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Chrześcijanie są chrzczeni "w imię" – a nie "w imiona" – Ojca i Syna, i Ducha ŚwiętegoWyznanie wiary papieża Wigiliusza z 552 r.: DS 415, ponieważ jest tylko jeden Bóg, Ojciec 

wszechmogący, i Jego jedyny Syn, i Duch Święty: Trójca Święta. [KKK, 233] 

UROCZYSTOŚĆ NAJŚWIĘTSZEJ TRÓJCY 

 
TRÓJCA ŚWIĘTA, CRANACH, Łukasz Starszy (1472, Kronach - 1553, Weimar), 1515-18, panel, 

Kunsthalle, Brema; źródło: www.wga.hu 

Z KSIĘGI POWTÓRZONEGO PRAWAPwt 4,32-34.39-40 

Mojżesz tak powiedział do ludu: 

„Zapytaj dawnych czasów, które były przed tobą od dnia, gdy Bóg stworzył 

na ziemi człowieka, czy zaszedł taki wypadek od jednego krańca niebios 

do drugiego jak ten lub czy słyszano o czymś podobnym? Czy słyszał jakiś 

naród głos Boży z ognia, jak ty słyszałeś, i pozostał żywym? Czy usiłował 

Bóg przyjść i wybrać sobie jeden naród spośród innych narodów przez 

doświadczenia, znaki, cuda i wojny, ręką mocną i wyciągniętym 

ramieniem, dziełami przerażającymi, jak to wszystko, co tobie uczynił twój 

Pan Bóg w Egipcie na twoich oczach? 

Poznaj dzisiaj i rozważ w swym sercu, że Pan jest Bogiem, a na niebie 

wysoko i na ziemi nisko nie ma innego. Strzeż Jego praw i nakazów, które 

ja dziś polecam tobie pełnić, by dobrze ci się wiodło i twym synom 

po tobie; byś przedłużył swe dni na ziemi, którą na zawsze daje ci Pan, 

twój Bóg”. 

PSALM RESPONSORYJNYPs 33,4-5.6 i 9.18-19.20 i 22 

REFREN: Szczęśliwy naród wybrany przez Pana 

Słowo Pana jest prawe, 

a każde Jego dzieło godne zaufania. 

On miłuje prawo i sprawiedliwość, 

ziemia jest pełna Jego łaski. 

Przez słowo Pana powstały niebiosa, 

wszystkie gwiazdy przez tchnienie ust Jego. 

Bo przemówił i wszystko się stało, 

sam rozkazał i zaczęło istnieć. 

Oczy Pana zwrócone na bogobojnych, 

na tych, którzy czekają na Jego łaskę, 

aby ocalił ich życie od śmierci 

i żywił ich w czasie głodu. 

Dusza nasza oczekuje Pana, 

On jest naszą pomocą i tarczą. 

Panie, niech nas ogarnie Twoja łaska, 

według nadziei, którą pokładamy w Tobie. 

Z LISTU ŚWIĘTEGO PAWŁA APOSTOŁA DO RZYMIANRz 8,14-17 

Bracia: 

Wszyscy ci, których prowadzi Duch Boży, są synami Bożymi. Nie 

otrzymaliście przecież ducha niewoli, by się znowu pogrążyć w bojaźni, 

ale otrzymaliście ducha przybrania za synów, w którym możemy wołać: 

„Abba, Ojcze!” Sam Duch wspiera swym świadectwem naszego ducha, 

że jesteśmy dziećmi Bożymi. Jeżeli zaś jesteśmy dziećmi, to i dziedzicami: 

dziedzicami Boga, a współdziedzicami Chrystusa, skoro wspólnie z Nim 

cierpimy po to, by też wspólnie mieć udział w chwale. 

AKLAMACJAAp 1,8 Alleluja, Alleluja, Alleluja 

Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu, 

Bogu, który jest i który był, i który przychodzi. 

SŁOWA EWANGELII WEDŁUG ŚW. MATEUSZAMt 28,16-20 

Jedenastu uczniów udało się do Galilei na górę, tam gdzie Jezus im polecił. 

A gdy Go ujrzeli, oddali Mu pokłon. Niektórzy jednak wątpili. 

Wtedy Jezus zbliżył się do nich i przemówił tymi słowami: »Dana Mi jest 

wszelka władza w niebie i na ziemi. Idźcie więc i nauczajcie wszystkie 

narody, udzielając im chrztu w imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Uczcie 

je zachowywać wszystko, co wam przykazałem. 

