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GAZETKA PARAFII ŚW
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CZYTANIE Z DZIEJÓW APOSTOLSKICH
Gdy Piotr przybył do domu centuriona w Cezarei, przemówił: „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 Jerozolimie. 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, którzyśmy z Nim jedli i pili
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, w Jego imię otrzymuje
odpuszczenie grzechów”.
PSALM RESPONSORYJNYPs118
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 DO KOLOSANKol 3, 1-4

Bracia:
Jeśliście razem z Chrystusem powstali z martwych, szukajcie tego, co w
górze, gdzie przebywa Chrystus zasiadając po prawicy Boga. Dążcie do
tego, co w górze, nie do tego, co na ziemi.
Umarliście bowiem i wasze życie ukryte jest z Chrystusem w Bogu. Gdy się
ukaże Chrystus, nasze życie, wtedy i wy razem z Nim ukażecie się w
chwale.
SEKWENCJA (Victimae paschali laudes…hymn gregoriański z 1048r.
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.
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Wiemy, żeś zmartwychwstał, że to cud prawdziwy,
O Królu Zwycięzco, bądź nam miłościwy.
AKLAMACJA1 Kor 5,7b-8a

Alleluja
Alleluja, Alleluja, Alleluja
Chrystus został ofiarowany jako nasza Pascha.
Odprawiajmy nasze święto w Panu.
SŁOWA EWANGELII WG. ŚW. JANAJ 20,1-9

Pierwszego
dnia
po
szabacie,
wczesnym rankiem, gdy jeszcze było
ciemno, Maria Magdalena udała się do
grobu i zobaczyła kamień odsunięty od
grobu. Pobiegła więc i przybyła do
Szymona Piotra i do drugiego ucznia,
którego Jezus miłował, 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 oni 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 na 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.

PIEŚŃ

O ZMARTWYCHWSTANIU
PAŃSKIM

Nie zna śmierci Pan żywota,
Chociaż przeszedł przez jej wrota!
Rozerwała grobu pęta
Ręka święta.
Twój, Adamie, dług spłacony,
Okup ludzki dokończony!
Wnijdziesz w niebo z szczęśliwemi
Dziećmi twemi.
Nie skarby jakimi płaci,
Wszystko, co mógł stracić, traci.
Całą dla nas krew swą sączy,
Dzieło kończy.
Próżno, straże, grób strzeżecie,
Już Go tutaj nie znajdziecie.
Wstał, przeniknął skalne mury
Bóg natury!
Teraz On na ludzkie plemię
I na miłą patrzy ziemię,
Która drogo dziś przybrana
Kosztem Pana.
Przez Twe święte Zmartwychwstanie
Z grzechów powstać daj nam. Panie,
Potem z Tobą królowanie.
Alleluja.
Alleluja
KARPIŃSKI, Franciszek (1741, Hołoskowo na Pokuciu - 1825, Chorowszczyzna)
il.: ZMARTWYCHWSTANIE, BLOCH, Carl Heinrich (1834, Kopenhaga - 1890, Kopenhaga), 1865-1879,
olejny na płótnie, Det Nationalhistoriske Museum, Frederiksborg, Dania; źródło www.carlbloch.com

