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Tajemnica TRÓJCY ŚWIĘTEJ stanowi centrum wiary i życia chrześcijańskiego. Jest tajemnicą BOGA w sobie samym, a więc źródłem wszystkich innych tajemnic 

wiary oraz światłem, które je oświeca. Tajemnica ta jest najbardziej podstawowym i istotnym nauczaniem w „hierarchii prawd wiary”Kongregacja do Spraw Duchowieństwa, 

Ogólne dyrektorium katechetyczne, 43. „Cała historia zbawienia nie jest niczym innym, jak historią drogi i środków, przez które prawdziwy i jedyny BÓG, OJCIEC, SYN i DUCH 

ŚWIĘTY, objawia się, pojednuje i jednoczy ze sobą ludzi, którzy odwracają się od grzechu”Kongregacja do Spraw Duchowieństwa, Ogólne dyrektorium katechetyczne, 47. [KKK, 234] 

JEDENASTA NIEDZIELA ZWYKŁA 

UROCZYSTOŚĆ NAJŚWIĘTSZEJ TRÓJCY 

 
TRÓJCA PRZENAJŚWIĘTSZA – RUBENS, Piotr Paweł (1577, Siegen - 1640, Antwerpia) 

olejny na płótnie, 3.14×2.42 m, Bawarska Galeria Państwowa, Neuburg; źródło: idlespeculations-terryprest.blogspot.com 

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 miło-

sierny 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 w 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 i 54a i 55ab i 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 TWOJEGO 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 

Chwała OJCU i SYNOWI, i DUCHOWI ŚWIĘTEMU, 

BOGU, który jest i który był, i który przychodzi. 

SŁOWA EWANGELII WEDŁUG ŚW. 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 uwierzył w imię Jednorodzonego SYNA BOŻEGO«. 

PATRON TYGODNIA: BŁ. DERMOT O’HURLEY, MĘCZENNIK 
Urodził się ok. 1530, prawdopodobnie na zamku Licka-
doon k. Limerick, w Irlandii. 

Jego ojcem był Wilhelm O’Hurley, ówczesna głowa klanu 
O’Hurley, steward, czyli namiestnik, 14 hrabiego 
Desmond, Jakuba Fitz-John FitzGeralda. 

Pierwsze lekcje, prowadzone przez prywatnych wychowa-
wców i nauczycieli, pobierał w rodzinnej posiadłości. 

Na studia wysłany został na kontynent, na słynny 
Katolicki Uniwersytet w Lowanium. Tam w 1551 otrzymał 
tytuł magistra, a potem doktora obu praw. 

Następnie został profesorem filozofii na jednym z ko-
legiów swego uniwersytetu. Nauczał tam przez 15 lat. 

W 1574 został mianowany profesorem prawa w katedrze 
prawa na Uniwersytecie w Reims. Tam nauczał 3 lata. 

Tymczasem w rodzinnej Irlandii narastał sprzeciw wobec 
angielskiej, protestanckiej władzy. Gdy w 1570 papież, 
św. Pius V, bullą „Regnans in Excelsis”, ekskomunikował 
królową angielską, Elżbietę I Tudor, wybuchł kolejny bunt, 
zwany drugim powstaniem Desmondów. 

Powstanie jeszcze w 1581 trwało, gdy 11.IX.1581 papież 
Grzegorz XIII, mianował Dermota arcybiskupem Cashel. 

Dermot nie miał jeszcze wówczas święceń. Został więc 
natychmiast wyświęcony i konsekrowany na biskupa, 
a w 1583 wyruszył w podróż do Irlandii. 

Niestety listy przewodnie, wysłane do Irlandii innym 
statkiem, zostały przez Anglików przechwycone. Rozpoczęło się polowanie. 

Najpierw zatrzymał się w Slane, na zamku 10 barona Slane, Tomasza Fleminga. 
Ale gdy Anglicy tam dotarli Dermot już go opuścił… 

Szpiedzy dogonili go jednak w IX.1583 w Carrick-on-Suir, w hrabstwie Tipperary… 

8.X.1583 przewieziono go do więzienia na zamku w Dublinie. 

Tam był torturowany. Włożono mu na nogi żelazne buty wypełnione olejem i solą, 
a następnie wyciągnięto je nad ogniem… 

Modlić się miał wówczas: „Jezu, synu Dawida, zmiłuj się nade mną!”. 

Stracił przytomność, a gdy owe „buty” zdjęto wraz z nimi ciało odpadło od kości… 

Mimo tortur odmówił przyjęcia wiary anglikańskiej. Pozostał wierny papieżowi… 

Oprawcy – arcybiskup anglikański Loftus i hrabia Wallop, namiestnicy królowej 
w Irlandii – po instrukcjach monarchy postawili Dermota przed wojskowym 
trybunałem. Rozprawa trwała dzień i skazano go na karę śmierci. 

