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W dniu [Pięćdziesiątnicy] zostaje w pełni objawiona TRÓJCA ŚWIĘTA. Od tego dnia zapowiedziane przez CHRYSTUSA Królestwo zostaje otwarte dla tych, którzy 

w NIEGO wierzą; w pokorze ciała i w wierze uczestniczą oni już w komunii TRÓJCY ŚWIĘTEJ. Przez swoje przyjście, które ciągle trwa, DUCH ŚWIĘTY pozwala światu 

wejść w „czasy ostateczne”, w czas Kościoła, Królestwo już odziedziczone, ale jeszcze nie spełnione: 

Widzieliśmy prawdziwe ŚWIATŁO, otrzymaliśmy DUCHA niebieskiego, znaleźliśmy prawdziwą wiarę: wielbimy niepodzielną TRÓJCĘ, ponieważ nas zbawiłaLiturgia 

bizantyjska, Troparion z Nieszporów Pięćdziesiątnicy; wprowadzony do liturgii eucharystycznej po Komunii. [KKK, 732] 

UROCZYSTOŚĆ ZESŁANIA DUCHA ŚWIĘTEGO 

 
SCENA 23: ZESŁANIE DUCHA ŚWIĘTEGO – GIOTTO z Bondone (1267, Vespignano - 1337, Florencja) 

z „39 scen z życia Chrystusa”, 1304-6, fresk, 200×185 cm, Cappella Scrovegni, Padwa; źródło: www.wga.hu 

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. Ukaza-

ły 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 Galilejczykami? 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 (103), 1ab i 24ac. 29bc-30. 31 i 34 (R.: por. 30) 

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 TWOICH 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 wspólnego dobra. 

Podobnie jak jedno jest ciało, choć składa się z wielu członków, 

a wszystkie 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 nie-

wolnicy, czy wolni. Wszyscyśmy też zostali napojeni jednym DUCHEM. 

SEKWENCJA 
Przybądź, DUCHU ŚWIĘTY, 

Ześlij z nieba wzięty 

Światła TWEGO strumień. 

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. 

Przyjdź, OJCZE ubogich, 

Przyjdź, DAWCO łask drogich, 

Przyjdź, ŚWIATŁOŚCI sumień. 

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 

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 rzekł 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 odpu-

szczone, a którym zatrzymacie, są im zatrzymane«. 

PATRON TYGODNIA: BŁ. WALTER PIERSON, MĘCZENNIK 
Ok. 1525 r. angielski król Henryk VIII zaczął romans 
z dwórką swej żony, Katarzyny Aragońskiej - Anną 
Boleyn. 6 lat później Katarzyna została wyrzucona 
z zamku, a jej komnaty zajęte przez Annę. 

Ten pozornie drobny kamyk ruszył lawinę, która do-
prowadziła do niewyobrażalnych nieszczęść i tragedii. 

W 1534 Henryk wydał tzw. „Akt Zwierzchności” i uznał 
się „jedyną głową Kościoła angielskiego na ziemi”. 

Rozpoczęła się angielska reformacja. 

Minister Tomasz Cromwell przeprowadził spis 
majątków kościelnych. Uzbrojony w tę wiedzę rozwią-
zał klasztory. Zrabowano mienie. Złote przedmioty 
przetopiono na pieniądze. Budynki i ziemie przeszły 
na własność popleczników Henryka VIII. To, co nie na-
dawało się do spieniężenia, zniszczono - w tym dzieła 
sztuki. Relikwie sprofanowano. 

Pierwszymi ofiarami antykatolickiej nagonki byli 
eremici z zakonu kartuzów. 

Henry VIII początkowo próbował przekonać ich do swoich racji. Gdy to się nie po-
wiodło, a wieści o ich oporze i niezgodzie na uznanie ważności aktów królewskich 
stały się publicznymi, podjęto decyzję o ich wyeliminowaniu. 

Wykonano to etapami. W 1535 dokonano egzekucji – w tradycyjny angielski 
sposób „wieszania, wypatroszenia i ćwiartowania” – trzech pierwszych mnichów. 

Następnych trzech zamordowano po kilku miesiącach na tradycyjnym miejscu 
straceń w Londynie, skrzyżowaniu Tyburn (dziś Marble Arch). 

Dwa lata później Henryk VIII rozpoczął ostateczną rozprawę. Nie żyła już Anna 
Boleyn, ściął ją, specjalnie sprowadzając zresztą kata z Francji, bo w Anglii 
nie mógł równie doświadczonego znaleźć, a pragnął byłą kochankę i matkę córki, 
przyszłej Elżbiety I, zgładzić „humanitarnie”… dokończenie na odwrocie 

http://www.swzygmunt.knc.pl/
http://www.wga.hu/html/g/giotto/padova/3christ/chris23.html
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INFORMACJE PARAFIALNE 
 1-30.VI: NABOŻEŃSTWA CZERWCOWE do Najświętszego Serca 

Pana Jezusa codziennie o 1730. 
 8.VI (niedziela): Uroczystość ZESŁANIA DUCHA ŚWIĘTEGO – „ZIE-

LONE ŚWIĄTKI”: 
 Zakończenie okresu wielkanocnego. 
 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! 

