz JEZUS ukazał się uczniom od chwili, gdy 

zmartwychwstał. 

A gdy spożyli śniadanie, rzekł JEZUS do Szymona Piotra: 

«Szymonie, synu Jana, czy miłujesz MNIE więcej aniżeli ci?» 

Odpowiedział MU: 

„Tak, PANIE, TY wiesz, że CIĘ kocham”. 

Rzekł do niego: 

«Paś baranki MOJE». 

I znowu, po raz drugi, powiedział do niego: 

«Szymonie, synu Jana, czy miłujesz MNIE?» 

Odparł MU: 

„Tak, PANIE, TY wiesz, że CIĘ kocham”. 

Rzekł do niego: 

«Paś owce MOJE». 

Powiedział mu po raz trzeci: 

«Szymonie, synu Jana, czy kochasz MNIE?» 

Zasmucił się Piotr, że mu po raz trzeci powiedział: 

«Czy kochasz MNIE?» 

I rzekł do NIEGO: 

„PANIE, TY wszystko wiesz, TY wiesz, że CIĘ kocham”. 

Rzekł do niego JEZUS: 

«Paś owce MOJE. 

Zaprawdę, zaprawdę, powiadam ci: 

Gdy byłeś młodszy, opasywałeś się sam i chodziłeś, 

gdzie chciałeś. 

Ale gdy się zestarzejesz, wyciągniesz ręce swoje, 

a inny cię opasze i poprowadzi, dokąd nie chcesz». 

To powiedział, aby zaznaczyć, jaką śmiercią uwielbi BOGA. 

A wypowiedziawszy to, rzekł do niego: 

«Pójdź za MNĄ!» 
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JEZUS UKAZUJĄCY SIĘ RYBAKOM – LAUTERMILCH, Jan (ur. 1938, St. Louis) 

2009; źródło: fineartamerica.com 

INFORMACJE PARAFIALNE 
 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! 
 1.V (niedziela): 1-SZA NIEDZIELA MIESIĄCA. 

 Po sumie o 1200 adoracja NAJŚWIĘTSZEGO SAKRAMENTU. 
 Po adoracji – spotkanie Kół Żywego Różańca. 

 2.V (poniedziałek): ŚWIĘTO PATRONA PARAFII, ŚW. ZYGMUNTA. 
Uroczystość odpustowa: 

 Msze św. o 845, 1030 i 1800. 
 Sumę odpustową o 1030 odprawi i homilię wygłosi 

o. Azariasz Hess OFM. Zapraszamy! 

 3.V (wtorek): Uroczystość NAJŚWIĘTSZEJ MARYI PANNY KRÓLOWEJ 

POLSKI. 
 Msze św. według porządku niedzielnego. 

 6.V (piątek): 1. PIĄTEK MIESIĄCA. 
 Msza św. ku czci NAJŚWIĘTSZEGO SERCA PANA JEZUSA o 1800. 
 Po Mszy św. – do 2100 – adoracja NAJŚWIĘTSZEGO 

SAKRAMENTU. 
 Spowiedź 1. piątkowa – ½ godz. przed Mszą św. 

oraz podczas wystawienia NAJŚWIĘTSZEGO SAKRAMENTU. 
 7.V (sobota): 1. SOBOTA MIESIĄCA. 

 Uczcijmy! NIEPOKALANE SERCE MARYI nabożeństwem PIĘCIU 

PIERWSZYCH SOBÓT MIESIĄCA — wynagradzającym za grze-
chy przeciwko SERCU MARYI! Zapraszamy! w kolejne pier-

wsze soboty miesiąca na Mszę św. o 1800. 
 8.V (niedziela): 

 Niedziela DOBREGO PASTERZA. 
 Rozpoczęcie tygodnia modlitw o powołania do ka-

płaństwa i zakonu. 

 Po Mszach św. zbierane będą ofiary do puszek 
z przeznaczeniem na Wyższe Metropolitalne Semina-
rium Duchowne w Warszawie. 

 Uroczystość 1. KOMUNII ŚW.: 
 Msze św. pierwszokomunijne o 1030 i 1200. 
 7.V (sobota): Spowiedź: 
o O 900 (dla dzieci ze Słomczyna). 
o O 1100 (dla dzieci z Brześc). 

 10–14.V (poniedziałek–piątek): Biały Tydzień dla dzieci 
pierwszokomunijnych, na Mszach św. o 1800. 

 Chrzty w maju w 4. niedzielę miesiąca – 22.V – na sumie. 
Zgłoszenia do 13.V w kancelarii. Przygotowanie dla rodzi-
ców i chrzestnych 15.V, po sumie, w kościele. 

 Ruszają zapisy na parafialny wyjazd wakacyjny do Krynicy 
Morskiej (DW Sióstr Katarzynek), w dniach 9–21.VII.2022 r. 