A oto Ja jestem z wami przez wszystkie dni, aż do skończenia świata«. 

PATRONI TYGODNIA: ŚW. PAWEŁ, WALABONSUS, SABINIAN, WISTREMUND, 

HABENTIUS I JEREMIASZ, MĘCZENNICY Z KORDOBY 

W 711 armia muzułmańska Tariq ibn-Ziyada najechała na chrześcijańską 
Hiszpanię Wizygotów. Poprzez Gibraltar po 8-letniej kampanii podporządkowali 
sobie cały prawie półwysep Iberyjski. Stolicą emiratu została Kordoba. 

Obowiązywać zaczęło prawo szariatu, inge-
rując w każdy przejaw ludzkiego życia od me-
tod przyrządzania żywności do sposobu ubie-
rania się. Jakiekolwiek wystąpienie przeciw 
prawdom islamu traktowane było jako bluź-
nierstwo i karane śmiercią. Chrześcijanie 
traktowani byli jako dhimmis (chronieni), 
obarczeni dodatkowym podatkiem i w prak-
tyce uznawani za obywateli drugiej kategorii. 

W latach 850-859 stracono (głównie przez 
ścięcie) 49 chrześcijan - w większości zakon-
ników - za różne akty, uznane przez władze 
muzułmańskie jako bluźniercze. Między inny-
mi w 851 Piotr, ksiądz z Eciji w pobliżu 
Kordoby, diakon Walabonsus z Elche (obaj 
uczyli się w Kordobie, w konwencie Matki 
Bożej w pobliskiej wsi Cuteclara), Sabinian 
z pobliskiej wsi Fronianus, Wistremund, 
również ze wspomnianej Eciji (obaj żyli 
w klasztorze św. Zoilusa), Habentius z klasztoru św. Krzysztofa w Kordobie oraz 
Jeremiasz, założyciel klasztoru w Tabanos, ponieśli śmierć za swoją wiarę. 

Ponieważ parę dni wcześniej ścięto Izaaka i Sanctiusa (którzy odważnie, 
publicznie złożyli wyznanie wiary wobec władz) cała szóstka udała się przed 
magistrat miasta i ogłosiła, że „w pełni utożsamiamy się z zeznaniami złożonymi 
przez naszych świętych braci, Izzaka i Sanctiusa. Osądźcie nas teraz, pomnóżcie 
okrucieństwa, jakie czynicie w imię waszego proroka. Wyznajemy Chrystusa, 
Prawdziwego Boga, i uznajemy waszego proroka za zwiastuna Antychrysta oraz 
za autora bluźnierczej doktryny…” 

Natychmiast zostali straceni (Jeremiasza ubiczowano, pozostałych ścięto), a ich 
prochy rozrzucono. W rezultacie emir Abd-er-Rahman II zalecił aresztowanie 
lokalnych władz kościelnych, między innymi Eulogiusza, który stał się kronikarzem 
heroicznej śmierci męczenników z Kordoby. Już w więzieniu napisał pierwszą 
część Memoriale sanctorum. Później powstało m.in. Documentum martyriale. 
Samego Eulogiusza po czterech miesiącach zwolniono, ale i jego ścięto w 859 – 
za ukrywanie młodej dziewczyny, Leokrycji, która nawróciła się z islamu - jako 
jednego z ostatnich męczenników Kordoby… (uroczystość 7 czerwca) 

il.: ŚCIĘCIE MĘCZENNIKA W KORDOBIE (prawd. św. Eulogiusza), kościół Przykazań, Kordoba; 
źródło: www.heiligenlexikon.de 

http://www.swzygmunt.knc.pl/
http://www.wga.hu/art/c/cranach/lucas_e/3/08trinit.jpg
http://www.heiligenlexikon.de/BiographienE/Eulogius_von_Cordoba.html
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INFORMACJE PARAFIALNE 
 NABOŻEŃSTWA CZERWCOWE odprawiane są codziennie po 

Mszy św. o 18:00. W piątki z wystawieniem Najświętszego 

Sakramentu i śpiewaną litanią do Serca Pana Jezusa. 
 7.VI (niedziela) 

 W związku ze zbliżającą się Uroczystością Bożego Ciała, 
która wciąż na nowo uświadamia nam, że Chrystus został 
z nami pod postacią chleba i karmi nas Swoim Ciałem 
chcemy pamiętać! o tych, którym brakuje chleba powsze-
dniego. Jako znak wspólnoty i solidarności z potrzebu-
jącymi, w kościele sprzedawane są MAŁE, SYMBOLICZNE 

CHLEBKI. Ofiara - dobrowolna, w całości przeznaczona 
na pomoc dla ubogich i potrzebujących. Niech Chrystus 
– Chleb Żywy, uczy nas jak dzielić się chlebem z innymi 
i stawać się dla innych dobrym, jak chleb! 

