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Duch Święty, który naucza Kościół i przypomina mu wszystko, co Jezus powiedział, wychowuje go również do życia modlitwy, inspirując wyrażenia, 

które odnawiają się w ramach trwałych form: błogosławieństwo, prośba, wstawiennictwo, dziękczynienie i uwielbienie. [KKK, 2644] 

UROCZYSTOŚĆ ZESŁANIA DUCHA ŚWIĘTEGO 

 
PIECDZIESIATNICA, COLOMBE, Jean (ok. 1430, Bourges - 1493), 1485-89, w Les Très Riches Heures du Duc 
de Berry, miniatura, Musée Condé, Chantilly; źródło: www.christusrex.org 

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 Ga-

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

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

padocji, Pontu i Azji, Frygii oraz Pamfilii, Egiptu i tych części Libii, które le-

żą blisko Cyreny, i przybysze z Rzymu, Żydzi oraz prozelici, Kreteńczycy 

i Arabowie – słyszymy ich głoszących w naszych językach wielkie dzieła 

Boże”. 

PSALM RESPONSORYJNYPs 104, 1ab i 24ac.29bc–30.31 i 34 

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 wszy-

stkie 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. 

AKLAMACJAMt 28,19.20 Alleluja, Alleluja, Alleluja 

Przyjdź, Duchu Święty, 

napełnij serca swoich wiernych 

i zapal w nich ogień swojej miłości. 

SŁOWA EWANGELII WEDŁUG ŚWIĘTEGO 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: BŁ. MARIANNA BIERNACKA, MĘCZENNICA 
Marianna Czokało, urodziła się w 1888 w Lipsku nad 
Biebrzą, w rodzinie grekokatolickiej, i tam wychowała. 

Mając 20 lat wyszła za mąż za Ludwika Biernackiego. 
Mieli sześcioro dzieci (czworo zmarło wcześnie). 

Pozostała córka i syn. Rodzina utrzymywała się z pra-
cy na 20-hektarowym gospodarstwie. 

Po śmierci męża Marianna pozostała z synem – córka, 
Leokadia, wyszła za mąż i opuściła dom rodzinny. 

W 1939 ożenił się syn, Stanisław, i synowa, Anna, 
zamieszkała we wspólnym domu. W 1941 Marianna 
została babcią (młodym urodziła się córka, Eugenia). 

Na początku lipca 1943 w okolicach Lipska Niemcy, 
w odwecie za zabicie niemieckiego policjanta przez oddziały partyzanckie, 
dokonali masowych aresztowań wśród miejscowej ludności. Wśród wyznaczonych 
znaleźli się Stanisław Biernacki i jego żona… 

Gdy w gospodarstwie Biernackich pojawił się uzbrojony niemiecki SS-man 
Marianna padła mu do nóg i błagała o zezwolenie zastąpienia synowej. Mówiła: 
„Jak ona pójdzie? Jest przecież w ostatnich tygodniach ciąży! Ja pójdę za nią…”. 

Niemiec uległ i doprowadził ją, i Stanisława, do więzienia w Grodnie. 

13.VII.1943 Marianna Biernacka została, z synem i 48 mieszkańcami Lipska, 
rozstrzelana przez Niemców na fortach za wsią Naumowicze pod Grodnem. 
Marianna miała ostatnią prośbę: chciała w chwili śmierci mieć w rękach różaniec… 

Synowa przeżyła ten straszny czas i urodziła dziecko… 

Mariannę beatyfikował Jan Paweł II, wraz ze 108 polskimi męczennikami II wojny 
światowej, w 1999 w Warszawie. (uroczystość 13 czerwca) 

il. BŁ. MARIANNA BIERNACKA: ok. 1936; źródło: www.katedra.4lomza.pl 

http://www.swzygmunt.knc.pl/
http://www.christusrex.org/www2/berry/f79r.html
http://www.katedra.4lomza.pl/archiwum/108blog.htm
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INFORMACJE PARAFIALNE 
 1-30.VI: NABOŻEŃSTWA CZERWCOWE codziennie o 17:30: 
 12.VI (niedziela): Uroczystość ZESŁANIA DUCHA ŚWIĘTEGO. 

 Za udział w publicznym odśpiewaniu hymnu O Stwo-
rzycielu Duchu, przyjdź!, będąc w stanie łaski 
uświęcającej, przystępując do Komunii św., i modląc się 
w intencji Ojca św., uzyskuje się odpust zupełny! 

 13.VI (poniedziałek): Drugi dzień „ZIELONYCH ŚWIĄTEK” – 

święto NAJŚWIĘTSZEJ MARYI PANNY, MATKI KOŚCIOŁA. 
 Msze św. o godz. 7:30 i 18:00. 

