
 

SSSwww...   ZZZyyygggmmmuuunnnttt   
  

««KKttoo  uuwwiieerrzzyy  ii  pprrzzyyjjmmiiee  cchhrrzzeesstt,,  bbeeddzziiee  zzbbaawwiioonnyy;;  
aa  kkttoo  nniiee  uuwwiieerrzzyy,,  bbęęddzziiee  ppootteeppiioonnyy»»  

NR XXII/2006 (215) GAZETKA PARAFII ŚW. ZYGMUNTA W SŁOMCZYNIE 28 MAJA 2006 

   strona — 1 — 

UROCZYSTOŚĆ WNIEBOWSTĄPIENIA PAŃSKIEGO 

 

W
N
IE
B
O
W
S
T
Ą
P
IE
N
IE

, G
IU

S
T

O
 d

e'
 M

en
ab

uo
i (

ok
. 1

32
0,

 F
lo

re
nc

ja
 -

 1
39

1,
 F

lo
re

nc
ja

),
 1

37
6-

78
, f

re
sk

, k
at

ed
ra

 w
 P

ad
w

ie
; 

źr
ód

ło
: e

as
yw

eb
.e

as
yn

et
.c

o.
uk

 

 Z DZIEJÓW APOSTOLSKICHDz 1, 1-11 

Pierwszą książkę napisałem, Teofilu, o wszystkim, co Jezus czynił i nauczał 

od początku aż do dnia, w którym udzielił przez Ducha Świętego poleceń 

apostołom, których sobie wybrał, a potem został wzięty do nieba. Im też 

po swojej męce dał wiele dowodów, że żyje: ukazywał się im przez 

czterdzieści dni i mówił o królestwie Bożym. 

A podczas wspólnego posiłku kazał im nie odchodzić z Jerozolimy, ale 

oczekiwać obietnicy Ojca. Mówił: «Słyszeliście o niej ode Mnie: Jan chrzcił 

wodą, ale wy wkrótce zostaniecie ochrzczeni Duchem Świętym». 

Zapytywali Go zebrani: „Panie, czy w tym czasie przywrócisz królestwo 

Izraela?” Odpowiedział im: «Nie wasza to rzecz znać czas i chwile, które 

Ojciec ustalił swoją władzą, ale gdy Duch Święty zstąpi na was, otrzymacie 

Jego moc i będziecie moimi świadkami w Jerozolimie i w całej Judei, i w 

Samarii, i aż po krańce ziemi». 

Po tych słowach uniósł się w ich obecności w górę i obłok zabrał Go im 

sprzed oczu. Kiedy uporczywie wpatrywali się w Niego, jak wstępował do 

nieba, przystąpili do nich dwaj mężowie w białych szatach. I rzekli: 

„Mężowie z Galilei, dlaczego stoicie i wpatrujecie się w niebo? Ten Jezus, 

wzięty od was do nieba, przyjdzie tak samo, jak widzieliście Go 

wstępującego do nieba”. 

PSALM RESPONSORYJNYPs 47 

REFREN: Pan wśród radości wstępuje do nieba 

Wszystkie narody klaskajcie w dłonie, 

radosnym głosem wykrzykujcie Bogu, 

bo Pan Najwyższy straszliwy, 

jest wielkim Królem nad całą ziemią. 

REFREN: Pan wśród radości wstępuje do nieba 

Bóg wstępuje wśród radosnych okrzyków, 

Pan wstępuje przy dźwięku trąby. 

Śpiewajcie psalmy Bogu, śpiewajcie, 

śpiewajcie Królowi naszemu, śpiewajcie. 

REFREN: Pan wśród radości wstępuje do nieba 

Gdyż Bóg jest Królem całej ziemi, 

hymn zaśpiewajcie! 

Bóg króluje nad narodami, 

Bóg zasiada na swym świętym tronie. 

