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Biskupi, ustanowieni przez Ducha Świętego, są następcami Apostołów; każdy z nich jest „widzialnym źródłem i fundamentem jedności w swoim Kościele 

partykularnym”Sobór Watykański II, konst. Lumen gentium, 23. [KKK, 938] 

UROCZYSTOŚĆ NAJŚWIĘTSZEJ TRÓJCY 

 
TRÓJCA PRZENAJŚWIĘTSZA, BALEN, Henryk van (1575, Antwerpia - 1632, Antwerpia), lata 1620-te, olejny na panelu, 

kościół pw. św. Jakuba (hol. Sint-Jacobskerk), Antwerpia; 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 (32), 4-5. 6 i 9. 18-19. 20 i 22 (R.: por. 12b) 

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 PIERWSZEGO LISTU ŚW. 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«. 

PATRON TYGODNIA: BŁ. ANTONI ZAWISTOWSKI, MĘCZENNIK 
Urodził się 10.XI.1882 we wsi Święck-
Strumiany, na Podlasiu, w licznej rodzinie 
chłopskiej. 

W Łomży ukończył gimnazjum i w 1899 
wstąpił do seminarium w Lublinie. Stamtąd 
został skierowany na studia w Akademii 
Duchownej w Sankt Petersburgu. 

W 1906 przyjął, w Sankt Petersburgu, 
święcenia kapłańskie… 

Został wikariuszem przy katedrze w Lu-
blinie. 

Trzy lata później oddał się całkowicie pracy 
naukowej. Publikował, pisał książki 
teologiczne. Później (w latach 1918-1929) 
był prorektorem i wykładowcą teologii 
w rodzimym seminarium lubelskim. 

Był znanym, cenionym spowiednikiem i ka-
znodzieją – rekolekcjonistą. Od 1937 był też 
dyrektorem sióstr szarytek w Kazimierzówce k. Lublina. Prowadził rozległą 
działalność charytatywną – dlatego nazywano go „jałmużnikiem”… 

Po wybuchu II wojny światowej (1.IX.1939) represje na okupowanych terenach 
polskich Niemcy rozpoczęli od warstwy inteligencji – była to tzw. akcja „Inteligencja”. 
W Lublinie znana była pod nazwą Sonderaktion Lublin. 11.XI.1939 - w święto 
niepodległości! – Niemcy aresztowali 14 profesorów oraz 3 księży profesorów 
seminarium duchownego. 17.XI.1939 Gestapo aresztowało biskupa ordynariusza 
Mariana Leona Fulmana i sufragana bpa Władysława Gorala, wraz z wszystkimi 
urzędnikami kurii biskupiej i członkami kapituły. 

Wśród aresztowanych był też ks. Antoni Zawistowski… 

Wszystkich uwięziono na Zamku w Lublinie. 27.XI.1939 grupa 13 kapłanów, w tym 
Antoni, stanęła przed niemieckim sądem doraźnym, z oskarżenia o organizowanie 
zbrojnego oporu. Wszystkich skazano na śmierć… 

Wyroku nie wykonano, a później zamieniono go na dożywotnie więzienie. 

4.XII.1939 Antoniego przewieziono do KL Sachsenhausen. Tam 12.V.1940, 
w uroczystość Zesłania Ducha Świętego, odprawił potajemnie Mszę św. Kapłani-
współwięźniowie zapamiętali jego słowa: „Jesteśmy tu za wiarę, Kościół 
i Ojczyznę; za tę sprawę świadomie oddajemy życie…” 

W koszmarnych warunkach obozowych wygłaszał – w miarę możliwości – 
konferencje … ascetyczne. Pogoda ducha, wewnętrzny spokój i równowaga, 
emanujące z niego, pozwoliły niejednemu przetrwać trudne chwile… 

Ostatnim etapem jego życia stał się obóz KL Dachau, do którego przewieziono go 
14.XII.1940. Tam wielokrotnie był torturowany: bity i prześladowany. 

