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Sam PAN potwierdza, że chrzest jest konieczny do zbawieniapor. J 3, 5. Dlatego też polecił ON swoim uczniom głosić Ewangelię i chrzcić wszystkie naro-

dypor. Mt 28,19-20; Sobór Trydencki: DS 1618; Sobór Watykański II, konst. Lumen gentium, 14; dekret Ad gentes, 5. Chrzest jest konieczny do zbawienia dla tych, którym była głoszona Ewangelia 

i którzy mieli możliwość proszenia o ten sakramentpor. Mk 16,16. Kościół nie zna oprócz chrztu innego środka, by zapewnić wejście do szczęścia wiecznego. 

Stara się więc nie zaniedbywać otrzymanego od PANA nakazu, by »odradzać z wody i z DUCHA ŚWIĘTEGO« wszystkich, którzy mogą być ochrzczeni. BÓG związał 

zbawienie z sakramentem chrztu, ale sam nie jest związany swoimi sakramentami. [KKK, 1257] 

DZIEWIĄTA NIEDZIELA ZWYKŁA 
UROCZYSTOŚĆ NAJŚWIĘTSZEJ TRÓJCY 

 
IDŹCIE I NAUCZAJCIE WSZYSTKIE NARODY — COPPING, Harold (1863,Camden Town – 1932, Shoreham) 

ok. 1910, ilustracja do „Biblii Coppinga”; źródło: www.otherfood-devos.com 

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 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 współ-

dziedzicami CHRYSTUSA, skoro wspólnie z NIM cierpimy po to, by też wspól-

nie 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. JAN STORY, MĘCZENNIK 
Urodził się ok. 1504 prawd. w Salisbury. Był synem 
Mikołaja i Joanny. Kształcił się w szkole kate-
dralnej i uniwersytecie w Oxford. Tam też został 
później dziekanem kolegium Pembroke… 

W czasach Henryka VIII złożył przysięgę Zwierz-
chności królowi, jako głowie kościoła… 

Od 1545 był członkiem parlamentu, ale gdy Ed-
ward VIII wprowadzał tzw. Akt Jedności kościoła 
anglikańskiego zaprotestował. 

Po krótkim aresztowaniu udał się na wygnanie. 
Osiadł z rodziną – żoną Joanną z domu Watts, 
z którą miał 5 dzieci – w Lowanium. 

Pracował na miejscowym uniwersytecie. 

Powrócił w 1553, gdy tron objęła Maria Tudor, 
katoliczka. Stał się jednym z jej najbardziej ak-
tywnych zwolenników… Był m.in. prokuratorem 
podczas procesu Tomasza Cranmera w 1555, którego spalono na stosie… 

W czasach Elżbiety I zaprotestował przeciwko tzw. Aktowi Zwierzchności z 1558, 
mocą którego urzędnicy musieli uznać monarchę za głowę Kościoła Anglii… 

Dwukrotnie go aresztowano i dwukrotnie uciekał. W końcu udał się na kontynent, 
gdzie zrzekł się obywatelstwa angielskiego i stał się poddanym króla Hiszpanii… 

W VIII.1570 został w Bergen-op-Zoon porwany przez angielskich agentów. 

Zamknięto go w więzieniu Tower w Londynie. Był wielokrotnie torturowany – 
poddawany był w szczególności torturze rozciągania na tzw. kole… 

Mimo iż dowodził, że jest poddanym króla hiszpańskiego 26-7.V.1571 skazano go 
na karę śmierci. 1.VI.1571 w Tyburn pod Londynem – na chwilę powieszono go, 
po czym kat zdjął go – żywego – ze stryczka, okaleczył, rozciął brzuch i wyrwał 
wewnętrzne narządy, w tym serce, i na gasnących oczach umierającego wrzucił je 
do ogniska z okrzykiem: „Oto serce zdrajcy”. Na koniec zwłoki poćwiartowano… 