 O 1200 Msza św. prymicyjna ks. Macieja SZYMAŃSKIEGO. 
 9.VI (poniedziałek): Drugi dzień „ZIELONYCH ŚWIĄTEK” – święto 

NAJŚWIĘTSZEJ MARYI PANNY, MATKI KOŚCIOŁA. 
 Msze św. o 730 i 1800. 

 14.VI (sobota): WYPOMINKI o 1640. Po nich NABOŻEŃSTWO CZERWCO-
WE. O 1800 Msza św. za zmarłych polecanych w WYPOMINKACH. 

 14-15.VI (sobota-niedziela): Pielgrzymka rzeczna pw. św. Zygmunta: 

 Są jeszcze wolne miejsca na pielgrzymkę autokarową. 
Wyjazd o 1000 z parkingu przy kościele. Dotarcie do Pło-
cka ok. 1300. O 1600 uczestnictwo, wraz z grupą, która 
będzie płynąć Wisłą, we Mszy św. Powrót przewidywany 
jest na 2130. 

 Do nabycia, rozprowadzany przez ministrantów, komiks 
o „Hermie św. Zygmunta”, w cenie 10 zł. 

 15.VI (niedziela): 
 Czyniąc zadość prośbie papieża Franciszka po wszystkich 

Mszach św. zbierane będą ofiary na rzecz poszko-
dowanych przez powódź na Bałkanach. 

 Rozpoczęcie peregrynacji obrazu MATKI BOŻEJ CZĘSTO-
CHOWSKIEJ w Archidiecezji Warszawskiej, która potrwa 
do 7.vi.2015. Obraz MATKI BOŻEJ będziemy gościć w na-
szej parafii od wieczora 14.IX do wieczora 15.IX. 

Nawiedzenie OBRAZU poprzedzą rekolekcje 12-14.IX. 
 Chrzty w czerwcu w 3tą niedzielę miesiąca, 15.VI, na sumie. 

Zgłoszenia do 13.VI w kancelarii. Przygotowanie przed chrztem 
dla rodziców i chrzestnych 8.VI po sumie, w domu rekolekcyj-
nym. 

 30.VII-12.VIII: :Wakacyjny wyjazd dla dzieci i młodzieży 
do Ochotnicy Dolnej. Zapisy i informacje u ks. Darka. 

 Zespół Caritas współorganizuje obóz wakacyjny w Ostrzycach 

na Kaszubach. Pragnęlibyśmy, by wśród uczestników znalazła 
się grupa dzieci z rodzin ubogich, których nie stać na pokrycie 
kosztów wyjazdu.Gorąco prosimy! o finansowe wsparcie tej ini-
cjatywy. Dary można przesyłać na konto PZ Caritas: 

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 lub 

organizatorom. Darczyńcom składamy serdeczne Bóg zapłać! 

ZAPOWIEDZI 
Zapowiedź II: Michał Mieczysław RYTEL, kawaler z parafii pw. św. Urszuli 

w Chylicach, i Agata Barbara GÓRNA, panna z parafii tutejszej 

Zapowiedź II: Arkadiusz WIŚNIEWSKI, kawaler z parafii w Baniosze, 

i Dorota Justyna BĄK, panna z parafii tutejszej 

Zapowiedź I: Łukasz SIERBIŃSKI, kawaler, i Małgorzata Anna PIŁ-

KA, panna, oboje z parafii tutejszej 

Zapowiedź I: Krzysztof ZIĘCINA, kawaler z parafii pw. Matki Bożej Czę-

stochowskiej w Garwolinie, i Justyna KRÓLIK, panna z parafii tutejszej 

Zapowiedź I: Tomasz Daniel SIBILSKI, kawaler z parafii tutejszej, 

i Ewa RECHNIO, panna z parafii pw. Przemienienia Pańskiego w Czersku 
Ktokolwiek wiedziałby o przeszkodach w zawarciu małżeństwa przez 

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

INTENCJE MSZALNE 

9.VI 
(poniedziałek) 

730 † Izabeli KANABUS 

1800 † Władysławy, w 14 rocznicę śmierci, i Stanisława WĘCŁAWIAKÓW 

10.VI 
(wtorek) 

730 
† Jarosława i Pawła GUTTÓW, 

Władysława i Władysławy GUTTÓW, 

Marianny i Stanisława SOĆKÓW 

1800 † Leona i Leokadii KOWALCZYKÓW 

11.VI 
(środa) 

730  

1800 † Stanisława, Zofii i Marii BOCZKOWSKICH 

12.VI 
(czwartek) 

730  

1800 
† Leokadii KANABUS, w 1 rocznicę śmierci, 

Walentego i Jana KANABUSÓW 

13.VI 
(piątek) 

730  

1800 w intencji dziękczynno- błagalnej, w 25 rocznicę święceń kapłańskich 

14.VI 
(sobota) 