W V.1942 został kolejny raz okrutnie skatowany przez jednego z niemieckich 
oprawców. W rezultacie trafił do obozowego „szpitala”… 

Tym razem nie dane mu już był dojść do siebie. Do Pana odszedł 4.VI.1942, 
w uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Pańskiej - Boże Ciało… 

Beatyfikował go 13.VI.1999, w Warszawie, Jan Paweł II w gronie 108 polskich 
męczenników II wojny światowej. (uroczystość 4 czerwca) 

il. BŁ. ANTONI ZAWISTOWSKI, lata 1930-te, Lublin; źr: pl.wikipedia.org 

http://www.swzygmunt.knc.pl/
http://www.wga.hu/frames-e.html?/html/b/balen/trinity.html
http://pl.wikipedia.org/wiki/Antoni_Zawistowski
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INFORMACJE PARAFIALNE 
 1-30.VI: NABOŻEŃSTWA CZERWCOWE ku czci Najświętszego 

Serca Jezusowego codziennie o 17:30: 
 3.VI (niedziela): 1-SZA NIEDZIELA MIESIĄCA. 

 Po sumie adoracja Najświętszego Sakramentu, a po niej 
spotkanie kół Żywego Różańca 

 Po wszystkich Mszach św. zbierane są ofiary do puszek 
na świątynię Bożej Opatrzności. 

 4.VI (poniedziałek): Spotkanie kandydatów do Bierzmowania o 19:00. 
 7.vi (czwartek): Uroczystość BOŻEGO CIAŁA: 

 Msze św. o 8:45 i 10:30. 
 Po Mszy o 10:30, którą odprawi tegoroczny neoprezbiter 

ks. Piotr MUSIEJ, PROCESJA EUCHARYSTYCZNA do 4 ołtarzy: 
 Trasa: tradycyjna. 
 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 regionalnych strojach ludowych. 
 Po zakończeniu procesji, w kościele, błogosławień-

stwo Prymicyjne ks. Piotra. Zapraszamy! 
 5.vi (wtorek): Zebranie dziewczynek sypiących kwiatki 

w trakcie procesji o 17:30 przed kościołem. Zapraszamy! 

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

 9.VI (sobota): WYPOMINKI o 16:50. Po nich NABOŻEŃSTWO CZERW-

COWE. O 18:00 Msza św. za zmarłych z WYPOMINKEK. 
 10.VI (niedziela): O 12:00 ks. Krystian STRYCHARSKI odprawi 

Mszę św. Prymicyjną. Wszystkich serdecznie zapraszamy! 

 Chrzty w czerwcu w 4tą niedzielę miesiąca, 24.VI, na sumie. 
Zgłoszenia do 15.VI w kancelarii. Przygotowanie dla rodziców 
i chrzestnych 17.VI po sumie, w kościele. 

WITAMY! 
Do grona członków Kościoła Powszechnego i naszej parafii przyjęci zostali, 
w Sakramencie Chrztu Świętego: 

27.V Lena KORYTEK, Brześce 

 

27.V Nikola Barbara KOPEĆ, Cieciszew 
27.V Oliwia Krystyna KOPEĆ, Cieciszew 
27.V Paulina Anna OSUCH, Parcela 

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

ZAPOWIEDZI 
Zapowiedź II: Mariusz Michał BARAN, kawaler, i Magdalena CZASAK, 

panna, oboje z parafii tutejszej 

Zapowiedź I: Patryk PENCONEK, kawaler, z parafii tutejszej, i Marta 

SPERNACKA, panna, z parafii św. Józefa w Konstancinie 
Ktokolwiek wiedziałby o przeszkodach w zawarciu małżeństwa przez 

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

ODESZLI 
W ostatnim czasie odeszła z naszego grona: 

śp. Maria Bożena JĘDRZEJCZYK  23.V.2012 l. 56 

Wieczne odpoczywanie racz Jej dać Panie! 

