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Tajemnica Trójcy Świętej stanowi centrum tajemnicy wiary i życia chrześcijańskiego. Tylko sam Bóg, objawiając się, może nam pozwolić poznać się 

jako Ojciec, Syn i Duch Święty. [KKK, 261] 

DWUNASTA NIEDZIELA ZWYKŁA 
UROCZYSTOŚĆ NAJŚWIĘTSZEJ TRÓJCY 

 
NIEBIAŃSKA I ZIEMSKA TRÓJCA, MURILLO, Bartolomé Esteban (1617, Sewilla - 1682, Sewilla), ok. 1675-82, 

olejny na płótnie, 293×207cm, National Gallery, Londyn; źródło: www.nationalgallery.org.uk 

Z KSIĘGI WYJŚCIAWj 34,4b–6.8–9 

Mojżesz, wstawszy rano, wstąpił na górę, jak mu nakazał Pan, i wziął 

do rąk tablice kamienne. 

A Pan zstąpił w obłoku i Mojżesz zatrzymał się koło Niego, i wypowiedział 

imię Pana. Przeszedł Pan przed jego oczyma, i wołał: »Pan, Pan, 

Bóg miłosierny i litościwy, cierpliwy, bogaty w łaskę i wierność«. 

I natychmiast skłonił się Mojżesz aż do ziemi i oddał pokłon, mówiąc: 

„Jeśli łaskawy jesteś dla mnie, Panie, niech pójdzie Pan pośrodku nas. 

Jest to wprawdzie lud o twardym karku, ale przebaczysz winy nasze 

i grzechy nasze i uczynisz nas swoim dziedzictwem”. 

PSALM RESPONSORYJNYDn 3,52.53a.54a.55ab.56a 

REFREN: Chwalebny jesteś, wiekuisty Boże 

Błogosławiony jesteś. Panie, Boże naszych ojców, 

pełen chwały i wywyższony na wieki. 

Błogosławione niech będzie Twoje imię, 

pełne chwały i świętości. 

Błogosławiony jesteś w przybytku świętej chwały Twojej, 

Błogosławiony jesteś na tronie Twego królestwa. 

Błogosławiony jesteś Ty, który spoglądasz w otchłanie i na Cherubach 

zasiadasz, 

Błogosławiony jesteś na sklepieniu nieba. 

Z DRUGIEGO LISTU ŚW. PAWŁA APOSTOŁA DO KORYNTIAN2 Kor 13,11–13 

Bracia: 

Radujcie się, dążcie do doskonałości, pokrzepiajcie się na duchu, jedno 

myślcie, pokój zachowujcie, a Bóg miłości i pokoju niech będzie z wami. 

Pozdrówcie się nawzajem świętym pocałunkiem. 

Pozdrawiają was wszyscy święci. 

Łaska Pana Jezusa Chrystusa, miłość Boga i udzielanie się Ducha 

Świętego niech będzie z wami wszystkimi. 

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 ŚWIĘTEGO JANAJ 3,16–18 

Jezus powiedział do Nikodema: 

»Tak Bóg umiłował świat, że Syna swego Jednorodzonego dał, aby każdy, 

kto w Niego wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne. 

Albowiem Bóg nie posłał swego Syna na świat po to, aby świat potępił, 

ale po to, by świat został przez Niego zbawiony.Kto wierzy w Niego, 

nie podlega potępieniu; a kto nie wierzy, już został potępiony, bo nie uwie-

rzył w imię Jednorodzonego Syna Bożego«. 

PATRON TYGODNIA: BŁ. TOMASZ WOODHOUSE, MĘCZENNIK 
Urodził się ok. 1535 w hrabstwie Lincolnshire w An-
glii. Kapłanem został w 1558, po czym około roku 
był rektorem na niewielkim probostwie w rodzinnym 
hrabstwie. Zmuszony do rezygnacji ze stanowiska 
został prywatnym nauczycielem w Walii. 

W 1561 został aresztowany podczas sprawowania 
Mszy św. Powód aresztowania: próba obalenia siłą 
królowej Elżbiety I… 

Przewieziono go do więzienia Fleet w Londynie. 

