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Posłanie Ducha Świętego przez Ojca w imieniu SynaPor. J 14, 26 i przez Syna „od Ojca”J 15, 26 objawia, że jest On z Ojcem i Synem tym samym jedynym Bogiem. 

„(Duch Święty) z Ojcem i Synem wspólnie odbiera uwielbienie i chwałę” [KKK, 263] 

UROCZYSTOŚĆ ZESŁANIA DUCHA ŚWIĘTEGO 
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Z DZIEJÓW APOSTOLSKICHDz 2,1–11 

Kiedy nadszedł dzień Pięćdziesiątnicy, znajdowali się wszyscy razem 

na tym samym miejscu. Nagle spadł z nieba szum, jakby uderzenie 

gwałtownego wiatru, i napełnił cały dom, w którym przebywali. Ukazały się 

im też języki jakby z ognia, które się rozdzieliły, i na każdym z nich spoczął 

jeden. I wszyscy zostali napełnieni Duchem Świętym, i zaczęli mówić 

obcymi językami, tak jak im Duch pozwalał mówić. 

Przebywali wtedy w Jerozolimie pobożni Żydzi ze wszystkich narodów 

pod słońcem. Kiedy więc powstał ów szum, zbiegli się tłumnie i zdumieli, 

bo każdy słyszał, jak przemawiali w jego własnym języku. Pełni zdumienia 

i podziwu mówili: „Czyż ci wszyscy, którzy przemawiają, nie są Gali-

lejczykami? Jakżeż więc każdy z nas słyszy swój własny język ojczysty? – 

Partowie i Medowie, i Elamici, i mieszkańcy Mezopotamii, Judei oraz 

Kapadocji, Pontu i Azji, Frygii oraz Pamfilii, Egiptu i tych części Libii, 

które leżą blisko Cyreny, i przybysze z Rzymu, Żydzi oraz prozelici, 

Kreteńczycy i Arabowie – słyszymy ich głoszących w naszych językach 

wielkie dzieła Boże”. 

PSALM RESPONSORYJNYPs 104 

REFREN: Niech zstąpi Duch Twój i odnowi ziemię 

Błogosław, duszo moja, Pana, 

o Boże mój, Panie, Ty jesteś bardzo wielki. 

Jak liczne są dzieła Twoje, Panie, 

ziemia jest pełna Twych stworzeń. 

Gdy odbierasz im oddech, marnieją 

i w proch się obracają. 

Stwarzasz je, napełniając swym duchem 

i odnawiasz oblicze ziemi. 

Niech chwała Pana trwa na wieki, 

niech Pan się raduje z dzieł swoich, 

Niech miła Mu będzie pieśń moja, 

będę radował się w Panu. 

Z PIERWSZEGO LISTU ŚWIĘTEGO PAWŁA APOSTOŁA DO KORYNTIAN1 Kor 12,3b–7.12–13 

Bracia: Nikt nie może powiedzieć bez pomocy Ducha Świętego: „Panem 

jest Jezus”. 

Różne są dary łaski, lecz ten sam Duch; różne też są rodzaje posługiwania, 

ale jeden Pan; różne są wreszcie działania, lecz ten sam Bóg, sprawca 

wszystkiego we wszystkich. Wszystkim zaś objawia się Duch dla 

wspólnego dobra. 

Podobnie jak jedno jest ciało, choć składa się z wielu członków, a wszys-

tkie członki ciała, mimo iż są liczne, stanowią jedno ciało, tak też jest 

i z Chrystusem. Wszyscyśmy bowiem w jednym Duchu zostali ochrzczeni, 

aby stanowić jedno ciało: czy to Żydzi, czy Grecy, czy to niewolnicy, 

czy wolni. Wszyscyśmy też zostali napojeni jednym Duchem. 

SEKWENCJA 
Przybądź, Duchu Święty, 

Ześlij z nieba wzięty 

Światła Twego strumień. 

Przyjdź, Ojcze ubogich, Przyjdź, 

Dawco łask drogich, 

Przyjdź, Światłości sumień. 

O, najmilszy z gości, 

Słodka serc radości, 

Słodkie orzeźwienie. 

W pracy Tyś ochłodą, 

W skwarze żywą wodą, 

W płaczu utulenie. 

Światłości najświętsza, 

Serc wierzących wnętrza 

Poddaj Twej potędze. 

Bez Twojego tchnienia, 

Cóż jest wśród stworzenia? 

Jeno cierń i nędze. 