 Planowane zwiedzanie Gdańska i Gdyni, zamków w Malbor-
ku i Fromborku, latarni morskiej w Krynicy i inne atrakcje. 

 Koszt wyjazdu — 2,100zł. 
 Zapisy i informacje u ks. Michała. 

 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! 

ZAPOWIEDZI 
Zapowiedź I: Radosław Łukasz JASTRZEMSKI, kawaler, i Ewelina 

KULCZYK, panna, oboje z parafii tutejszej 
Ktokolwiek wiedziałby o przeszkodach w zawarciu małżeństwa przez 
w/w osoby proszony jest o skontaktowanie się z Kancelarią Parafialną 

ODESZLI 
W ostatnim czasie odeszła z naszego grona: 

śp. Janina MĘTLAK  20.IV.2022 l. 89 

Wieczne odpoczywanie racz Jej dać PANIE! 

INTENCJE MSZALNE I MODLITEWNE 

2.V 
(poniedziałek) 

845 
† Macieja i Leszka MATEJAKÓW, 

zmarłych z rodziny SZUSTKOWSKICH 

1030 za Parafian 

1800 o nawrócenie grzeszników 

3.V 
(wtorek) 

845 

† Jadwigi PIEŃKOWSKIEJ, Aleksandra PIEŃKOWSKIEGO, 

Lucjana PIEŃKOWSKIEGO, Haliny STĘPNIEWSKIEJ, 

Stanisława STĘPNIEWSKIEGO, Jakuba WÓJCIKA 

1030 w intencji rodziny 

1200 
† Czesława BUZAKA, w 23. rocznicę śmierci, 

zmarłych z rodzin STASZEWSKICH i DERECKICH 

1800 † Marianny i Ryszarda NALEŻYTYCH 

4.V 
(środa) 

730 † Bohdana OLIZAROWSKIEGO, w 2. rocznicę śmierci 

1800 
† Leokadii, Jana i Stanisława URBANKÓW, 

zmarłych z rodziny URBANKÓW i MIRKOWSKICH 

5.V 
(czwartek) 

730 w pewnej intencji 

1800 w pewnej intencji 

6.V 
(piątek) 

730 † Zygmunta i Celiny PINDELSKICH 

1800 † Lucjana i Ireny MOSKALEWICZÓW 

7.V 
(sobota) 

730 w pewnej intencji 

1800 o nawrócenie grzeszników 

8.V 
(niedziela) 

845 † Magdaleny PARADOWSKIEJ, w 6. rocznicę śmierci 

1030 w intencji dzieci pierwszokomunijnych 

1200 w intencji dzieci pierwszokomunijnych 

1800 † Mariusza PINDELSKIEGO, w rocznicę śmierci 

KRÓLOWO POLSKI… 
KRÓLOWO polska! KRÓLOWO aniołów! 

TY, coś na świecie przebolała tyle, 

Gdy SYN TWÓJ zstąpił do ziemskich padołów; 

Skróć umęczonej Polsce TWEJ mąk chwile! 

KRÓLOWO polska! KRÓLOWO aniołów, 

Roztocz ponad nią tarczę TWEJ opieki, 

Odwiąż jej ręce od katowskich kołów, 

Bądź jej aniołem teraz i na wieki! 

KRÓLOWO polska! KRÓLOWO aniołów! 

Lecz wiesz zarówno jakim blaskiem płonie 

UKRZYŻOWANY, wniebowzięt po zgonie, 

Nie daj nas sieciom piekielnym na połów! 

Nieśmiertelnymi na śmierć zbrojną leki, 

Wykaż znów śmierci na nas, że jest niczem, 

Wskrześ nas, o PANI! przed świata obliczem. 

Bądź nam aniołem teraz i na wieki! 

KRÓLOWO polska! KRÓLOWO aniołów! 

Ten świat się rozpadł i rozdziera siebie, 

Lecz żadna z jego rozerwanych połów, 

Już się nie modli, o MARYO! do CIEBIE, 

My jedni tylko, paląc się na stosie, 

Wciąż ślemy modły w TWÓJ bezmiar daleki; 

Poznasz KRÓLOWO, poddanych po głosie, 

Bądź nam aniołem teraz i na wieki! 

KRÓLOWO Polski! KRÓLOWO aniołów! 

LILIO BEZ ZMAZY, TY GWIAZDO PORANNA, 

Mieczem boleści siedmiokrotnie ranna, 

Wiesz, co rozpaczy wrzącej w sercu ołów. 

Co krzyż i gwoździe i rany i ciernie, 

Wiesz, co krwi ziemskiej i łez ziemskich cieki 

I jak konania ból boli niezmiernie: 

Bądź nam KRÓLOWĄ teraz i na wieki! 

KRASIŃSKI Zygmunt (1812, Paryż – 1859, Paryż) 

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://fineartamerica.com/featured/jesus-appears-to-the-fishermen-john-lautermilch.html
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