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„Od tego czasu [zesłania Ducha Świętego] Apostołowie, wypełniając wolę Chrystusa, przez 699 wkładanie rąk udzielali neofitom daru Ducha Świętego, 

który uzupełniał łaskę chrztuPor. Dz 8, 15-17; 19, 5-6. Dlatego w Liście do Hebrajczyków wśród pierwszych elementów formacji chrześcijańskiej wymienia się naukę 

o chrzcie i wkładaniu rąkPor. Hbr 6, 2. To wkładanie rąk w tradycji katolickiej słusznie uznaje się za początek sakramentu bierzmowania, który w pewien sposób 

przedłuża w Kościele łaskę Pięćdziesiątnicy”Paweł VI, konst. apost. Divinae consortium naturae. [KKK, 1288] 

UROCZYSTOŚĆ ZESŁANIA DUCHA ŚWIĘTEGO 

 
PIECDZIESIATNICA, prawd. BLANCHARD, Jacques (1600, Paryż – 1638, Paryż), ołówek, tusz, krew, 

0.23×0.23 cm, Musée du Louvre département des Arts graphiques, Paryż; źródło: www.culture.gouv.fr 

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 Galilejczy-

kami? 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 ŚW. 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 wspól-

nego 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 wol-

ni. 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«. 

PATRON TYGODNIA: ŚW. LEONCJUSZ, BISKUP I MĘCZENNIK 
Urodził się ok. 1016. Był Grekiem i pochodził z Konstantynopola. 

Powołanie sprowadziło go (po 1032) na obszary misyjne, do Ławry Pieczerskiej 
w Kijowie (gdzie żył, wraz z innymi mnichami w słynnych jaskiniach). 

Ok. 1051 został powołany na stanowisko biskupa w Rostowie Wielkim (Rostów 
Jarosławski), na brzegu jeziora Nero. 

Kraj był pogański i działalność ascetycznego 
biskupa napotkała spory opór. Nie uniknął 
napadów i pobić. Ale Leoncjusz dość szybko 
zaczął odnosić sukcesy i gromadzić wokół siebie 
pierwszych wiernych. „Ciemność pogaństwa 
zaczęła się rozjaśniać i światło prawdy przebijać 
przez mrok”. Zaczęła go także otaczać aura „cuda 
czyniącego”, „uzdrowiciela”. 

20 lat po przybyciu, ok. 1073, poniósł śmierć 
w nieznanych bliżej okolicznościach. Być może 
było to śmierć gwałtowna, ale mogła też być 
rezultatem złego traktowania. 

Tradycja nazywa tego apostoła Rostowa 
„bohaterem-męczennikiem”, oddając mu w ten 

sposób cześć jako pierwszemu kapłanowi-
męczennikowi w Rosji. 

Jego nienaruszone ciało odkryte zostało w 1164 i przeniesione, na polecenie 
Wielkiego Księcia Andrzeja Bogolubowa, do katedry w Rostowie i złożone w zło-
tym relikwiarzu. Relikwiarz zagrabili w 1609 Litwini, ale szczątki Leoncjusza 
ukryto. Ponownie je odnaleziono w 1884. 
Kult Leoncjusza został zatwierdzony w 1190 i, ponownie, w 1547. 

 (uroczystość 23 maja) 

il. ŚW. LEONCJUSZ Z ROSTOWA, ikona współczesna; źródło zvon.yaroslavl.ru 

http://www.swzygmunt.knc.pl/
http://www.culture.gouv.fr/public/mistral/joconde_fr?ACTION=RETROUVER&FIELD_98=TOUT&VALUE_98=blanchard&NUMBER=20&GRP=0&REQ=%28%28blanchard%29%20%3aTOUT%20%29%20ET%20%28%27%24FILLED%24%27%20%3aVIDEO%29&USRNAME=nobody&USRPWD=4%24%2534P&SPEC=5&SYN=1&IMLY=CHEC
http://zvon.yaroslavl.ru/chronicl.htm
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INFORMACJE PARAFIALNE 
 Trwa miesiąc maj. NABOŻEŃSTWA MAJOWE ku czci 

Najświętszej Maryi Panny odprawiane są codziennie 
o 17:30. Po nabożeństwie - Msza św. 

 Zachęcamy! również do utrzymania tradycji śpiewania 

Litanii Loretańskiej przy krzyżach i kapliczkach parafii! 
 23.V (niedziela): Uroczystość Zesłania Ducha Świętego – 

ZIELONE ŚWIĄTKI. 
 Ostatni dzień 50-dniowego liturgicznego okresu wielka-

nocnego. Rozpoczyna się „okres zwykły”. 
 24.V (poniedziałek): Drugi dzień ZIELONYCH ŚWIĄT – Święto 

NAJŚWIĘTSZEJ MARYI PANNY, MATKI KOŚCIOŁA. 
 Msze św. o 7:30 i 18:00. 
 Dziękczynna pielgrzymka dzieci z kl. II i III ze Szkoły 

Podstawowej w Słomczynie oraz ich rodziców do Gietrz-
wałdu. Zbiórka uczestników o 6:20 pod kościołem, 
wyjazd o 6:30. Planowany powrót ok. 20:00-21.00. 