Obmyj, co nieświęte, 

Oschłym wlej zachętę, 

Ulecz serca ranę. 

Nagnij, co jest harde, 

Rozgrzej serca twarde, 

Prowadź zabłąkane. 

Daj Twoim wierzącym, 

W Tobie ufającym, 

Siedmiorakie dary. 

Daj zasługę męstwa, 

Daj wieniec zwycięstwa, 

Daj szczęście bez miary. 

AKLAMACJA Alleluja, Alleluja, Alleluja 

Przyjdź, Duchu Święty, 

napełnij serca swoich wiernych 

i zapal w nich ogień swojej miłości. 

SŁOWA EWANGELII WEDŁUG ŚW. JANAJ 20,19–23 

Wieczorem w dniu zmartwychwstania, tam gdzie przebywali uczniowie, 

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 rzeki 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«. 

PATRONI TYGODNIA: ŚW. MARCELIN I PIOTR, MĘCZENNICY 

Marcelin miał być kapłanem, a Piotr jego pomocnikiem o święceniach mniejszych 
- egzorcysty. W 304, podczas prześladowań chrześcijan za cesarza Dioklecjana, 
mieli ponieść śmierć męczeńską. Szczegóły dotyczące ich egzekucji zachowały 
się dzięki papieżowi Damazemu, któremu przekazać miał je ich kat, Doroteusz, 

który nawrócił się później na chrześcijaństwo… 

Pragnąc uniknąć oddawania czci szczątkom 
umęczonych nakazano (rozkazem niejakiego 
Serwerusa) wyprowadzić Marcelina i Piotra poza 
Rzym i tam dokonać egzekucji. Na miejscu, w lesie, 
sami musieli oczyścić teren i wykopać swój grób 
(przyjęli swój los spokojnie i jeszcze w ostatnich 
chwilach opowiadać mieli swoim katom o Chrys-
tusie…), po czym zostali ścięci mieczem. 

Ciała odnalazły dwie pobożne kobiety, Lucylla i Fir-
mina, i pochowały je w pobliżu grobu św. Tibur-

tiusza na Via Lubicana, w katakumbach nazwanych później imieniem Marcelina i 
Piotra. 

Na ich grobie cesarz Konstantyn I Wielki wystawił bazylikę, a w niej urządził 
okazałe mauzoleum dla swojej matki, św. Heleny (ofiarował też kościołowi złotą 
patenę ważącą 35 funtów…) Imiona obu rzymskich męczenników papież Wigiliusz 
umieścił w kanonie Mszy świętej: wspominane są w pierwszej modlitwie 
Eucharystycznej. 

W VIII w. relikwie świętych Grzegorz IV przekazał sekretarzowi Karola Wielkiego, 
Einhardowi, który z kolei przeniósł je do Seligenstadt w Niemczech. Część z nich 
znajdować się ma również w katedrze w Cremonie. (uroczystość 2 czerwca) 

il.: CHRYSTUS MIĘDZY ŚW. PIOTREM A PAWŁEM (W OTOCZENIU ŚW. GORGONIUSZA, PIOTRA, MARCELINUSA I 

TIBURTIUSZA), IV w., katakumby św. Marcelinusa i Piotra, Rzym; źródło: www.aug.edu 

http://www.swzygmunt.knc.pl/
http://collecties.meermanno.nl/handschriften/showillu?id=12205
http://www.aug.edu/augusta/iconography/newStuffForXnCours/catacumbasCristianas/xPeterPaul.html
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INFORMACJE PARAFIALNE 
 31.V (niedziela): Uroczystość Zesłania Ducha Świętego – 

ZIELONE ŚWIĄTKI 

 Za udział w publicznym śpiewie hymnu O Stworzycielu 
Duchu, przyjdź!, będąc w stanie łaski uświęcającej i 
przystępując do Komunii św., uzyskuje się odpust zupełny! 

 Ostatni dzień liturgicznego okresu wielkanocnego. 
Wszystkim, którzy jeszcze nie przystąpili do spowiedzi 
i Komunii św. wielkanocnej przypominamy, że tą Uro-
czystością kończy się okres Komunii wielkanocnej! 

 1.VI (poniedziałek): Drugi dzień ZIELONYCH ŚWIĄT – Święto 

Najświętszej Maryi Panny, Matki Kościoła. 
 Msze św. o 7:30 i 18:00. 
 Rozpoczynają się NABOŻEŃSTWA CZERWCOWE: 

 Odprawiane codziennie po Mszy św. o 18:00. 
 W pierwszy czwartek miesiąca (4.VI) oraz wszystkie 

piątki odprawiane z wystawieniem Najświętszego 
Sakramentu i śpiewaną litanią do Serca Pana Jezusa. 

