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Nadprzyrodzony zmysł wiary: […] w zrozumieniu i przekazywaniu prawdy objawionej [uczestniczą wszyscy wierni]. Otrzymali oni namaszczenie od Ducha Świętego, 

który ich 737 pouczaPor. 1 J 2, 20. 27 i prowadzi do całej prawdyPor. J 16,13. [KKK, 91] 

UROCZYSTOŚĆ NAJŚWIĘTSZEJ TRÓJCY 

 
TRÓJCA ŚWIĘTA, MULTSCHER, HANS (ok. 1400, Reichenhofen/Allgau - 1467, Ulm), ok. 1430, alabaster, 

częściowo malowany, 28.5×16.3 cm, Liebighaus, Frankfurt; źródło: www.wga.hu 

Z KSIĘGI PRZYSŁÓWPRZ 8,22-31 

To mówi Mądrość Boża: 

”Pan mnie stworzył, swe arcydzieło, przed swymi czynami, od dawna. 

Od wieków jestem stworzona, od początku, zanim ziemia powstała. 

Jestem zrodzona, gdy jeszcze bezmiar wód nie istniał ani źródła, co wodą 

tryskają, i zanim góry stanęły. Poczęta jestem przed pagórkami, nim ziemię 

i pola uczynił, początek pyłu na ziemi. 

Gdy niebo umacniał, z Nim byłam, gdy kreślił sklepienie nad bezmiarem 

wód, gdy w górze utwierdzał obłoki, gdy źródła wielkiej otchłani umacniał, 

gdy morzu stawiał granice, by wody z brzegów nie wyszły, gdy kreślił 

fundamenty pod ziemię. Ja byłam przy Nim mistrzynią, rozkoszą Jego dzień 

po dniu, cały czas igrając przed Nim, igrając na okręgu ziemi, znajdując 

radość przy synach ludzkich”. 

PSALM RESPONSORYJNYPS 8 

refren: Jak jest przedziwne imię Twoje, Panie 

Gdy patrzę na Twoje niebo, 

dzieło palców Twoich, 

na księżyc i gwiazdy, któreś Ty utwierdził: 

czym jest człowiek, że o nim pamiętasz, 

czym syn człowieczy, że troszczysz się o niego? 

Uczyniłeś go niewiele mniejszym od aniołów, 

uwieńczyłeś go czcią i chwałą. 

Obdarzyłeś go władzą nad 

dziełami rąk Twoich, 

wszystko złożyłeś pod jego stopy: 

Owce i bydło wszelakie, 

i dzikie zwierzęta, 

ptaki niebieskie i ryby morskie, 

wszystko, co szlaki mórz przemierza. 

Z LISTU ŚWIĘTEGO PAWŁA APOSTOŁA DO RZYMIANRZ 5,1-5 

Bracia: 

Dostąpiwszy usprawiedliwienia przez wiarę, zachowajmy pokój z Bogiem 

przez Pana naszego Jezusa Chrystusa, dzięki któremu uzyskaliśmy 

przez wiarę dostęp do tej łaski, w której trwamy i chlubimy się nadzieją 

chwały Bożej. 

Ale nie tylko to, lecz chlubimy się także z ucisków, wiedząc, że ucisk 

wyrabia wytrwałość, a wytrwałość wypróbowaną cnotę, wypróbowana 

cnota zaś nadzieję. A nadzieja zawieść nie może, ponieważ miłość Boża 

rozlana jest w sercach naszych przez Ducha Świętego, który został nam 

dany. 

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. JANAJ 16,12-15 

Jezus powiedział swoim uczniom: 

»Jeszcze wiele mam wam do powiedzenia, ale teraz jeszcze znieść 

nie możecie. Gdy zaś przyjdzie On, Duch Prawdy, doprowadzi was do całej 

prawdy. Bo nie będzie mówił od siebie, ale powie wszystko, cokolwiek 

słyszy, i oznajmi wam rzeczy przyszłe. 

On Mnie otoczy chwałą, ponieważ z mojego weźmie i wam oznajmi. 

Wszystko, co ma Ojciec, jest moje. Dlatego powiedziałem, że z mojego 

bierze i wam objawi«. 

PATRONKA TYGODNIA:  ŚW. KLOTYLDA, KRÓLOWA, WDOWA 
Urodziła się ok. 474. Jej ojcem był Chilperyk, władca burgundzki, mający swą 
siedzibę w Lyonie, a niezwykle pobożną matką Karetena (Agrypina?). 

Ojciec został w 493 zamordowany przez brata, Gundobada (jego synem był św. 
Zygmunt). Klotylda uciekła do wuja w Genewie. 

Wtedy Chlodwig, pogański król rosnącego w potęgę merowińskiego dworu 
Franków poprosił o jej rękę… 

Nowa królowa usilnie pracowała nad formacją duchową 
męża. Chlodwig nawrócił się i w 496 przyjął w katedrze 
w Rheims, wraz z tysiącami swoich wojowników, chrzest. 