INTENCJE MSZALNE I MODLITEWNE 

4.VI 
(poniedziałek) 

730  

1800 
† Edmunda KOWALIKA, 

Władysławy i Henryka CINAKÓW 

5.VI 
(wtorek) 

730  

1800 
† Rozalii, Marianny i Henryka WINIARKÓW, 

Janiny BOROWSKIEJ i dziadków STAROSÓW 

6.VI 
(środa) 

730 
dziękczynna, w 19 rocznicę ślubu Anny i Pawła ROGALSKICH, 

z prośbą o błogosławieństwo Boże i potrzebne łaski 

1800 
† Władysławy, w 12 rocznicę śmierci, i Stanisława WĘCŁAWIAKÓW, 

Zbigniewa OLSZEWSKIEGO 

7.VI 
(czwartek) 

845 
† Sabiny i Jana ULICKICH 

o zdrowie dla Wiesława 

1030 w pewnej intencji 

8.VI 
(piątek) 

730  

1800 † Marii Magdaleny MIRKOWSKIEJ 

9.VI 
(sobota) 

730 † Leona i Leokadii KOWALCZYKÓW 

1800 zmarłych polecanych w WYPOMINKACH 

10.VI 
(niedziela) 

845 
† Józefa WARGOCKIEGO i zmarłych z rodziny WARGOCKICH 

† Stefana WOJTCZAKA 

1030 

† Lecha, Stefana i Walerii OPALIŃSKICH, 

Władysława i Heleny KOWALCZYKÓW 

† Kazimierza GRUDNIA 

1200 Msza św. Prymicyjna ks. Krystiana STRYCHARSKIEGO 

1800 
† Jarosława, Pawła, Władysława i Władysławy GUTÓW, 

Mariana, Stanisława, Marianny i Edmunda SOĆKO 

POCZET PAPIEŻY (165): CELESTYN II 
Gwidon z Castello urodził się w Città di Castello w ro-

dzinie arystokratycznej. Data urodzin jest nieznana… 

Studiował filozofię u Piotra Abelarda, mistrza metody 

scholastycznej. Pracował w kurii rzymskiej. Innocen-

ty II mianował go kardynałem-prezbiterem. 

26.IX.1143 został, w podeszłym już wieku, papieżem. 

Próbował opanować problemy w Rzymie, gdzie powstała 

Republika Komunalna, przeciwna świeckiej władzy papieża. 

Przedsięwziął kroki zmierzające do polepszenia stosunków z królem 

Ludwikiem VII we Francji. Wspierał dom Plantagenetów w sporze z królem 

Stefanem w Anglii. Popierał zakony templariuszy i Szpitalników. 

Zmarł 8.III.1144 w Rzymie. Pochowano go w bazylice laterańskiej. 

il. CELESTYN II, boczna nawa Bazyliki św. Pawła za Murami, Rzym, źródło: www.niedziela.pl 

UWIERZ W MIŁOŚĆ… 

 
WIDMA WRACAJĄ: LENCZOWSKI, Czesław (1905, Świątniki Górne – 1984, Stary Sącz), 1942, olejny na płótnie, 68×86 cm, 

Państwowe Muzeum Auschwitz-Birkenau; źródło: pl.auschwitz.org 

Uwierz, mówiłem, raz jeszcze zaufaj kamiennym tablicom 

które oparły się płomieniom czasu. 

Uwierz kartom Biblii zakopanej tu, w ziemi obozu 

jak nasiona rzucone w przeszłość i przyszłość zarazem – 

Uwierz w Miłość. Uśmiech, który komuś rzucasz 

wróci do ciebie, wcześniej czy później wróci 

bo tak urządzony jest świat – 

- Pochylił głowę – 

Wepchnąłem między wargi komunię z czarnego chleba, 

błogosławiąc go – czułem jak życie 

ogrzewa i moje dłonie… 

Gdzieś za blokami był świt. Szare promienie – 

gołębie pióra – wpadły przez okno rewiru: 

przede mną siedział trup z kulką czarnego chleba 

w niedomkniętych ustach 

i uśmiechał się porozumiewawczo. 

Odpowiedziałem. 

URBANKOWSKI, Bohdan (ur. 1943, Warszawa), „KSIĄDZ JÓZEF DEMSKI, 1884”, z tomiku „Głosy” 

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.niedziela.pl/papieze.php?r=biogram&nr=165
http://pl.auschwitz.org/m/index.php?option=com_ponygallery&func=detail&id=577&Itemid=17
http://www.swzygmunt.knc.pl/