 W pierwszą niedzielę miesiąca (7.VI) bezpośrednio 
po sumie o 12:00. 

 2.VI (wtorek): Ks. Proboszcz będzie gościł w naszej parafii 

swoich kolegów księży, z którymi przed 33 laty otrzymał 
święcenia kapłańskie. O 11:00 będzie odprawiona uroczysta 
Msza św. dziękczynna za dar powołania kapłańskiego 
i wszelkie łaski otrzymane w czasie służby Kościołowi. 
Ks. Proboszcz bardzo serdecznie zaprasza! wszystkich 

parafian, którzy mogą przyjść i pragną włączyć się w ten akt 
dziękczynienia! 

 4.VI (czwartek): PIERWSZY CZWARTEK MIESIĄCA 

 W czasie Mszy św. o 18:00 i nabożeństwa czerwcowego 
modlić się będziemy o powołania kapłańskie i zakonne 
z naszej parafii. 

 Rocznica konsekracji Pasterza archidiecezji, ks. abpa 
Metropolity Kazimierza NYCZA. Dostojnego Jubilata 
polecamy gorącym modlitwom! wszystkich Państwa. 

 5.VI (piątek): 1-SZY PIĄTEK MIESIĄCA 

 O 18:00 Msza św. ku czci Najświętszego Serca P. Jezusa. 
 Msza św. dla dzieci o 15:45. 

 Spowiedź 1szo-piątkowa ½ godz. przed każdą Mszą św. 
 6.VI (sobota): 1-SZA SOBOTA MIESIĄCA 

 Na Mszy św. o 18:00, oddając hołd Niepokalanemu Ser-
cu Maryi, i w czasie nabożeństwa czerwcowego, modlić 
się będziemy o trzeźwość naszej parafii. 

 6-7.VI (sobota-niedziela): II DZIEŃ DZIĘKCZYNIENIA BOŻEJ 

OPATRZNOŚCI. Program obejmuje m.in. (całość w gablotce 
przed kościołem lub na stronie archidiecezji 
www.archidiecezja.warszawa.pl): 

 6.VI (sobota): Wigilia na pl. Piłsudskiego, Warszawa 

 Od 10:00 - czuwanie modlitewne ruchów katolickich. 
 15:30 - poświęcenie 9-metrowego krzyża w miejscu, 

gdzie Jan Paweł II dwukrotnie odprawił Mszę św. 
(1979 i 1999), po czym Msza św. 

 7.VI (niedziela): Pola Wilanowskie 

 12:00 - Msza św. z udziałem Episkopatu. 
 13:30-22:00 - różne imprezy, występy, koncerty 

(m.in. Arka Noego, Armia, Perfect). 
 7.VI (niedziela): Po sumie i nabożeństwie czerwcowym 

spotkanie Kół Żywego Różańca. 
 11.VI (czwartek): Uroczystość BOŻEGO CIAŁA. 

 Uroczystość ta na nowo uświadamia nam, że Chrystus 
został z nami pod postacią chleba i karmi nas Swoim 
Ciałem. Jest to dobra okazja, by również pamiętać o tych, 

którym brakuje chleba powszedniego. Jako znak 
wspólnoty i solidarności z potrzebującymi, w kościele 
sprzedawane będą MAŁE, SYMBOLICZNE CHLEBKI. Ofiara 
za chlebek - dobrowolna, w całości przeznaczona na po-
moc dla ubogich i potrzebujących. Niech Chrystus – 
Chleb Żywy, uczy nas jak dzielić się chlebem z innymi 
i stawać się dla innych dobrym, jak chleb! 