Rozpoczęła się wspaniała historia monarchii francuskiej, 
„najstarszej córy Kościoła”. 

Klotylda wraz z mężem wybudowała kościół św. Apo-
stołów Piotra i Pawła w Paryżu (dokąd Chlodwig przeniósł 
swoją stolicę), później zwany opactwem św. Genevieve 
(Genowefy). 

Miała pięcioro dzieci, natychmiast po urodzeniu je 
chrzcząc (nawet te urodzone przed chrztem Chlodwiga!) 
i wychowując je po katolicku. 

Śmierć Chlodwiga w 511 była początkiem konfliktu o władzę. W walkach zginął 
Zygmunt i jeden z synów Klotyldy, Klodomir. Zamordowani zostali dwaj synowie 
Klodomira. Wkrótce i synowie Klotyldy skoczyli sobie do gardeł (ponoć tylko 
modlitwa Klotyldy zapobiegła bratobójstwu)… 

Zrozpaczona Klotylda wycofała się z pełnego intryg i zbrodni dworu. Udała się 
do Tours, do monasteru św. Marcina. 

Wiodła pobożne i pełne miłosierdzia życie. Dbała też o tych, którzy znaleźli się 
w nieszczęściu. Fundowała kolejne świątynie i klasztory. Pouczeniami oraz mo-
dlitwami głosiła i umacniała chrześcijaństwo we Francji. 

Zmarła w 545 w Tours przewidując dzień swojej śmierci… 

Pochowana została w kościele św. Piotra i Pawła w Paryżu… cd. na str. 2 

http://www.swzygmunt.knc.pl/
http://www.wga.hu/frames-e.html?/html/m/multsche/sculptur/trinity.html
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INFORMACJE PARAFIALNE 
 30.v (niedziela): Uroczystość TRÓJCY PRZENAJŚWIĘTSZEJ: 

 Naszymi modlitwami i ofiarami składanymi na tacę 
obejmujemy rodaków dotkniętych tragedią powodzi, 
którym stracili niekiedy cały dorobek życia. Bóg zapłać! 

 Trwa zbiórka artykułów spożywczych, chemicznych i tek-
stylnych dla powodzian - w koszach przy ołtarzu Matki 
Bożej Nieustającej Pomocy, albo na plebanii. 

 O 15:00, na placu przed domem ludowym, festyn z oka-
zji Dnia Dziecka. Sołtys i rada sołecka Słomczyna, 
Borowiny, Kawęczynka, Dębówki i Piasków zapraszają! 

wszystkie dzieci: czeka dużo atrakcji. 
 Po Mszy św. o 10:30 spotkanie informacyjne małżeństw 

Kręgu Domowego Kościoła w Domu Rekolekcyjnym. 
 31.v (poniedziałek): Ostatnie nabożeństwo majowe o 

17:30. 
 1.vi (wtorek): Rozpoczynają się nabożeństwa czerwcowe: 

 odprawiane będą codziennie po Mszy św. o 18:00. 
 3.vi (czwartek): Uroczystość BOŻEGO CIAŁA, wciąż na nowo 

uświadamiająca nam, że Chrystus został z nami pod pos-
tacią chleba i karmi nas Swoim Ciałem: 

 Msze św. o 8:45 i 10:30. 
 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! 

 Gorący apel do panów o mobilizację do niesienia w 
czasie procesji baldachimu, chorągwi i sztandarów! 

 W sposób szczególny na procesję zapraszane są dzieci 

pierwszo-komunijne i rocznicowe - w swych 
uroczystych strojach komunijnych! 

 2.vi (środa): Przygotowania do uroczystości: 
 zebranie dziewczynek sypiących kwiatki w trakcie 

procesji o 17:00 przed kościołem. Zapraszamy! 

 Mszy św. o 12:00 i 18:00, jak też nabożeństwa czerwco-
wego, nie będzie. 

 4.vi (piątek): 1-SZY PIĄTEK MIESIĄCA 

 O 18:00 Msza św. ku czci Najświętszego Serca P. Jezusa. 
 Spowiedź 1szo-piątkowa ½ godz. przed każdą Mszą św. 

 5.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.vi (niedziela): Uroczystość beatyfikacji ks. Jerzego Popie-

łuszki i III DZIEŃ DZIĘKCZYNIENIA BOŻEJ OPATRZNOŚCI. 
 Nasz arcypasterz, ks. abp Kazimierz NYCZ, zachęca! nas 

do wspólnego przeżywania tego dnia. 
 Główne uroczystości beatyfikacyjne w Warszawie. 
 Wyjazd na parafialną pielgrzymkę autokarową na uro-

czystości beatyfikacyjne o 8:00. Zapisy u ks. Kamila. 
 Nabożeństwo czerwcowe, wyjątkowo, po sumie o 12:00. 
 Po sumie i nabożeństwie czerwcowym, z racji pierwszej 

niedzieli miesiąca, spotkanie Kół Żywego Różańca. 
 25 maja 2010 r. w naszej parafii ukonstytuowała się Para-

fialna Rada Duszpasterska. W jej skład weszli: 
 z urzędu: 