REFREN: Pan wśród radości wstępuje do nieba 

Z LISTU ŚW. PAWŁA APOSTOŁA DO EFEZJANEf 1, 17-23 

Umiłowani Bracia: 

Bóg Pana naszego Jezusa Chrystusa, Ojciec chwały, dał wam ducha 

mądrości i objawienia w głębszym poznawaniu Jego samego, to znaczy 

światłe oczy dla waszego serca, tak byście wiedzieli, czym jest nadzieja 

waszego powołania, czym bogactwo chwały Jego dziedzictwa wśród 

świętych i czym przemożny ogrom Jego mocy względem nas wierzących 

na podstawie działania Jego potęgi i siły, z jaką dokonał dzieła w 

Chrystusie, gdy wskrzesił Go z martwych i posadził po swojej prawicy na 

wyżynach niebieskich, ponad wszelką zwierzchnością i władzą, i mocą, i 

panowaniem, i ponad wszelkim innym imieniem wzywanym nie tylko w 

tym wieku, ale w przyszłym. 

I wszystko poddał pod Jego stopy, a Jego samego ustanowił nade 

wszystko Głową dla Kościoła, który jest Jego Ciałem, Pełnią tego, który 

napełnia wszystko na wszelki sposób. 

AKLAMACJAMt 28, 19. 20Alleluja, alleluja, alleluja 

Idźcie i nauczajcie wszystkie narody, 

Ja jestem z wami po wszystkie dni aż do skończenia świata. 

AKLAMACJA: Alleluja, alleluja, alleluja 

SŁOWA EWANGELII WEDŁUG ŚW. MARKAMk 16, 15-20 

Jezus ukazawszy się Jedenastu powiedział do nich: 

«Idźcie na cały świat i głoście Ewangelię wszelkiemu stworzeniu. Kto 

uwierzy i przyjmie chrzest, będzie zbawiony; a kto nie uwierzy, będzie 

potępiony. Tym zaś, którzy uwierzą, te znaki towarzyszyć będą: W imię 

moje złe duchy będą wyrzucać, nowymi językami mówić będą; węże brać 

będą do rąk i jeśliby co zatrutego wypili, nie będzie im szkodzić. Na 

chorych ręce kłaść będą i ci odzyskają zdrowie». 

Po rozmowie z nimi Pan Jezus został wzięty do nieba i zasiadł po prawicy 

Boga. Oni zaś poszli i głosili Ewangelię wszędzie, a Pan współdziałał z nimi 

i potwierdzał naukę znakami, które jej towarzyszyły. 

PATRON TYGODNIA: BŁ. ANTONI JULIAN NOWOWIEJSKI 

„TYLKO MIŁOŚCIĄ DOCHODZI SIĘ DO CELU” 

Urodził się w 1858 w Lubieniach k. Opatowa, a w 
wieku 15 lat wraz z rodzicami sprowadził się do 
Płocka. Tu wstąpił do seminarium duchownego, tu w 
1881 przyjął święcenia kapłańskie. Profesor liturgiki, 
teologii moralnej i łaciny, rektor seminarium. 

W Płocku angażował się w pracę społeczną, np. w 
zakładzie Anioła Stróża dla dziewcząt, kierował też 
przebudową katedry. W 1908 przyjął sakrę biskupią 
w Petersburgu (w 1930 został promowany na 
arcybiskupa ad personam, ze stolicą tytularną 
Silyum). Rozbudował seminarium, założył w 1916 
Niższe Seminarium Duchowne, a wcześniej 
Muzeum Diecezjalne. Podczas I wojny światowej 
zajmował się ratowaniem głodujących dzieci 
robotniczych, utworzył w Płocku Unię Misyjną Duchowieństwa. Pasją jego życia była 
praca naukowa. Był autorem prac z zakresu historii, liturgii, komparatystyki kościelnej. 
Ogłosił publikację Wykład liturgii Kościoła katolickiego. Zasłynął z obszernego dzieła 
"Płock. Monografia historyczna". Z okazji 50-lecia kapłaństwa prezydent 
Rzeczypospolitej nadał mu w 1931 Krzyż Komandorski z Gwiazdą Orderu Polonia 
Restituta, a Uniwersytet Warszawski tytuł doktora honoris causa. 