 Zakończenie II DNIA DZIĘKCZYNIENIA BOŻEJ OPATRZNO-
ŚCI. Program obejmuje (całość w gablotce przed 
kościołem lub na www.archidiecezja.warszawa.pl) m.in.: 

 12:00 - Msza św. z udziałem Episkopatu Polski. 
 13:30-22:00 – festyn rodzinny: występy, koncerty 

(m.in. Arka Noego, Armia, Perfect). 
 11.VI (czwartek): Uroczystość BOŻEGO CIAŁA. 

 Msze św. o 8:45 i 10:30. 
 Mszy św. o 12:00 i 18:00, jak też nabożeństwa czerwco-

wego, NIE MA. Litania do Serca Pana Jezusa śpiewana 
będzie w czasie procesji Eucharystycznej. 

 Po Mszy o 10:30 PROCESJA EUCHARYSTYCZNA do 4 ołtarzy: 
 Trasa: tradycyjna. 
 Prosimy o przygotowanie ołtarzy, trasy procesji 

i o wcześniejsze zainteresowanie się stanem 
chorągwi, feretronów, poduszek procesyjnych! 

 Kierujemy GORĄCY APEL do panów o mobilizację 
do niesienia w czasie procesji chorągwi i sztandarów. 
Niech ta nasza procesja nie będzie smutną! 

 W sposób szczególny na procesję zapraszane są dzieci 

kl. II, które w tym roku przystąpiły do I Komunii św., 
oraz kl. III, które obchodziły rocznicę Komunii św. - 
w swych uroczystych strojach komunijnych! 

 Zapraszamy! również wszystkie zespoły istniejące 

na terenie parafii i posiadające stroje ludowe 
w strojach regionalnych! 

 10.VI (środa): Przygotowania do uroczystości: 

 o 17:00, przed kościołem, próba dla dziewczynek 
z kl. II i III, które chciałyby sypać kwiatki w 
czasie procesji. Zapraszamy! 

 po Mszy św. o 18:00 odprawa liturgiczna 
ministrantów. 

 13.VI (sobota): Wypominki o 17:30. O 18:00 Msza św. 

za zmarłych z wypominek. 
 15.VI (poniedziałek): Spotkanie rodziców dzieci wyjeżdżających 

na obóz w Bieszczady po Mszy św. o 18:00, w kościele. 
 Chrzty w czerwcu w 4tą niedzielę miesiąca, 28.VI, na sumie. 

Zgłoszenia do 19.VI w kancelarii. Przygotowanie przed 
chrztem dla rodziców i chrzestnych 21.VI po sumie 
w kościele. 

 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! 

POLSKIE MADONNY (118): NIEPOKALANA PRZEWODNICZKA Z PRZASNYSZA 
Historia wizerunku Najświętszej Maryi Panny w Przasnyszu wiąże się 

ze św. Stanisławem Kostką. 

Stanowiący kopię (o trochę młodszej i łagodniejszej twarzy Maryi) 

rzymskiego Salus Populi Romani obraz powstał najprawdopodobniej 

w XVII w.; jego twórca nie jest znany. Ufundowany zostać miał przez 

chorążego ciechanowskiego Pawła Kostkę (1607), który wstrząśnięty 

śmiercią brata św. Stanisława, po powrocie z wojaży zagranicznych i stu-

diów całe życie poświęcił służbie publicznej. W 1586 uzyskał od Sykstu-

sa V pozwolenie na sprowadzenie do Przasnysza zakonu bernardynów, 

na potrzeby których wystawił kościół p.w. św. Jakuba i Anny, i klasztor, 

przeznaczając nań – wraz z żyjącą jeszcze matką - całe swoje dobra 

rodzinne w Rostkowie. Powstały zespół architektoniczny (którego budowa 

przeciągnęła się na wiek XVII ciesząc się hojnością okolicznej szlachty, 

w tym krewnych Kostki), tworzący zamknięty czworobok z wirydarzem 

klasztornym w środku, jest uważany za najlepszy zabytek późnego gotyku 

nadwiślanskiego na północnym Mazowszu. 