(1) ks. Proboszcz, (2) ks. Wikariusz, (3) Chudzińska Renata, 
katechetka, (4) Kornaszewska Jolanta, katechetka; 

 z wyboru: 
(1) Olizarowski Bogdan, (2) Szatkowski Wojciech, 
(3) Makowski Jaromir, (4) Kornas Feliks, (5) Mentlak Józef, 
(6) Kulczyk Jacek, (7) Wyszyńska Małgorzata, (8) Wrochna 
Jerzy, (9) Grzywacz Zdzisław, (10) Jakubczyk Daniel, 
(11) Szperl Ludwik, (12) Kowalczyk Sylwester, (13) Szlązak 
Zdzisław. 

Otoczmy! nową Radę swoimi modlitwami! 

Wszelkie propozycje i zapytania do Rady można 
przedstawiać osobiście lub pisemnie na adres Parafii. 

WITAMY! 
23.v.2010 do grona członków Kościoła Powszechnego i naszej parafii przyjęci 
zostali, w Sakramencie Chrztu Świętego: 

 

Maja ABLEWSKA, Obory 

 
Amelia Maria MAŁEK, Obory 

Zuzanna SIUDZIŃSKA, Słomczyn 

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

ZAPOWIEDZI 
Zapowiedź II: 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 

MINISTRANCI 
23.v.2010 do grona ministrantów przyjęci zostali: 
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 BIERNACKI Rafał 

BOROWSKI Bartek 

KORYTEK Dawid 

KOZŁOWSKI Mateusz 

WROCHNA bartek 

WROCHNA Jan 

Wasza służba przy ołtarzu jest nie tylko obowiązkiem, ale i wielkim zaszczytem, 
prawdziwą świętą posługąJan Paweł II, 1.viii.2001 

Odeszli 
W ostatnim czasie odeszli z naszego grona: 

śp. Sabina KOPYT, † 27.v.2010, l. 90 

śp. Jadwiga Teresa NALEŻYTA, † 24.v.2010, l. 81 

śp. Zofia Barbara TURSKA, † 23.v.2010, l. 66 

Wieczne odpoczywanie racz Im dać Panie! 

Intencje Mszalne i modlitewne 

31.v 
(poniedziałek) 

730 † Marianny SZYMANEK (Msza św. Gregoriańska #22) 

1730 Nabożeństwo Majowe  

1800 
o beatyfikację sług bożych Jana Pawła II i kard. Stefana 

Wyszyńskiego 

1.vi 
(wtorek) 

730 † Marianny SZYMANEK (Msza św. Gregoriańska #23) 

1800 
† Jarosława Pawła Władysława Władysławy GUTT 

Marianny Stanisława Mariana Edmunda 

2.vi 
(środa) 

730 † Marianny SZYMANEK (Msza św. Gregoriańska #24) 

1800 
† Władysławy WĘCŁAWIAK, w 10tą rocznicę śmierci, 

Stanisława WĘCŁAWIAK 

3.vi 
(czwartek) 

730 
† Janiny Zofii Józefa MICHALAKÓW 

Wiktorii Wojciecha GABRYŚ 

1030 za parafian (wraz z procesją) 

4.vi 
(piątek) 

730 † Marianny SZYMANEK (Msza św. Gregoriańska #25) 

1700 o błogosławieństwo Boże dla Patryka 

1800 
† Edwarda KOWALIKA, w 10tą rocznicę śmierci, 

Władysławy i Henryka CINAK 

5.vi 
(sobota) 

730 † Marianny SZYMANEK (Msza św. Gregoriańska #26) 

1800 
w intencji nowożeńców Iwony Radzikowskiej i Tomasza 

TRAKULI 

1900 
w intencji nowożeńców Izabeli Raczyńskiej i Roberta 

BEDNARCZYKA  

6.vi 
(niedziela) 

845 
† Stefanii Wacława Wojciecha GUTT 

Heleny Kazimierza PRUŚNIEWSKICH 
1030 † Stefanii Jana JAKIMOWICZ 

1200 
za parafian 

† Marianny SZYMANEK (Msza św. Gregoriańska #27) 

1800 † Józefa WARGOCKIEGO 

PATRONKA TYGODNIA:  ŚW. KLOTYLDA, KRÓLOWA, WDOWA, CD. 
Kościół od momentu śmierci czcił ją jako świętą. 

Dziś relikwie znajdują się w kościele Saint-Leu w Paryżu. (uroczystość 3 czerwca) 

il. na str. 1:  św. Klotylda, pomnik, XIIw., Notre-Dame de Corbeil; źródło en.wikipedia.org 

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://en.wikipedia.org/wiki/File:Sainte_Clotilde.JPG
http://www.swzygmunt.knc.pl/