Resztę życia spędził w areszcie, niezłomnie trwając 
przy wierze katolickiej, przeciwstawiając się otwar-
cie herezji anglikanizmu, nawracając współ-
więźniów. Codziennie, potajemnie, tak jak mógł, 
odprawiał Mszę św., regularnie odmawiając naka-
zane powołaniem kapłańskim modlitwy. 

Żył z dobroczynności innych – trzeba pamiętać, 
że za żywność w tych latach w więzieniu trzeba było samemu płacić! 

Nie oczekiwał zwolnienia i łaski; wiedział, że poniesie śmierć. W ciągu ponad 
10 lat uwięzienia udało mu się nawiązać łączność z Towarzystwem Jezusowym 
(jezuitami) we Francji. 

Traktowano go łagodnie, aż do momentu, gdy 19.XI.1572 przechwycono jego list 
do Williama Cecil lorda Burghley, skarbnika królestwa. Błagał w nim usilnie owego 
możnowładcę o porozumienie z Ojcem św. w Rzymie i prosił o „przekonanie Pani 

Elżbiety, która wobec swego wielkiego braku posłuszeństwa najzupełniej 
sprawiedliwie straciła prawo do tronu, by poddała się swojemu Księciu 
Duchowemu i Ojcu”, papieżowi Piusowi V. Chodziło oczywiście o papieską 
anatemę, która wykluczała Elżbietę z szeregu władców katolickich… 

Burghley był początkowo lekko rozbawiony, ale podczas przesłuchania zezłościł 
się, gdy zorientował, że więzień nie honoruje go tytułem lorda, ale nazwiskiem 
rodowym Cecil, boć tytuł uzyskał z woli królowej, która straciła prawo do korony! 

W więzieniu Tomasz napisał parę listów, upominających czytelników „do na-
wrócenia na wiarę prawdziwą i posłuszeństwo”. Listy owe podpisał, przywiązał 
do kamieni i wyrzucił z okna celi na ulicę.To była część jego posługi kapłańskiej… 

Przesłuchiwano go wielokrotnie. W pewnym momencie, gdy odrzucił ważność 
tytułu królewskiego Elżbiety I, ktoś zareagował; „Gdybyś zobaczył Jej Wysokość, 
nie śmiał byś tak przemawiać, bowiem Jej Majestat rzeczywiście jest wielki!”. 
Na co Tomasz miał zareagować: „Ale Majestat Boży jest jeszcze większy!”. 

Podczas procesu w 1573 odmówił uznania autorytetu sędziów i podważał 
ich kompetencje do sądzeniu kapłana katolickiego. 

Skazano go, za zdradę stanu, na śmierć. 

Przewieziono go do sławetnego więzienia w Newgate. Tam w ostatniej chwili,  
potajemnie miał zostać przyjęty do jezuitów, ale niebawem, 19.VI.1573, 
zawieziono go na miejsce straceń w Tyburn w Londynie. 

Został „powieszony, rozciągnięty i poćwiartowany” (słynne ang. „hanged, drawn and 

quartered”, czyli wstępne powieszenie, później rozciąganie końmi, aż do zerwania 
wszelkich ścięgien, a potem powolne ćwiartowanie – zgodnie ze sztuką katowską 
z pełnym zachowaniem świadomości). Nie oszczędzono mu nawet chwili cierpień… 

Beatyfikował go, wraz z 53 męczennikami angielskimi, Leon XIII w 1886. 

Uznawany jest za pierwszego jezuickiego męczennika na ziemi angielskiej… 

il. BŁ. TOMASZ WOODHOUSE; źródło: www.santiebeati.it (uroczystość 19 czerwca) 

http://www.swzygmunt.knc.pl/
http://www.nationalgallery.org.uk/paintings/bartolome-esteban-murillo-the-heavenly-and-earthly-trinities/*/key-facts
http://www.santiebeati.it/dettaglio/93341
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INFORMACJE PARAFIALNE 
 1-30.VI: NABOŻEŃSTWA CZERWCOWE codziennie o 17:30: 
 21.VI (wtorek): Spotkanie grupy wyjeżdżającej na obóz waka-

cyjny z ks. Darkiem o 19:00. 
 23.vi (czwartek): Uroczystość BOŻEGO CIAŁA: 