Głowę i kończyny, nakłute na piki, oprawcy wywiesili na murach miejskich… 

Beatyfikował go 29.XII.1886 Leon XIII. (uroczystość 1 czerwca) 

il.: MĘCZEŃSTWO JANA STORY, rycina; źródło: nobility.org 

http://www.swzygmunt.knc.pl/
http://www.otherfood-devos.com/2014/04/signs-will-follow.html
http://nobility.org/2012/05/31/john-story/
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INFORMACJE PARAFIALNE 
 1-30.VI: NABOŻEŃSTWA CZERWCOWE do NAJŚWIĘTSZEGO SERCA 

PANA JEZUSA codziennie o 1730. 
 4.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. 
 1.VI (poniedziałek): O 1700 przed kościołem zebranie 

dziewczynek pragnących sypiać kwiatki w trakcie 
procesji BOŻEGO CIAŁA. Zapraszamy! 

 Mszy św. o 1200 i 1800, jak też NABOŻEŃSTWA CZERWCOWEGO, 
nie będzie. 

 5.VI (piątek): 1-SZY PIĄTEK MIESIĄCA. 
 Msza św. o Najświętszym Sercu Pana Jezusa o 1800. 
 Spowiedź 1szo-piątkowa ½ godz. przed Mszą św. 

 7.VI (niedziela): 

 O 1200 Msza św. w intencji dzieci rocznicowych. 
 VIII DZIEŃ DZIĘKCZYNIENIA. 

 W tym roku pragniemy szczególnie dziękować MATCE 

BOŻEJ – KRÓLOWEJ POLSKI. Pod hasłem „KRÓLOWO RO-
DZIN – dziękujemy i zawierzamy” wyrazimy wdzięcz-
ność MARYI za JEJ opiekę nad Polską i naszymi 
rodzinami. 

 Podczas uroczystej Mszy św. przed Świątynią 
Opatrzności Bożej w Wilanowie o 1200 nastąpi 
zakończenie peregrynacji OBRAZU MATKI BOŻEJ 

JASNOGÓRSKIEJ w Archidiecezji Warszawskiej. 
 Po wszystkich Mszach św. zbierane będą ofiary 

do puszek na świątynię Bożej Opatrzności. 
 13–14.VI: Pielgrzymka rzeczna św. Zygmunta do Płocka. 

Prosimy! o zgłaszanie się do ks. Proboszcza lub ks. Darka. 

 21.VI (niedziela): Warsztaty dla małżeństw „Nawigacja w Rodzi-
nie”, poruszające problematykę życia rodzinnego, komunika-
cji w rodzinie i wychowania dzieci, o 1500–1800, w domu 
rekolekcyjnym. Organizatorzy zapewniają również opiekę 
dla dzieci. Zapraszamy! 

 Chrzty w czerwcu w 4. niedzielę miesiąca, 28.VI, na sumie. 
Zgłoszenia do 19.VI w kancelarii. Przygotowanie przed chrztem 
dla rodziców i chrzestnych 21.VI po sumie, w kościele. 

ZAPOWIEDZI 
Zapowiedź I: Sławomir Mateusz ROJEK, kawaler z parafii tutejszej, i Mał-

gorzata Monika RĘKAWEK, panna z parafii pw. św. Józefa w Konstancinie 
Ktokolwiek wiedziałby o przeszkodach w zawarciu małżeństwa przez 

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

INTENCJE MSZALNE I MODLITEWNE 

1.VI 
(poniedziałek) 

730 
dziękczynna, z prośbą o dalsze łaski, 

w 40 rocznicę ślubu  Małgorzaty i Rolanda 

1800 
† Janiny SYKULAK, w 4 rocznicę śmierci, 

Henryka SYKULAKA 

2.VI 
(wtorek) 

730 
dziękczynna, za 25 lat kapłaństwa ks. Jacka, 

z prośbą o BOŻE błogosławieństwo na dalsze lata 

1800 † Kassima, w 1 rocznicę śmierci 

3.VI 
(środa) 

730 
dziękczynna, za 25 lat kapłaństwa ks. Jacka, 

z prośbą o BOŻE błogosławieństwo na dalsze lata 

1800 † Dariusza BICZYKA 

4.VI 
(czwartek) 

845 
† Władysławy i Henryka CINAKÓW, 

Edmunda KOWALIKA 

1030 w pewnej intencji 

5.VI 
(piątek) 