"O, zaiste błogosławiona noc, jedyna, która była godna poznać czas i godzinę zmartwychwstania Chrystusa"
Chrystusa" – śpiewa Kościół w wielkanocnym Exsultet.
Exsultet.
Rzeczywiście, nikt nie był naocznym świadkiem samego wydarzenia Zmartwychwstania i nie opisuje go żaden Ewangelista. Nikt nie mógł powiedzieć 1000, jak
dokonało się ono z fizycznego punktu widzenia. Tym bardziej była nieuchwytna dla zmysłów jego najbardziej wewnętrzna istota, przejście
przejście ze śmierci do życia.
Zmartwychwstanie jako wydarzenie historyczne, które można stwierdzić na podstawie znaku pustego grobu i rzeczywistości spotkań Apostołów z Chrystusem
Zmartwychwstałym, pozostaje jednak, przez to, że przekracza historię, w sercu
sercu tajemnicy wiary. Dlatego Chrystus Zmartwychwstały nie ukazuje się
światu510Por. J 14, 22. ale swoim uczniom, "tym, którzy z Nim razem poszli z Galilei do Jerozolimy, a teraz dają świadectwo o Nim przed ludem"Dz 13, 31.
[KKK, 647]
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INFORMACJE PARAFIALNE
Księża (a wraz z nimi redakcja i wszyscy Parafianie), składają bardzo serdeczne Bóg zapłać! tym, którzy sprawili, że
święta Zmartwychwstania Pańskiego w naszej parafii mogą
być godnie sprawowane i obchodzone. W szczególności:
za wszystkie ofiary na kwiaty do Ciemnicy i Grobu
Pańskiego. Dzięki nim nasze ołtarze zostały pięknie
udekorowane!
dla tych, którzy włożyli swój czas i wysiłek w
przygotowanie i przystrojenie ołtarzy Triduum Paschalnego – Ciemnicy, Grobu Pańskiego, ołtarza głównego!
mieszkańcowi Obór za podwożenie księdza na poświęcenie pokarmów na wioskach! W przyszłym roku poprosimy o spełnienie tej funkcji mieszkańców wsi Piaski.
9.IV (poniedziałek): II dzień Świąt Wielkanocnych. Msze
św. o 8:45, 10:30 i 12:00. Mszy św. o 18:00 nie będzie.
Ofiary zbierane na tacę przeznaczone będą na KUL.
13.IV (piątek): Powracamy do odmawiania Koronki do Bożego
Miłosierdzia po Mszy św. o 18:00.
14.IV (sobota): Wypominki o godz. 17:30. O 18:00 Msza św.
za zmarłych z wypominek.
15.IV (niedziela): Druga niedziela Wielkanocy - ŚWIĘTO
BOŻEGO MIŁOSIERDZIA.
Po Mszach św. o 8:45 i 10:30 Koronka do Bożego
Miłosierdzia.
Spotkanie kandydatów do bierzmowania na Mszy św. o
12:00. Obecność wszystkich obowiązkowa.
Spotkanie rodziców z chrześcijańskim psychologiem na
temat różnych aspektów wychowania dzieci i młodzieży
oraz budowania wzajemnych relacji, po Mszy św. o
10:30, w domu rekolekcyjnym.
Wielkanocne spotkanie Rady Parafialnej po sumie na
plebanii.
Spotkanie dzieci klas II i ich rodziców przygotowujące do
I Komunii św. o 18:00. Obecność wszystkich
obowiązkowa. Po Mszy św. próba związana z
uroczystością pierwszo-komunijną.
W dniach 22.IV (niedziela) i 27.IV (piątek) w naszej parafii
odbędzie się wizytacja kanoniczna, którą przeprowadzi
JE ks. bp Piotr JARECKI. W czasie wizytacji ks. Biskup
pragnie spotkać się z jak największą grupą parafian. Przeto
prosimy o takie zorganizowanie czasu, by zadośćuczynić
prośbie ks. Biskupa, naszego Pasterza!. Szczegółowy
program wizytacji podanie zostanie w przyszłą niedzielę.
Dziś, 8.IV (niedziela), kończy swoją praktykę duszpasterską w
naszej parafii ks. diakon Maciej ZIELIŃSKI. Ufamy, że dni
spędzone pośród nas przybliżyły Mu charakter posługi
kapłańskiej i pracy duszpasterskiej, i że będą owocowały w
Jego pracy kapłańskiej. Składamy Mu też serdeczne
podziękowania za wszelkie dobro, które swoją posługą
wniósł w życie naszej parafii i życzymy, aby ostatnie
tygodnie przed przyjęciem święceń kapłańskich były czasem
nabierania mocy Ducha Św. dla służby Kościołowi
Warszawskiemu. Szczęść Boże!
Dodatkowe chrzty w kwietniu w ostatnią niedzielę kwietnia,
29.IV na sumie o 12:00.
Zachęcamy do lektury prasy i wydawnictw katolickich.
ODESZLI
W ostatnim czasie odszedł z naszego grona:
śp. Marian KANABUS, † 2.IV.2007, l. 65
Wieczne odpoczywanie racz Mu dać Panie!
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Był tam człowiek dobry i sprawiedliwy, Zdjął je z krzyża,