Kiedy hitlerowcy wkroczyli do Polski, pozostał w Płocku. Deportowany w 1940 i 
internowany w Słupnie, potem osadzony w obozie śmierci w Działdowie. Śmierć 
męczeńską poniósł prawdopodobnie 28.V.1941. Beatyfikowany 13.VI.1999 przez Jana 
Pawła II. (uroczystość 28 maja) 

Il. bł. bp Antoni Julian NOWOWIEJSKI, 1911 
 

Od Wniebowstąpienia zamysł Boży wchodzi w swoje spełnienie. Jesteśmy już w "ostatniej godzinie"1 J 2, 18
545

Por. 1 P 4, 7. "Już przyszedł zatem do nas kres wieków, 

już ustanowione zostało nieodwołalnie odnowienie świata i w pewien 1042 rzeczywisty sposób już w doczesności jest ono antycypowane: albowiem Kościół już 

na ziemi naznaczony jest prawdziwą, choć niedoskonałą jeszcze 825 świętością"546
Sobór Watykański II, konst. Lumen gentium, 48. Królestwo Chrystusa ukazuje już swoją 

obecność przez cudowne 547 znaki547
Por. Mk 16, 17-18, które towarzyszą głoszeniu go przez Kościół548

Por. Mk 16, 20. [Katechizm Kościoła Katolickiego, 670] 



 
SSSwww...    ZZZyyygggmmm uuunnnttt   

NR XXII/2006 (215) 
 

Wyd. Redakcja parafia św. Zygmunta, ul. Wiślana 85, 05-507 Słomczyn, 28 maja 2006 strona — 2— 
Nakład: 350 egz. 

 

INFORMACJE PARAFIALNE 
 28.V (niedziela): 25 rocznica śmierci śp. Stefana kardynała 

WYSZYŃSKIEGO, arcybiskupa metropolity gnieźnieńskiego i 
warszawskiego, Prymasa Polski. Sługę Bożego i Jego proces 
beatyfikacyjny polecamy gorącym modlitwom Parafian. 

 28.V (niedziela): Ostateczny termin wpłaty drugiej raty na 

koszty pielgrzymki do Rzymu wysokości 1030.00 zł. 
Przedwyjazdowe spotkanie pielgrzymów odbędzie się 
4.VI (niedziela) po Mszy św. wieczornej o 18:00, w kościele. 

 31.V (środa): Święto Nawiedzenia Najświętszej Maryi Panny. 
Msze św. o 7:30 i 18:00. 

 31.V (środa): Ostatnie nabożeństwo majowe o 17:30. 
 1.VI (czwartek): Pierwsze w tym roku nabożeństwo 

czerwcowe, które odprawiane będzie codziennie w czerw-
cu bezpośrednio po Mszy św. o 18:00. W piątki nabożeń-
stwa będą odprawiane z wystawieniem Najświętszego 
Sakramentu i śpiewaną litanią do Serca Pana Jezusa. 

 2.VI (piątek): 1-SZY PIĄTEK MIESIĄCA. Na Mszy św. o 18:00 

uczcimy Najświętsze Serce Jezusa. O 15:45 Msza św. dla 
dzieci. Spowiedź 1-piątkowa ½ godz. przed każdą Mszą św. 

 2.VI (piątek): Nasza parafia jest zobowiązana do po-

prowadzenia o 18:00 modlitwy różańcowej i nabożeństwa 
czerwcowego w kaplicy na Polach Wilanowskich, w miejscu 
budowy świątyni Opatrzności Bożej. Serdecznie zachęcamy i 
zapraszamy wszystkich naszych parafian do wzięcia udziału 
w ogólno-diecezjalnej modlitwie w intencji budowy Świątyni. 
Dojazd na Pola Wilanowskie indywidualny. Możliwość 
zaparkowania samochodu w pobliżu kaplicy. 

 3.VI (sobota): 1-SZA SOBOTA MIESIĄCA. Na Mszy św. o 18:00 i 

w czasie nabożeństwa czerwcowego, oddając hołd 
Niepokalanemu Sercu Maryi, modlić się będziemy o 
trzeźwość naszej parafii. Po Mszy św. spotkanie całej 

Wspólnoty Ruchu Światło-Życie. 
 3.VI (sobota): Pierwsze spotkanie kandydatów na 

ministrantów o 11:00 w kościele. Serdecznie zapraszamy 
wszystkich chłopców, którzy pragną zostać ministrantami. 