 26.V (środa): Dzień Matki. Najpiękniejsze słowo jakie zna 

poezja to słowo „MAMA” - niech nasze serca wypełnione 
modlitwą i miłością otoczą wszystkie matki… Zapraszamy! 

wszystkie mamusie oraz dzieci pierwszokomunijne i roczni-
cowe z kwiatami dla swoich kochanych mam na Mszę św. 
o 18:00. Dzieci będą mogły publicznie zadeklamować 
swoim mamusiom przygotowane przez siebie wierszyki… 

 29.V (sobota): 

 O 15:00 Msza św. w intencji strażaków Ochotniczych 
Straży Pożarnych gm. Konstancin – Jeziorna, oraz Pań-
stwowej Straży Pożarnej w Piasecznie. 

 Mieszkańcy Dębówki zapraszają! na Mszę św. o 19:00 

przy FIGURCE. Matce Najświętszej polecać będziemy 
mieszkańców Dębówki. 

 30.V (niedziela):Uroczystość TRÓJCY PRZENAJŚWIĘTSZEJ: 

 O 15:00, na placu przed domem ludowym, festyn z oka-
zji Dnia Dziecka. Sołtys i rada sołecka Słomczyna, 
zapraszają! wszystkie dzieci: czeka dużo atrakcji. 

 KRĄG DOMOWEGO KOŚCIOŁA zaprasza małżeństwa, które 
chciałyby pogłębiać duchowość małżeńską w naszej 
wspólnocie na spotkanie informacyjne po Mszy św. 
o 10:30 w Domu Rekolekcyjnym. 

 6.VI (niedziela): Beatyfikacja ks. Jerzego Popiełuszki. Wyjazd 
na uroczystości w Warszawie o 8:00. Koszt 15.- zł. Zbiórka 
przed kościołem. Zapraszamy! 

 Parafia prowadzi zbiórkę dla poszkodowanych podczas 
powodzi. W koszu przy ołtarzu MBNP zbierane będą – 
przez cały tydzień - artykuły niezbędne do życia: spożywcze, 
środki czystości, koce, śpiwory. 30.V (niedziela) taca 
przeznaczona zostanie na pomoc dla powodzian. 

ZAPOWIEDZI 
Zapowiedź II: Marcin SKIBA, kawaler z parafii Brzóza, i Izabela 

Patrycja MIKULSKA, panna z Brześc, parafia tutejsza 
Zapowiedź II: Robert Jerzy BEDNARCZYK, kawaler z Konstancina, 

i Izabela Urszula RACZYŃSKA, panna z Piasków, parafia 
tutejsza 

Zapowiedź II: Krzysztof ANTAS, kawaler ze Słomczyna, parafia 
tutejsza, i Emilia PYTLARCZYK, panna z Garwolina, parafia 
Przemienienia Pańskiego 

Zapowiedź I: Mariusz Jan KAFARA, kawaler ze Parceli, parafia 

tutejsza, i Elżbieta Janina DYLKOWSKA, panna z Warsza-
wy, parafia Wniebowstąpienia Pańskiego 

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

INTENCJE MSZALNE I MODLITEWNE 

24.V 
(poniedziałek) 

730 † Marianny SZYMANEK (Msza św. Gregoriańska #15) 

1730 NABOŻEŃSTWO MAJOWE  

1800 
† Stanisława KORYTKA, w 6tą rocznicę śmierci 

Tadeusza i Elżbiety KORYTEK 

25.V 
(wtorek) 

730 † Marianny SZYMANEK (Msza św. Gregoriańska #16) 

1700 
† Andrzej PIĘDZIO, w 34tą rocznicę śmierci 

i zmarłych z całej rodziny PIĘDZIO 

25.V 
(wtorek) 

1730 NABOŻEŃSTWO MAJOWE  

1800 † Joanny Stanisława Zygmunta FRANKOWSKICH 

26.V 
(środa) 

730 † Marianny SZYMANEK (Msza św. Gregoriańska #17) 

1730 NABOŻEŃSTWO MAJOWE  

1800 † Anny CZUŁBA 

27.V 
(czwartek) 

730 † Marianny SZYMANEK (Msza św. Gregoriańska #18) 

1730 NABOŻEŃSTWO MAJOWE  

1800 † Julianny Piotra Józefa Zygmunta SZLĄZAKÓW 

28.V 
(piątek) 

730 † Marianny SZYMANEK (Msza św. Gregoriańska #19) 