imieniem Józef…
owinął w płótno
On to udał się do Piłata
i złożył w grobie wykutym w skale,
i prosił o ciało Jezusa.
w którym nikt jeszcze
nie był pochowany.por. Łk 23, 50-54
Wyd. Redakcja
Nakład: 500 egz.
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Józefie dobry i sprawiedliwy,
czy Ty uwierzyłeś,
że On zmartwychwstanie,
a grób ten będzie zawsze pusty?
Nikodemie z nocnych rozmów,
czy zrozumiałeś teraz, co to znaczy
jeszcze raz się narodzić?por. J 3, 7
Matko Bolesna!
Pieto Rzymska!
Pieto z Limanowej, z Tarnowa,
ze Skrzatusza i z Gostynia!
Czarna Cudzoziemko,
chroniąca Warszawę nocami!
Pozwól mi jeszcze ucałować
stopy Chrystusa.
To na Jego pogrzeb.
Ja też z Tobą wierzę,
że On zmartwychwstanie,
bo tak powiedział.
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Po dniu Przygotowania zebrali się
arcykapłani i faryzeusze u Piłata i
oznajmili:
Panie, przypomnieliśmy sobie, że
ów oszust powiedział: "Po trzech
dniach powstanę". Każ więc
zabezpieczyć grób aż do trzeciego
dnia, żeby przypadkiem nie
przyszli Jego uczniowie, nie
wykradli Go i nie powiedzieli
ludowi: "Powstał z martwych".
I będzie ostatnie oszustwo gorsze
niż pierwsze…
Macie straż: idźcie, zabezpieczcie
grób, opieczętowując kamień i
stawiając straż.por. Mt 27, 62-66
Skończyło się.
Jesteście wolni.
Możecie spokojnie świętować.
Powiedzcie braciom: Nie bójcie się!por.
J 6, 20, będziecie Mi świadkami w
Musi być ziemia obmyta.
Jeruzalem, w Samarii, aż po krańce
Wszystko musi być poświęcone
ziemi,por. Dz l, 8
i musi zacząć się od początku,
W Gdańsku, Krakowie, w Warszawie
ab ovo, od jajka.
i w Łowiczu.
Będzie wiosna.
Tak, Polacy, ale dlaczego wyście nie
Ta cisza mnie niepokoi.
przekroczyli Progu Nadziei?
Musi się coś stać.
O głupi Galaci, co Was urzekło?por. Ga 3, 1
Pękły kraty, pieczęcie.
Czy Wy zobaczycie kiedy Blask
Runęły kamienie, skały.
Prawdy - Veritatis Splendor?
On żyje!
Rabbuni - Nauczycielu kochany!por. J 20, 16 Ach, ta Polska!
Teraz, gdy rozgrzmiał się już sąd
Pan mój i Bóg mój!por. J 20, 28
Twój w niebie
Tego Jezusa, którego zabiliście
Ponad lat zbiegłych dwoma
rękami bezbożnych,por. Dz 2, 23 ja
tysiącami,
widziałem żywego.
Daj nam, o Panie, świętymi czynami
Ja z Nim jadłem chleb.
Śród sądu tego samych wskrzesić
On mnie pytał, czy Go kocham
siebie.por. Z. Krasiński, Wszystko nam dałeś…
więcej niźli Wy!por. J 21, 17
Już idzie nowych ludzi plemię,
Mówiłem Wam, że On naprawdę
jakich dotąd nie widziano.
jest Synem Bożym.Mk 15, 39
Ojcze Święty! Słyszysz nas?
Poznaliśmy Go po łamaniu
My się jeszcze przydamy Europie.
Chleba.por. Łk 24, 35
Będziemy uczyć: Ojcze nasz …
Galilaee, victis! Galilejczyku
i będziemy uczyć bezbożnych: Wierzę
zwyciężyłeś!por. Z. Krasiński, Nie-boska
komedia
w Boga Ojca Wszechmogącego.
Odkupicielu świata, Boże,
Niech no tylko zakwitną ogrody
tak Wszechmogący, że aż Miłosierny! i zstąpi Duch Młody,
i odnowi oblicze Ziemi
- Tej Ziemi!
rozważania: bp. Józef ZAWITKOWSKI (ks. TYMOTEUSZ), Narodowa Pielgrzymka Polaków do Rzymu, 1998
ilustracje: VIA CRUCIS, SCHEFFLER, Felix Anton (1701, Monachium – 1760, Praga), 1757, kościól św.
Marcina, Ischl, Seeon (diecezja Monachium); źródło: www.vatican.va

Naszym Pasterzom i wszystkim Parafianom serdecznie
życzymy ujrzenia Blasku Prawdy - Veritatis Splendor,
w radości Zmartwychwstania Pańskiego. REDAKCJA
niedziela i uroczystości obowiązujące: 08:45, 10:30, 12:00 (suma), 18:00
święta pracujące:
08:45, 18:00
dni powszednie:
07:30 (codziennie), 18:00 (pt – sb)
tel. (0-22) 754 47 32, fax. (0-22) 754 41 02; e-mail: swzygmunt.slomczyn@op.pl
K AN CE L ARIA dni powszednie (z przerwą na
08:00–09:30, 17:00–19:00
Msze św. i nabożeństwa):
P AR AFIA LN A
niedziela i święta:
nieczynna
Dziekan mgr Stefan KOTWIŃSKI, Wikariusz Marcin KLOTZ
K SI ĘŻ
ĘŻA
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parafia św. Zygmunta, ul. Wiślana 85, 05-507 Słomczyn, zygmunt.knc.pl, 8 kwietnia 2006
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