 4.VI (niedziela): Po sumie comiesięczna adoracja Najświę-

tszego sakramentu; po niej spotkanie Kół Żywego Różańca. 
 4.VI (niedziela): Uroczystość Zesłania Ducha Świętego – 

ZIELONE ŚWIĄTKI. Będąc w stanie łaski uświęcającej i 
przystępując do Komunii św., za udział w publicznym 
śpiewie hymnu „O Stworzycielu Duchu, przyjdź”, uzyskuje 
się odpust zupełny. Przygotowania do Uroczystości poprzez 
Nowennę do Ducha Świętego odprawianą codziennie w 
czasie nabożeństw majowych, a potem czerwcowych. 
Niedziela Zesłania Ducha Świętego to ostatni dzień 
liturgicznego okresu wielkanocnego. Wszystkim, którzy 

jeszcze nie przystąpili do spowiedzi i Komunii św. 
wielkanocnej przypominamy, że tą Uroczystością kończy się 
okres Komunii wielkanocnej. 

 Ministranci z naszej parafii zajęli drugie miejsce w 
rozgrywkach Ligi Ministranckiej w piłce nożnej rejonu 
piaseczyńskiego. Gratulujemy! 

 Chrzty w czerwcu w 4-tą niedzielę miesiąca, 25.VI na sumie 
o 12:00. Zgłoszenia do 17.VI. Przygotowanie przed chrztem 
dla rodziców i chrzestnych 18.VI po sumie, w kościele. 

ZAPOWIEDZI 
Zapowiedź II: Piotr SIWIK, kawaler z Cegielni Oborskiej, parafia 

tutejsza, i Aneta Luiza SOPYŁA, panna z parafii Nawrócenia 
Św. Pawła Apostoła w Warszawie. 

Ktokolwiek wiedziałby o przeszkodach w zawarciu małżeństwa przez 
w/w osoby proszony jest o skontaktowanie się z Kancelarią Parafialną. 

W POLSCE RZĄDZI TYLKO BÓG, A NIE CZŁOWIEK … 
Żadnego programu nie zostawiam, dlatego, że mój następca nie może być 

skrępowany żadnym programem. Musi rozeznawać sytuację Polski i 

Kościoła z dnia na dzień i stosownie do tego układać program pracy. 

Program w Polsce nie może być sztywny. Nasza stałość wyraża się w 

Credo, wyraża się w Ojcze nasz, w Zdrowaś Maryja, w Ślubach 

Jasnogórskich, w zawierzeniu, które Ojciec Święty uczynił na Jasnej Górze. 

A reszta jest płynna. Największą naszą wartością jest wiara naszego ludu, 

jego przywiązanie do Kościoła, jego więź z Kościołem w Chrystusie i Jego 

Matce, w waszej wierze, w waszej gorącej miłości i w waszej niezwykłej 

apostolskiej gorliwości. Niczego więcej się nie oczekuje. Kościół musi 

zostać tutaj, gdzie jest, bo bez jakiejś emfazy jest przedmurzem 

chrześcijaństwa. Kościół stąd pójdzie na Wschód […] 

Pamiętajcie, tradycją polskości jest powiązanie prymatury z Gnieznem 

wbrew jakimkolwiek myślom i zamierzeniom. Polska stała silna tym, gdy 

ziemie nadbałtyckie i diecezje nadbałtyckie miały świadomość bliskości 

prymatury z tymi diecezjami. Tam wtedy była siła. I tej strategii 

terenowej trzeba przestrzegać jak kamienia węgielnego 

budowania Kościoła w Polsce. Polska na południu będzie 

zawsze mocna, niezachwiana, Polska na północy i zachodzie 

wymaga ciągłego podtrzymywania na duchu tych, którzy w 

dziejach najwięcej ucierpieli przez najazdy szwedzkie, 

krzyżackie i germańskie. O wschodzie nie mówię, bo 

wschód jest otwarty dla Kościoła w Polsce, do zdobycia, 

cały. 