730 w pewnej intencji 

1800 
† Władysławy WĘCŁAWIAK, w 15 rocznicę śmierci, 

Stanisława WĘCŁAWIAKA 

6.VI 
(sobota) 

730  

1800 w intencji nowożeńców: Tomasza DZIĘCIOŁY i Marzeny KRET 

7.VI 
(niedziela) 

845 w pewnej intencji 

1030 

† Jarosława, Pawła, Władysławy i Władysława GUTÓW, 

Stanisława i Marianny SOĆKÓW 

w intencji dzieci rocznicowych 

1200 
† Józefa WARGOCKIEGO, 

Adama i Elżbiety WILCZAKÓW 

1800 
† Leszka BURACZYŃSKIEGO, 

Stanisława, Zygmunta i rodziców 

WIERZĘ W BOGA OJCA I SYNA, I DUCHA ŚWIĘTEGO 

Beze mnie nic uczynić nie możecie - mówi PAN. 

Dałem wam patrzeć na dzieła rąk bezbożnych. 

Nic się nie nauczyliście. 

I zbudowaliście sobie wieżę Babel. 

I pomieszały się wam języki. 

I będą was kąsać jadowite węże. 

I pomrzecie na pustyni. 

Nie będziecie mieć parlamentu, 

jeśli nie zaczniecie 

od wezwania BOGA WSZECHMOGĄCEGO. 

Nie ustanowicie praw, 

jeśli odrzucicie prawo, 

które wypisane jest w sercach waszych. 

Pomrzecie z głodu 

w pogoni za biznesem, 

jeśli nie będziecie prosić OJCA w niebie: 

Chleba naszego powszedniego 

daj nam dzisiaj! 

Słaba będzie wasza konstytucja, 

jeśli nie będzie się zaczynać od słów: 

W imię BOGA WSZECHMOGĄCEGO! 

Nie wybierzecie sobie króla ani wodza, 

jeśli nie wyznacie, 

że PANEM naszym jest BÓG. 

Nie będziecie mieć Ojczyzny, 

jeśli nie będziecie jej kochać, 

jak kocha się matkę. 

A wy mówicie: 

Szarpajmy ciało na sztuki, 

niechaj nagie świecą kości! 

I co mam czynić ja? 

Ja będę spokojnie chrzcił 

w imię OJCA i SYNA, i DUCHA ŚWIĘTEGO. 

Ja będę wkładał ręce, 

abyście mieli Moc DUCHA ŚWIĘTEGO. 

Jeszcze potrzebna nam będzie Matka-Kościół. 

I jeszcze potrzebny nam będzie klecha. 

aby powiedzieć tym, którzy są resztą tego Narodu: 

Ja odpuszczam ci grzechy 

w imię OJCA i SYNA, i DUCHA ŚWIĘTEGO. 

Jeszcze ci będzie potrzebny krzyż, 

abyś patrząc nań z ufnością — był zbawiony. 

I wyrośnie ludzi plemię. 

I przyjdą po nas nowi ludzie. 

I wyznawać będą jednym sercem 

i ze wszystkich sił 

i wszystką swoją myślą: 

Wierzę w BOGA OJCA, I wierzę w DUCHA ŚWIĘTEGO. 

I skończą się te czasy. 

I skończy się czas. 

A gdy skończy się wiara i nadzieja ustanie, 

wiem, że poznam CIĘ, BOŻE, tak, jak poznany jestem. 

I już nie będę miał tajemnic, 

zostanie mi tylko wieczne TOBĄ zadziwienie 

i wieczne CIEBIE, BOŻE, miłowanie. 

Niech będzie uwielbiona ŚWIĘTA TRÓJCA 

i NIEROZDZIELNA JEDNOŚĆ. 

ZAWITKOWSKI, Józef (ur. 1938, Wał), 6.VI.1993, fragm. homili 
il. TRÓJCA — LOTTO, Lorenzo (ok. 1480, Wenecja – 1556, Loreto) 

1523, olejny na płótnie, 170×115 cm, kościół pw. Sant'Alessandro della Croce, Bergamo; źródło: www.wga.hu 

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://www.wga.hu/html/l/lotto/3/09trini.html
http://www.swzygmunt.knc.pl/