730  

1640 WYPOMINKI 

1800 † zmarłych polecanych w WYPOMINKACH 

15.VI 
(niedziela) 

845 
† Marii i Stanisława GADOMSKICH, 

zmarłych z rodzin GADOMSKICH i JANISZKÓW 

1030 † Jolanty MAĆKOWIAK, jej rodziców 

1200 
† Józefa WARGOCKIEGO, zmarłych z rodziny WARGOCKICH 

o BOŻE błogosławieństwo i potrzebne łaski dla Pawła i Magdaleny, 
w 1 rocznicę ślubu 

1800 † Aliny WŁOSIŃSKIEJ, Zenona BARAŃSKIEGO 

A JEDNAK PŁAKAŁ 
[…] Popatrzcie na lilie polne […] 

Nawet Salomon w całym swoim majestacie 

nie był tak przyodziany jako jedna z nichpor. Łk 12, 27. […] 

Władcy starożytnych mocarstw chełpili się świątyniami z kamienia, 

a wewnątrz wyłożone były złotem, aby świeciły jak słońce. 

Salomon myślał poprawnie. 

Ja mieszkam w pałacu, 

a BÓG mieszka pod namiotem. 

Wspaniałą musiała być świątynia Salomona, 

skoro Żydzi szczycili się nią jako cudem świata. 

Górowała nad miastem. 

Mury kamienne z zewnątrz, wewnątrz obite cedrowymi deskami, 

a te obite złotem. 

Zasłona była tkaniną ze złota 

i ozdobiona drogimi kamieniami. 

Podłoga pokryta złotą blachą. 

BOGU bowiem daje się to, co najdroższe 

i czyni się wszystko, co najpiękniejsze. […] 

A jednak płakał PAN JEZUS nad świątynią jerozolimską 

i nad miastem. 

Nie zostanie z ciebie 

kamień na kamieniu, 

boś nie poznało czasu 

twego nawiedzeniapor. Łk 19, 44. […] 

Piękne są katedry, kościoły, ale 

żadna świątynia nie ogarnie BOGA. 

Kościół CIĘ nie ogarnie, 

wszędy pełno CIEBIE 

i w otchłaniach, i w morzu, 

na ziemi i w niebieJan Kochanowski. 

SERCE JEZUSA jest najpiękniejszą 

Świątynią BOGA i najwspanialszym 

Przybytkiem NAJWYŻSZEGO. 

ZAWITKOWSKI, Józef, bp (ur. 1939, Wał) – „Zamyślenia serdeczne”, „Serce Jezusa – Świątynio Boga…” 

il. JEREMIASZ OPŁAKUJĄCY ZBURZENIE JEROZOLIMY – REMBRANDT Harmenszoon van Rijn (1606, Leiden - 1669, Amsterdam) 

1630, olejny na desce, 58×46 cm, Rijksmuseum, Amsterdam; źródło: pl.wikipedia.org 

PATRON TYGODNIA: BŁ. WALTER PIERSON, MĘCZENNIK, DOKOŃCZENIE 
I wówczas, w V.1537 w Yorku, dokonano egzekucji dwóch kolejnych kartuzów… 

Wreszcie 18.V.1537 pozostałym 20 mnichom i 18 braciom z kartuzji londyńskiej 
nakazano złożenie przysięgi zwierzchności. 

Część uległa i wyrzucono ich na bruk. Dziesięciu odmówiło - jednym z nich był 
br. Walter Pierson. 29.V.1537 zostali aresztowani i osadzeni w więzieniu Newgate. 

Wszystkich przykuto, na stojąco, z rękoma skrępowanymi za plecami, do słupów 
w lochach więzienia. Na szyjach założono im obroże, nogi skrępowano 
łańcuchami. Nie mogli ani się położyć, ani nawet przysiąść. I tak pozostawiono… 

Początkowo pomagała im przybrana córka św. Tomasza More, Małgorzata 
Clement. Przekupiła strażnika i przychodziła do więzienia, przebrana za mle-
czarkę. Przemycała pożywienie. Czyściła skazańców i usuwała nieczystości… 

Ale niebawem strażnik przestał ją wpuszczać. Wówczas kilka razy udało się jej, 
po usunięciu paru dachówek, spuścić do lochu na linie kosz z mięsem. Ale i to 
wkrótce okazało się niemożliwe. 

Zakonnicy zaczęli umierać z głodu. 10.VI.1537 do PANA odszedł Walter Pierson. 

Gdy poinformowano Tomasza Cromwella o sytuacji, miał powiedzieć: „żałuję, 
że tak zmarli, wyznaczyłem im bowiem jeszcze straszniejszy los”… 

29.XII.1886 beatyfikował ich Leon XIII. (uroczystość 10 czerwca) 

il. na odwrocie: BŁ. WALTER PIERSON – fresk; źródło: cartusialover.wordpress.com 

MSZE ŚW. 
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://pl.wikipedia.org/wiki/Plik:Jeremiah_lamenting.jpg
http://cartusialover.wordpress.com/2010/06/16/gli-altri-martiri-certosini-inglesi/
http://www.swzygmunt.knc.pl/