I niech to będzie dość, bracia. Niech to będzie 

dość. Służyłem Kościołowi 35 lat, na tym 

stanowisku 33. To jest dość. Bóg wam zapłać … 

kard. Stefan WYSZYŃSKI, do Rady Głównej Episkopatu Polski 22.V.1981 

POLSKIE MADONNY: MATKA BOŻA TRYBUNALSKA 
Istnieją dwie legendy o początkach wizerunku: obydwie łączą jego 

powstanie z niezwykłym ocaleniem pewnego młodego kapłana. Według 

wersji częściej powtarzanej został on pogrzebany żywcem przez nagłe 

oberwanie się ziemi w kopalni wapna w pobliskim Sulejowie. W realnym 

zagrożeniu życia zawezwał pomocy 

Najświętszej Maryi Panny. Jakież 

było zdumienie świadków, którzy 

daremnie próbowali przyjść mu z 

pomocą, kiedy ujrzeli go ocalonego. 

Według drugiej wersji cudownie 

ocalał on od pewnej śmierci 

czekającej go z rąk tatarskich 

najeźdźców. Zakończenia obu 

legend są identyczne: „Z 

wdzięczności za cudowny ratunek 

pojechał do Rzymu i tam zamówił u 

włoskich mistrzów obraz 

Pocieszenia Najświętszej Maryi 

Panny, który potem przywiózł do 

Trybunalskiego Grodu.” 

Kiedy się to działo - nie wiadomo. 

Wiadomo, że obraz wyszedł spod 

pędzla nieznanego włoskiego 

mistrza i jest kopią jednego z 

rzymskich wizerunków Maryi z 

Dzieciątkiem na kolanach. 

Zapisy podają, że w 1580 obraz został ofiarowany Trybunałowi 

Koronnemu, czyli najwyższemu sądowi ówczesnej Rzeczpospolitej. 

Ustanowił go 2 lata wcześniej w Piotrkowie król Stefan Batory. Utworzenie 

Trybunału Koronnego było przełomem w dziejach sądownictwa polskiego, 

bowiem oddzielało władzę sądowniczą od ustawodawczej i wykonawczej. 

Na czas posiedzeń trybunału (to jest od jesieni do wiosny każdego roku) 

obraz przenoszony był, w niezwykle podniosłej atmosferze, z kościoła 

farnego do kaplicy sądowej mieszczącej się w ratuszu. 

W 1792, tuż przed zatwierdzeniem drugiego rozbioru Polski, pruski 

zaborca zniósł Trybunał w Piotrkowie. Obraz Matki Bożej zamknięto w 

archiwum trybunalskim piotrkowskiego ratusza. Niczym w celi więziony w 

wilgotnym pomieszczeniu przebywał tam 37 lat. Po uwolnieniu, w trudnej 

epoce rozbiorów, gdy sprawiedliwość ludzka całkowicie zawiodła, a 

wytęskniona wolność nie nadchodziła, wierni przynosili swe skargi do stóp 

Matki Boskiej. Prosili, by je złożyła przed Bożym Trybunałem. A ona znów 

pomagała – wierna i niezawodna. I tak do dzisiaj. 

Wizerunek został koronowany 26.V.2006 w Warszawie przez Benedykta 

XVI (uprzednio 27.X.2004 poświęcił je w Watykanie Jan Paweł II). 

Tyś w Trybunale Koronnym bywała, 

Nad sprawiedliwym wyrokiem czuwała. 

Dziś proś Jezusa, Jego Boże Serce, 

Aby nie karał nas grzeszących wielce. 

Adres: kościół p.w. św. Franciszka Ksawerego w Piotrkowie Trybunalskim 

MSZE ŚWIĘTE 
Niedziela i uroczystości 

obowiązujące: 
08:45, 10:30 (poza okresem letnich wakacji), 12:00 
(suma), 18:00 

Święta pracujące: 08:45, 18:00 
Dni powszednie: 07:30 (codziennie), 18:00 (piątek – sobota) 

KSIĘŻA 
Ks. Proboszcz mgr Stefan KOTWIŃSKI, Ks. Wikariusz Marcin KLOTZ 

KANCELARIA PARAFIALNA tel. (0-22) 754 47 32, fax. (0-22) 754 41 02 

Dni powszednie: 08:00–09:30, 17:00–19:00 
(z przerwą na Msze Św. i nabożeństwa) 

Niedziela i święta: nieczynna 



 

 

 