 21.VI (wtorek): Spotkanie grupy wyjeżdżającej na obóz waka-
cyjny z ks. Darkiem o 19:00. 

 W nadchodzące wakacje Parafialny Zespół Caritas organizuje 

obóz, na który wyjedzie około 25 dzieci z rodzin ubogich, 
niepełnych bądź przeżywających przejściowe problemy 
finansowe. Zwracamy się z gorącą prośbą o finansowe wpar-
cie tej inicjatywy. Pieniądze można przesyłać na konto PZC: 

Parafia Rz.-Kat. św. Zygmunta, ul. Wiślana 85, 05-507 Słomczyn 
PKO S.A. VII o. w Warszawie 

numer rachunku bankowego: 51 1240 1109 1111 0010 1498 1185 

Można też wrzucić do skrzynki Caritas bądź przekazywać 

księżom. Za wszystkie ofiary składamy serdeczne Bóg zapłać! 

 Chrzty w czerwcu w 4tą niedzielę miesiąca, 26.VI, na sumie. 
Zgłoszenia do 18.VI w kancelarii. Przygotowanie dla rodziców 
i chrzestnych 19.V po sumie, w kościele. 

WITAMY! 
5.VI.2011 do grona członków Kościoła Powszechnego i naszej parafii przyjęty 
został, w Sakramencie Chrztu Świętego: 

 Stanisław Aleksander STAŃCZYK, Brześce  

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

ŚLUBY 
Sakrament Małżeństwa w ostatnim czasie przyjęli: 

4.VI Kamil Michał SKOWRON i Anna SKAŁA 

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

ZAPOWIEDZI 
Zapowiedź II: Piotr OLESIŃSKI, kawaler z parafii tutejszej, 

i Monika STEFANIUK, panna z parafii Zesłania Ducha Świętego 
w Starej Iwicznie 

Zapowiedź I: Konrad BOJEMSKI, kawaler, i Justyna Katarzyna 

MILEWSKA, panna, oboje z parafii tutejszej 
Ktokolwiek wiedziałby o przeszkodach w zawarciu małżeństwa przez 

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

ODESZLI 
W ostatnim czasie odeszli z naszego grona: 

śp. Kazimiera URBAŃSKA  2.VI.2011 l. 70 
 Janina SYKULAK  1.VI.2011 l. 81 
 Halina BOROWSKA  29.V.2011 l. 82 
 Marian Eugeniusz JĘKSA  27.V.2011 l. 79 

Wieczne odpoczywanie racz Im dać Panie! 

INTENCJE MSZALNE I MODLITEWNE 

13.VI 
(poniedziałek) 

730 † Antoniego OSĘKI 

1800 W pewnej intencji 

14.VI 
(wtorek) 

730 W pewnej intencji 

1800 † Antoniny i Aleksandra RACIBORSKICH 

15.VI 
(środa) 

730 † Elżbiety HELAK (z d. Sandera) 

1800 
Dziękczynna, z prośbą o błogosławieństwo Boże i potrzebne łaski 

dla Marioli i Krzysztofa, w 20tą rocznicę ślubu 

16.VI 
(czwartek) 

730  

1800 
Dziękczynna, z prośbą o błogosławieństwo Boże i potrzebne łaski 

dla Wojciecha i Agnieszki PACIORKÓW, w 10tą rocznicę ślubu 

17.VI 
(piątek) 

730  

1800 

† Janusza BOROWSKIEGO,  

Władysława i Lucyny BOROWSKICH, 

Władysława i Janiny RAWSKICH, 

Mieczysława i Stanisławy ADAMCZYKÓW, 
zmarłych z całych rodzin BOROWSKICH i PINDELSKICH 

18.VI 
(sobota) 

730 W intencji Elżbiety 

1800 

Nowenna i Msza św. do MATKI BOŻEJ NIEUSTAJĄCEJ POMOCY: 

† Janiny i Władysława UTRATÓW, 

rodziców UTRATÓW i DUDKÓW 

† Henryka ŚWISTAKA, 

Eugeniusza i Ireny KULIŚ, 

Wacława i Stefanii NAPIERAŁA 

† Dariusza, Piotra, Jana i Władysława OLESIŃSKICH 

† Janiny SYKULAK 

19.VI 
(niedziela) 

845 † Jarosława i Piotra GUTÓW 

1030 
† Marii i Stanisława GADOMSKICH, 

zmarłych z całych rodzin GADOMSKICH i JANISZKÓW 

1200 † Janiny i Jana BARANÓW 

1800 
† Aliny WŁOSIŃSKIEJ, 

Zenona BARAŃSKIEGO 

TAJEMNICE EUCHARYSTII (59): PASTERSKI KIJ Z BETTBRUNN 
Najstarszym historycznie uznanym miejscem pielgrzymek w Ba-

warii jest niewielka wioska Bettbrunn, niedaleko 

Regensburga (Ratyzbony). 