Wizerunek Madonny z Dzieciątkiem 

(93.5147 cm), czczonej jako Niepokalana 

Przewodniczka, umieszczony został w kap-

licy św. Anny Samotrzeciej. Żywiołowy kult 

Madonny z Przasnysza datuje się od ery-

gowania przy kaplicy w 1651 Bractwa Nie-

pokalanego Poczęcia NMP i wprowadzenia 

przez oo. bernardynów uroczystych obcho-

dów Jej grudniowego święta wraz z oktawą. 

Zwyczajowo przed wizerunkiem Niepoka-

lanej składano wszelkiego rodzaju przysięgi 

i śluby. Wraz ze wzrostem ilości otrzymy-

wanych łask rosła też ilość wot… 

Nawiedzający Niepokalaną Przewodniczkę 

pielgrzymi, by uprosić potrzebne łaski, za-

częli zamawiać u oo. bernardynów odśpie-

wanie antyfony Pod Twoją Obronę. Odtąd, 

zwłaszcza w czasie odpustów, kościół rozbrzmiewał tą pieśnią, od wczes-

nego ranka to późnej nocy… 

Jak wszystkie nasze święte ikony Matka Boża z Przasnysza dzieliła czasy 

radości i smutku naszego narodu. W czasie potopu szwedzkiego najeźdźcy 

ograbili kościół, acz obraz pozostawili nienaruszony. Rozbiory naznaczyły 

się wyrzuceniem przez władze carskie – po powstaniu styczniowym, 

w ramach polityki rusyfikacyjnej - stróży sanktuarium, oo. bernardynów. 

Klasztor przeznaczono zaś na cele świeckie. W czasie I wojny światowej 

przesuwające się w okolicach Warmii i Mazur fronty spowodowały olbrzy-

mie zniszczenia goszczącego wizerunek miasta. Nie oparły się im także 

zabudowania klasztorne i kościół. Ale Pani Przasnyska ocalała… 

W 1923 opiekę nad sanktuarium objęli oo. pasjoniści. W krótkim, 

wspaniałym interludium 20-lecia międzywojennego udało im się dźwignąć 

klasztor i kościół z ruin, częściowo je rekonstruując. Pewnie za to zostali 

w czasie II wojny światowej przez Niemców aresztowani i zamordowani 

w obozie w Działdowie… Kościół przeznaczono na spichlerz, wypełniany 

przez okolicznych gospodarzy w ramach wyznaczonego kontyngentu… 

Po wojnie oo. pasjoniści powrócili. Doprowadzili do koronacji Niepokalanej 

Przewodniczki 18.IX.1977. Aktu dokonał bp płocki Bogdan Sikorski. 

adres: Sanktuarium Maryjne, Klasztor o.o. Pasjonistów, ul. 3 Maja 34, 06-300 Przasnysz 
il. NIEPOKALANA PRZEWODNICZKA Z PRZASNYSZA źródło: www.passio.opoka.org.pl 

HYMN POWSZECHNY… 
Chwała niech będzie Trójcy Nieskończonej, wiecznej! 

Ku Twej czci składamy miłą Ci ofiarę. 

Odpuść nam w niej, Panie, nasze winy, daruj nieprawości! 

Niech umarli znajdą odpoczynek, żywi nadzieję i pomoc! 

Niech przez nią powstaną kościoły, opieką cieszą się klasztory, 

Umocni się pokój, zapanuje zgoda między królami! 

Ześlij nam w niej, Panie, zdrowie i chorym lekarstwo, 

Niech się podniosą z łóżek leżące w nędzy ciała! 

Niech Twe błogosławieństwo zamieszka w domu tego, 

Co owocami pracy dzieli się chętnie z ubogim. 

Przyjmij łaskawie pierwociny i dary, jakie przynoszą ludzie do świątyni, 

By dostąpić odpuszczenia grzechów! 

[…] Przez modlitwę Męczenników zabitych z powodu Ciebie, 

I wszystkich Świętych i Sprawiedliwych, co swą ofiarą Ci się podobają, 

Ojcze i Synu i Duchu Święty, jedyny prawdziwy Boże, Tobie chwała, 
Nad nami zaś Twa łaska po wszystkie czasy na wieki. 

św. EFREM SYRYJCZYK (ok. 300, Nisibis – 373, Edessa), fragm., tł. ks. Wojciech Kania 

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.passio.opoka.org.pl/przasnysz.html
http://www.swzygmunt.knc.pl/