 20.VI (sobota): Planowana jest pielgrzymka autokarowa do 

Lichenia. Pielgrzymka dojdzie do skutku o ile zgłosi się od-
powiednia liczba chętnych. Koszt przejazdu uzależniony od i-
lości pielgrzymów: przy 45 osobach 40.- zł.; przy mniejszej 

ilości będzie sukcesywnie wzrastał. Zapisy u księży. 
 Poszukiwani są sponsorzy, którzy mogliby częściowo, lub 

w całości, pokryć koszty wyjazdu najuboższych dzieci z na-
szej parafii na obozy wakacyjne (od 18 do 31.VII w Niedzicy, 
w Pieninach, oraz od 1 do 14.VIII w Ustrzykach Dolnych 
w Bieszczadach - koszt obu obozów 760,- zł.). 
Ofiary można składać bezpośrednio u księży lub wpłacać 
na konto parafialne Caritas: 

Beneficjent: Par. Rzym.-Kat. św. Zygmunta 
Adres: ul. Wiślana 85, 05-507 Słomczyn 

Bank: PKO S.A. VII O. w Warszawie 
Nr r-ku: 51 1240 1109 1111 0010 1498 1185 

Tytuł przelewu: WAKACJE 2009 
Dobroć serca na pewno nie zostanie bez odpłaty ze strony Pana Boga! 

 Zachęcamy do lektury prasy i wydawnictw katolickich! 

WITAMY! 
24.V.2009 do grona członków Kościoła Powszechnego i naszej parafii przyjęci 
zostali, w Sakramencie Chrztu Świętego: 

 

Kacper SIENIUTYCZ, Słomczyn 

 Julia MOLAK, Dębówka 

Jam jest Alfa i Omega, mówi Pan Bóg, który jest, który był i który przychodzi, 
Wszechmogący 

ŚLUBY 
30.V.2009 Sakrament Małżeństwa przyjęli: 

Piotr MIECZNIKOWSKI i Anna Agnieszka MILEWSKA 

tak już nie są dwoje, lecz jedno ciałoMt 19, 6
Por. Rdz 2, 24 

ZAPOWIEDZI 
Zapowiedź II: Konrad SADŁO, kawaler z parafii Jana Chrzciciela 

w Krynce, i Elżbieta KAMIŃSKA, panna z Łyczyna, parafia 
tutejsza 

Zapowiedź I: Tomasz Tadeusz PĘKAL, kawaler z Brześc, parafia 

tutejsza, i Justyna KAZIMIERCZAK, panna z parafii 

Niepokalanego Poczęcia NMP w Warszawie 
Ktokolwiek wiedziałby o przeszkodach w zawarciu małżeństwa przez 

w/w osoby proszony jest o skontaktowanie się z Kancelarią Parafialną 

ODDAJ SIĘ, LECHU, W OPIEKĘ MARYI… 
Oddaj się, Lechu, w opiekę Maryi, 

Udaj się pod cień tej ślicznej liliji! 

Ona-ć największe przykrości osłodzi, 

Przy niej ci żądne nieszczęście nie szkodzi. 

Kto Jej swe sprawy szczerze konsekruje, 

W każdej przygodzie łatwo tryumfuje, 

Trzonem jest łaski ludziom utrapionym, 

Wdzięczną pociechą kłopotem ściśnionym. 

I da zwycięstwo, co było wątpliwe, 

Umocni serca w utarczce trwożliwe, 

Nieraz Jej Polska pomocy doznała, 

Gdy nieprzyjaciół strasznych zwyciężała. 

Wszak nieraz starła Turczynowi rogi, 

Rzucała księżyc pod zwycięskie nogi, 

Pamiętna zawsze o Polskiej Koronie 

Klejnot wolności ma w swojej obronie. 

Nigdzie się schornić bezpieczniej możemy, 

Jak gdy się pod Twą opiekę garniemy, 

Raturnek pewny, ucieczka bezpieczna, 

Nadzieja wszelka, obrona skuteczna. 

Przy Twym, o Panno miłosierdzia, tronie 

Spoczynek na Twym macierzyńskim łonie, 

Ratuj rycerstwo pracujące w boju, 

A po wygranej użycz nam pokoju! 

Pieśń Konfederacji Barskiej do Najświętszej Panny, XVIII w., fragm. (il.: krzyż konfed., Jasna Góra) 

MSZE 

ŚWIĘTE 

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) 

KANCELARIA 

PARAFIALNA 

tel. (22) 754 47 32, fax. (22) 754 41 02; e-mail: swzygmunt.slomczyn@op.pl 

dni powszednie (z przerwą na 
Msze św. i nabożeństwa): 

08:00–09:30, 17:00–19:00 

soboty, niedziele i święta: Nieczynna 

WWW www.swzygmunt.knc.pl 
 

KSIĘŻA Dziekan Prałat mgr Stefan KOTWIŃSKI, Wikariusz mgr Marcin KLOTZ 
 

http://www.archidiecezja.warszawa.pl/
http://www.swzygmunt.knc.pl/