A wszystko zaczęło się, jak zapisano w „Księdze 

pielgrzymkowej” z 1584, w roku 1125. Pewien 

pasterz miał około półtorej godziny marszu do naj-

bliższego kościoła w Tholling i nie mógł ucze-

stniczyć, jak tego pragnął, w codziennej 

Mszy św. Dlatego posunął się do święto-

kradztwa i w Wielkanoc, po przyjęciu 

Komunii św., wyjął z ust Najświętszy Sakra-

ment, i potajemnie zawinął w chusteczkę. 

Umieścił Go w specjalnym wyżłobieniu 

w swej LASCE PASTERSKIEJ i odtąd stale 

„miał ze sobą Pana Jezusa”. Pilnując 

bydła wbijał LASKĘ w ziemię, klękał 

przed nią i modlił się do Chrystusa 

w Najświętszym Sakramencie… 

Pewnego dnia nad pastwiskiem, gdzie wypasało się jego bydło, rozszalała 

się burza. Zwierzęta zaczęły się niepokoić a nasz pasterz nie potrafił 

nad nimi zapanować. Ze złości rzucił w nie LASKĄ. Wiatr przetoczył ją 

w stronę pobliskich skał… 

Jakże musiał być zaskoczony, gdy próbował ją podnieść – i nie był w sta-

nie! Jakby stopiła się ze szczeliną, w której utknęła! A przed LASKĄ, za pa-

sterzem, jak niesie legenda, bydło miało się zebrać i … uklęknąć! 

Pasterz poczuł wyrzuty sumienia i zwykły strach. Przyprowadził więc 

lokalnego kapłana, ale i ten nie mógł podnieść LASKI! 

Wieści o niezwykłym wydarzeniu dotarły do biskupa Regensburga, 

Hartwiga, który udał się do Bettbrunn. I dopiero jemu, następcy Apostołów, 

po złożeniu przyrzeczenia wybudowania świątyni na miejscu zdarzenia, 

udało się podnieść PASTERSKI KIJ i wyjąć HOSTIĘ. 

Dla ludzi owych czasów był to czytelny znak – Opatrzność sama wskazała 

miejsce, na którym powinna być Jej oddawana cześć. Zbudowano więc 

tam drewnianą kaplicę, która szybko stała się miejscem pielgrzymek 

pątników błagających o łaski. 

Lecz w 1329 kaplica doszczętnie spłonęła. Spłonęła i HOSTIA CUDU z 1125, 

przechowywana w ołtarzu. Nie zaginęła jednakże pamięć o wydarzeniu… 

W latach 1329-39 na miejscu kaplicy wybudowano gotycki, kamienny 

kościół, pod wezwaniem Zbawiciela Świata. Najcenniejszym jego 

zabytkiem jest drewniana figurka CHRYSTUSA KRÓLA, powstała ok. 1125, 

która przetrwała, acz lekko nadpalona, wspomniany pożar… 

Od 1650 sanktuarium opiekowali się mnisi augustiańscy z Ingolstadt. 

Co najmniej dwukrotnie, w latach 1693 i 1743, papieże nadawali san-

ktuarium specjalne odpusty. Odwiedzali je zwykli pielgrzymi i arystokraci: 

trzykrotnie w Bettbrunn był elektor Maksymilian I. 

W 1803 klasztor augustiański – w ramach rewolucji napoleońskiej - 

rozwiązano, a budynki zburzono (tzw. sekularyzacja) i parafię przejęli 

księża diecezjalni. Zakazano też, do 1860, pielgrzymkowania, ale dziś 

Bettbrunn jest znowu celem pątników z całych Niemiec, i nie tylko… 

Co sto lat, poczynając od 1378, do sanktuarium przybywają pielgrzymi 

z okolicznych parafii z darem: wysoką, pięknie udekorowaną, niekiedy 

usztywnioną drewnianą osią, świecą wotywną. W chwili sekularyzacji było 

ich około 300, ale ponad 200 z nich zniszczono i zrabowano. Dziś, 

po przeszło dwóch wiekach, znów zebrano ponad 240 świec: świadectwo 

wiary i wierności ludu bawarskiego… 

il. CHRYSTYS KRÓL Z BETTBRUNN; źródło: www.ewige-anbetung.de 

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 

poniedziałek - piątek 08:00–09:30, 17:00–19:00 

soboty, niedziele i święta: Nieczynna 

WWW www.swzygmunt.knc.pl 
 

KSIĘŻA Proboszcz Jacek DZIKOWSKI, Wikariusz Dariusz KIJ 
SEW 

http://www.ewige-anbetung.de/Wunder/Bettbrunn/bettbrunn.html
http://www.swzygmunt.knc.pl/