 Msze św. o 8:45 i 10:30. 
 Po Mszy o 10:30 PROCESJA EUCHARYSTYCZNA do 4 ołtarzy: 

 Trasa: tradycyjna. 
 W czasie procesji śpiewana będzie Litania do Serca 

Pana Jezusa. 
 Prosimy! o przygotowanie ołtarzy, trasy procesji 

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

 Gorący apel o mobilizację panów do niesienia w cza-
sie procesji baldachimu, chorągwi i sztandarów! 

 W sposób szczególny na procesję zapraszane są dzieci 

pierwszo-komunijne i rocznicowe - w swych 

uroczystych strojach komunijnych! 
 Prosimy! wszystkie zespoły istniejące na terenie parafii 

o przybycie w strojach regionalnych. 
 22.vi (środa): 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. 

 24.VI (piątek): Uroczystość Narodzenia św. Jana Chrzciciela. 

W tym dniu nie ma postu. 

 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 wspar-
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 

wrzucić do skrzynki Caritas bądź przekazywać księżom. 

 Chrzty w czerwcu w 4tą niedzielę miesiąca, 26.VI, na sumie. 

ŚLUBY 
Sakrament Małżeństwa w ostatnim czasie przyjęli: 

18.VI: Przemysław ROLA i Renata CHUDZIŃSKA 

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

ZAPOWIEDZI 
Zapowiedź II: Konrad BOJEMSKI, kawaler, i Justyna Katarzyna 

MILEWSKA, panna, oboje z parafii tutejszej 
Zapowiedź I: Mariusz SZEWCZYK, kawaler z parafii Świętej Bożej 

Rodzicielki w Konstancinie, i Ewa KRASZKIEWICZ, panna 
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. Leon KOWALCZYK  10.VI.2011 l. 89 
śp. Witold OLESIŃSKI  10.VI.2011 l. 73 
śp. Stefan GOZDALIK  8.VI.2011 l. 77 
śp. Zygmunt Józef LUTEREK  7.VI.2011 l. 76 
śp. Stanisław MULARCZYK  1.VI.2011 l. 57 

Wieczne odpoczywanie racz Im dać Panie! 

INTENCJE MSZALNE I MODLITEWNE 

20.VI 
(poniedziałek) 

730  

1800 
† Czesława KŁOSZEWSKIEGO, w 1szą rocznicę śmierci, 

Anny i Władysława KŁOSZEWSKICH, 

Marii i Stanisława WIŚNIEWSKICH 

21.VI 
(wtorek) 

730 

† Antoniego i Józefa, Genowefy i Jana KOPYTÓW, 

Jana WIĘCŁAWIAKA, 

Franciszki OSUCH, 

Karola i Zofii JAROSZÓW 

1800 
† Urszuli LACH, w miesiąc po śmierci, 

Stefana PIENIĄŻKA, w 4ry miesiące po śmierci 

22.VI 
(środa) 

730 O zdrowie dla Zbigniewa 

1800 
† Jana BORECKIEGO, 

Janiny WENCŁAWIAK 

23.VI 
(czwartek) 

845 

† Janiny KANABUS, 

jej rodziców OKLEJÓW 

rodziny KOBUSÓW, 

Zofii MONETY 

† Sabiny i Jana ULICKICH 

1030 
† Jana i Aleksandry BĄCZKOWSKICH, 

Stanisława i Teresy BOROWSKICH 

24.VI 
(piątek) 

730 W pewnej intencji 

1800 † Wandy ŁOJEWSKIEJ 

25.VI 
(sobota) 

730 † Józefa i Jana BOJEMSKICH 

1800 
O opiekę Matki Bożej i Boże błogosławieństwo 

dla Natalii, z okazji 80tych urodzin 

26.VI 
(niedziela) 