20.VI.1584, o świcie, Dermota wyprowadzono potajemnie, by nie wzbudzać 
zainteresowania śpiących jeszcze Irlandczyków, poza mury miejskie Dublina. 

Przed egzekucją pozwolono mu na ostatnie słowo do nielicznych gapiów. Mówił: 

„Wiedzcie wszyscy, że jestem katolickim kapłanem i zostałem, acz niegodny ta-
kiego wywyższenia, wyświęcony na biskupa. Żadnych win mi nie udowodniono. 
Zostałem, po okrutnym śledztwie, niezgodnym z prawem, skazany na bolesną 
śmierć, bez żadnego uzasadnienia poza tym, że jestem kapłanem. 

Proszę was, moi bracia w CHRYSTUSIE, o odważną postawę i danie świadectwa 
w dniu sądu o mojej śmierci, którą dziś ponoszę za pełnioną funkcję i wyznawanie 
najświętszej wiary katolickiej”… 

Został powieszony. Zwłoki wierni potajemnie pochowali na cmentarzu przy koście-
le pw. św. Kewina w Dublinie. Grób szybko stał się celem pielgrzymek. 

Beatyfikowany został 27.IX.1992 w Watykanie przez Jana Pawła II, w gronie 
17 irlandzkich męczenników angielskiej reformacji. (uroczystość 20 czerwca) 

il.: BŁ. DERMOT O’HURLEY – witraż, kościół pw. św. Albeusza, Emly; źródło: homepage.tinet.ie 

http://www.swzygmunt.knc.pl/
http://idlespeculations-terryprest.blogspot.com/2011/05/envisioning-trinity.html
http://homepage.tinet.ie/~rochford/main/parish/
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INFORMACJE PARAFIALNE 
 1-30.VI: NABOŻEŃSTWA CZERWCOWE do Najświętszego Serca 

Pana Jezusa codziennie o 1730. 
 14-15.VI (sobota-niedziela): Pielgrzymka rzeczna pw. św. Zygmunta: 

 U ministrantów do nabycia komiks „Herma św. Zygmunta”. 
 15.VI (niedziela): 

 Czyniąc zadość prośbie papieża Franciszka po wszystkich 
Mszach św. zbierane są ofiary na rzecz poszkodowa-
nych przez powódź na Bałkanach. 

 Rozpoczęcie peregrynacji obrazu MATKI BOŻEJ CZĘSTO-
CHOWSKIEJ w Archidiecezji Warszawskiej, która potrwa 
do 7.vi.2015. W naszej parafii OBRAZ będziemy gościć 
od wieczora 14.IX do wieczora 15.IX. Nawiedzenie 
poprzedzą rekolekcje 12-14.IX. 

 Chrzty na sumie. 
 16.VI (poniedziałek): Po wieczornej Mszy św. w domu rekolek-

cyjnym spotkanie dla rodziców i młodzieży wyjeżdżającej 

na spływ kajakowy. 
 19.VI (czwartek): Uroczystość BOŻEGO CIAŁA: 

 Msze św. o 845 i 1030. 
 Po Mszy o 1030 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 

klas II i III - w swych uroczystych strojach komunij-
nych! Dzieci będą mogły wziąć aktywny udział sypiąc 
kwiatki, trzymając poduszki lub wstążki. 

 Prosimy! wszystkie zespoły istniejące na terenie parafii 

o przybycie w regionalnych strojach ludowych. 
 17.VI (wtorek): Zebranie dziewczynek sypiących kwiatki 

w trakcie procesji o 1700 przed kościołem. Zapraszamy! 
 Mszy św. o 1200 i 1800, jak też NABOŻEŃSTWA CZERWCOWEGO, 

nie będzie. 
 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! 

ŚLUBY 
Sakrament Małżeństwa w ostatnim czasie przyjęli: 

14.VI Łukasz GOLBA i Marta Paulina KOŁPAK 

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

ZAPOWIEDZI 
Zapowiedź II: Łukasz SIERBIŃSKI, kawaler, i Małgorzata Anna 

PIŁKA, panna, oboje z parafii tutejszej 

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

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

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

i Ewa RECHNIO, panna z parafii pw. Przemienienia Pańskiego w Czersku 

Zapowiedź I: Jakub SŁOWIK, kawaler z parafii pw. Matki Bożej Łaskawej 

w Złotokłosie, i Anna KONOPKA, panna z parafii tutejszej 

Zapowiedź I: Łukasz Wiesław GRESZTA, kawaler z pw. parafii św. Aleksan-

dra w Warszawie, i Katarzyna Agata SZYDŁOWSKA, panna z para-
fii tutejszej 

Ktokolwiek wiedziałby o przeszkodach w zawarciu małżeństwa przez 
w/w osoby proszony jest o skontaktowanie się z Kancelarią Parafialną 