1730 NABOŻEŃSTWO MAJOWE  

1800 

† Wandy Bolesława BOGUCKICH 
Anny BOGUCKEJ, w 3cią rocznicę śmierci 

† Stefana Krzysztofa Stanisława WINIARKÓW 
Stanisławy BIERNACKIEJ 

29.V 
(sobota) 

730 † Marianny SZYMANEK (Msza św. Gregoriańska #20) 

1500 
W INTENCJI STRAŻAKÓW OSP GMINY KONSTANCIN JEZIORNA 

I PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ Z PIASECZNA 

1730 NABOŻEŃSTWO MAJOWE  

1800 
† Kazimiery Julianny Antoniego KOŁPAK 

Władysława UTRATY 
dziadków DUDKÓW KANABUSÓW i UTRATÓW 

1900 MSZA ŚW. PRZY FIGURCE W DĘBÓWCE 

30.V 
(niedziela) 

845 
† Genowefy Zbigniewa GUTOWSKICH 

i zmarłych z całej rodziny GUTOWSKICH JANISZKÓW 
1030 † Cecylii Stanisława KOWALCZYK 

1200 
ZA PARAFIAN 
† Marianny SZYMANEK (Msza św. Gregoriańska #21) 

1730 NABOŻEŃSTWO MAJOWE  

1800 
† Janiny Sylwestra LATOSZEK 

Heleny Władysława KOWALCZYK 

POLSKIE MADONNY (137): KRÓLOWA MŁODZIEŻY W PŁONCE KOŚCIELNEJ 
Cudowny obraz (olejny na płótnie, 130×85 cm) namalowany został przez 

niejakiego Teodora Łosickiego i w 1658 ofiarowany parafii w Płonkach. 

Były to lata wielu wojen i naród polski zwracał się o pomoc i opiekę 

do Swej Królowej. A Ona odwdzięczała się niezwykłymi wydarzeniami. 

I tak stało się i w Płonce. W 1673 18-letnia Katarzyna Roszkowka, córka 

biednej wdowy, posługująca u miejscowej szlachty, dwukrotnie miała mieć 

widzenia Najświętszej Pani. Najpierw 5 sierpnia, w dniu Matki Bożej 

Śnieżnej, a potem 14 września, w dniu Podwyższenia Krzyża Świętego. 

„Piękna Pani w śnieżnobiałej sukni” miała w jednej ręce trzymać krzyż, 

a w drugiej księgę. Nawoływała do pokuty i poszanowania dni świętych. 

I prosiła: „Wielką cześć miejcie dla Mojego obrazu w tym kościele”. 

Oczywiście dziewczynie nie bardzo 

wierzono, ale – jakby na potwierdzenie 

jej relacji – przy obrazie Matki Bożej 

zaczęto dostrzegać nocami „niezwykłą 

jasność”. Ponoć towarzyszyło temu 

bicie dzwonów, a od ołtarza dochodzi-

ła niezwykłą woń… 

Do Płonki zaczęli przybywać wierni 

z różnych stron Polski, Prus, Litwy, 

Rusi, Galicji (miał ponoć przybyć i sam 

król, Jan III Sobieski). Notowano liczne 

uzdrowienia (w latach 1673-1785 

naliczono 915 przypadków uzdrowień, 

głównie oczu, nóg i rąk!) i już w 1679 

bp. Stanisław Dąbski dozwolił na pu-

bliczny kult obrazu Matki Bożej 

w chwale Wniebowzięcia i uznał 

prawdziwość cudów otrzymanych 

za wstawiennictwem Najświętszej Pa-

ni w obrazie płońskim. 

Dalsza historia to lustrzane odbicie losów całej ojczyzny. Zsyłki, za 

działalność patriotyczną, trzech proboszczów Płonek na Syberię w czasach 

zaboru rosyjskiego, wysadzenie wież kościelnych przez uciekających 

Niemców w 1944, obstrukcja komunistów… Matka Boża wszystko 

przetrwała, a koronacji obrazu, Królowej Młodzieży, 30.VI.1985, koronami 

papieskimi, dokonał Prymas Polski Józef kard. Glemp. 

Po świętokradczej kradzieży Cudowny Obraz rekoronowano 15.VIII.1990… 

adres: kościół św. Michała Archanioła, Płonka Kościelna, ul. Kościelna 64 il. źródło: www.kuria.lomza.pl 

MSZE 

ŚWIĘTE 

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 

pon. wt. śr. pt. 09:00–10:00 

pon. wt. czw. 16:00–17:00 

soboty, niedziele i święta: Nieczynna 

WWW www.swzygmunt.knc.pl 
 

KSIĘŻA Proboszcz Józef NOWACKI, Wikariusz Kamil NOWACKI 
SEW 

http://www.kuria.lomza.pl/index.php?k=48
http://www.swzygmunt.knc.pl/