845 
† Janiny WRONY, 

Sabiny MATERZYŃSKIEJ 

1030 † Lucyny, Heleny, Andrzeja i Feliksa MENTLAKÓW 

1200 † Janiny i Władysława NOGALÓW 

1800 † Jana NOGALA 

TAJEMNICE EUCHARYSTII (60): WYSTAWIENIE Z VEROLI 
Podczas uroczystości wielkanocnych 

Wielkiej Niedzieli 26.III.1570 w Veroli, 

o. Angelo de Angelis, proboszcz bazyliki 

św. Erazma, wystawił na 40-godzinne 

nabożeństwo adoracyjne, w oświetlonej 

świecami kaplicy św. Grzegorza 

Wielkiego, Najświętszy Sakrament. 

W owych czasach wystawianie ozna-

czało umieszczenie Konsekrowanej 

Hostii w okrągłym cyborium, które na-

stępnie wkładano do dużego, kielicha 

i pokrywano pateną. Całość pokrywano 

piękną, jedwabną chustą, związaną przy 

podstawie klielicha… 

W Veroli zwyczajowo każde z bractw 

i cechów, które istniały w mieście, przez 

wyznaczoną godzinę adorowały Najświę-

tszy Sakrament. Dotyczyło to także 

Bractwa Miłosierdzia. Jego członkowie, 

ubrani w ceremonialne, czarne stroje, przez ową godzinę trwali na ko-

lanach przed Naszym Panem, modląc się i recytując psalmy. 

Jeden z nich, niejaki Giacomo Meloni, napisał później: [około 2:00 w nocy 

w Poniedziałek Wielkanocny] „gdy modliłem się na kolanach 

przed Najświętszym Sakramentem, […] współbrat powiedział do mnie: 

‘Czy ty też widzisz gwiazdę, tam gdzie znajduje się Najświętszy 

Sakrament?’ I wtedy, wznosząc oczy ku kielichowi zobaczyłem świetlistą 

gwiazdę w czarze kielicha, a nad nią Najświętszy Sakrament wielkości 

Hostii. Gwiazda była jakby z Nią zjednoczona…” 

Chusta, kielich, patena i cyborium stały się przeźroczyste jak kryształ. 

Światło emanujące z gwiazdy i Hostii przytłoczyło światło świec w kaplicy… 

Następnie, jak głosi pamiątkowa tablica, Hostia zamieniła się w pro-

mienistą postać ubranego na czarno Małego Dziecięcia, otoczonego 

niewielką chmurą. Potem zamiast Dziecięcia pojawić się miał obraz 

Chrystusa cierpiącego na krzyżu… 

Wizja trwała około pół godziny. Wszystko wróciło do normy… 

Wieść szybko się rozeszła i w kościele tłumnie pojawili się ciekawscy 

i wierni. Przybył też biskup i władze miejskie. 

Następnego dnia ponownie zaobserwowano świetlistą gwiazdę w czarze 

przeźroczystego kielicha. Rozbłysła i zgasła… 

I wtedy świadkowie, których tłumy zgromadziły się w kaplicy, ujrzeli trzy 

oddzielne, ale styczne Hostie, symbolizujące – jak potem uznano – Trójcę 

Świętą, unoszące się ze szklanego pojemnika cyborium. Niebawem Hostie 

zamieniły się w trójkę dzieci, z których jedno było większe niż pozostałe. 

Potem znów widziano tylko jedno Dziecko i jedną Hostię… 

Tak jak i poprzedniej nocy wizja trwała około pół godziny… 

Dokładna dokumentacja wydarzeń do dziś przechowywana jest w Veroli. 

Najświętszy Sakrament Cudu został po 112 latach spożyty…… 

16.IX.2001 Frosinone odwiedził Jan Paweł II. Mszę św. odprawiał używając 

srebrnego kielicha, pateny i cyborium cudu. Bazylice w Veroli pozostawił 

po sobie swoją papieską piuskę… 

il. CUD W VEROLI: stary sztych; bazylika św. Erazma, Veroli; źródło: www.therealpresence.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 

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.therealpresence.org/eucharst/mir/english_pdf/Veroli.pdf
http://www.swzygmunt.knc.pl/