INTENCJE MSZALNE 

16.VI 
(poniedziałek) 

730  

1800 † Stefana PAWLAKA 

17.VI 
(wtorek) 

730 † Teresy BOGDAN 

1800 † Wiesławy NALEŻYTEJ, w miesiąc po śmierci 

18.VI 
(środa) 

730 w intencji Elżbiety 

1800 
† Stefana i Reginy RAWSKICH, 

zmarłych z rodziny WASILEWSKICH 

19.VI 
(czwartek) 

845 † Sabiny i Jana ULICKICH 

1030 

† Stanisława STĘPNICKIEGO, 

Agnieszki i Józefa GĄCIKOWSKICH, 

Janiny i Franciszka STĘPNICKICH, 

Walerii JANISZEK 

20.VI 
(piątek) 

730  

1800 † Anny i Jana HENDLÓW 

21.VI 
(sobota) 

730  

1800 w intencji nowożeńców: Arkadiusza WIŚNIEWSKIEGO i Doroty BĄK 

22.VI 
(niedziela) 

845 

† Janiny WRONA, córki Sabiny MATERZYŃSKIEJ, 

zmarłych z rodziny WRONÓW 

† Józefa ŚLIWKI, w miesiąc po śmierci 

1030 

† Janiny KANABUS, 

Andrzeja, Józefy i Władysława KANABUSÓW, 

Szczepana i Weroniki OKLEJÓW, 

Zofii MONETA 

w intencji Kamila, z racji urodzin 

1200 † Jana i Wiesława NOGALÓW 

1800 
† Zbigniewa SMOLIŃSKIEGO, w 3 rocznicę śmierci, 

Wacławy i Wacława NOWIŃSKICH 

MYŚMY SIĘ SPODZIEWALI… 
Cóż to za KRÓL? 

Piłat podczas sądowego przesłuchania zapytał PANA JEZUSA: 

Czy TY jesteś królem? 

Tak, tylko nie takim jak ty. 

Gdybym był takim jak ty, 

słudzy MOI walczyliby o to, 

abym nie był wydany Żydom, 

ale teraz, królestwo MOJE 

nie jest stąd. 

Więc TY jesteś królem? 

Tak! 

JAM się na to narodził 

i po to przyszedłem na świat, 

aby dać świadectwo prawdzie. 

Cóż to jest prawda? 

A jednak na przekór Żydom w uzasadnieniu wyroku Piłat napisał: 

JEZUS NAZARETAŃSKI, KRÓL ŻYDOWSKI. […] 

Gdzie jest to TWOJE Królestwo? 

Królestwo MOJE w was jest. 

Apostołowie nie mogli się doczekać, 

kiedy to PAN JEZUS przywróci królestwo Izraela. […] 

Po ukrzyżowaniu PANA JEZUSA 

załamani […] mówią NIEZNAJOMEMU w drodze do Emaus: 

Myśmy się spodziewali, 

że ON przywróci Królestwo Izraela, 

a tymczasem trzeci dzień 

jest w grobie. 

My też tak myślimy. Tak myślała Solidarność, 

że to teraz będą rządy CHRYSTUSOWE. 

Wciąż myślicie po ludzku nie po BOŻEMU. 

Łatwo jest budować pomniki CHRYSTUSOWI KRÓLOWI. 

Mówimy przecież co dzień Przyjdź KRÓLESTWO TWOJE! 

Ono przyszło. 

Tylko czy w nas jest Królestwo 

prawdy, sprawiedliwości, miłości i pokoju? 

Zobaczmy, jacy jesteśmy i co się wśród nas dzieje. 

Inni uprzedzą nas do Królestwa BOŻEGO. 

Kiedy pośród nas będzie jeden duch i jedno serce? 

SERCE JEZUSA zjednoczy wszystkie serca. 

Będzie jedna owczarnia i będzie jeden pasterz - KRÓL, 

zjednoczenie serc wszystkich. 

ZAWITKOWSKI, Józef, bp (ur. 1939, Wał) – „Zamyślenia serdeczne”, „Serce Jezusa – królu i zjednoczenie serc wszystkich” 
il. CHRYSTUS KRÓL – witraż, kościół pw. św. Jana, Ashfield, Nowa Południowa Walia; źródło: commons.wikimedia.org 

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 
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