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„Po rozmowie z nimi PAN JEZUS został wzięty do nieba”Mk 16, 19. 

CIAŁO CHRYSTUSA zostało uwielbione od chwili JEGO zmartwychwstania, jak dowodzą tego nowe i nadprzyrodzone właściwości, które posiada już na stałepor. Ł.k 24, 

31; J 20, 19. 26. Jednak przez czterdzieści dni, gdy JEZUS jadł i pił ze swoimi uczniamipor. Dz 10, 41 oraz pouczał ich o Królestwiepor. Dz 1, 3. JEGO chwała pozostawała 

jeszcze zakryta pod postacią zwyczajnego człowieczeństwapor. Mk 16, 12; Łk 24, 15; J 20, 14-15; 21, 4. 

Ostatnie ukazanie się JEZUSA kończy się nieodwracalnym wejściem JEGO człowieczeństwa do chwały BOŻEJ, symbolizowanej przez obłokpor. Dz 1, 9; por. także Łk 9, 34-35; 

Wj 13, 22 i niebopor, Łk 24, 51, gdzie zasiada odtąd po prawicy BOGApor. Mk 16, 19; Dz 2, 33; 7, 56; por. także Ps 110, 1. 

W sposób zupełnie wyjątkowy i jedyny ukaże się jeszcze Pawłowi „jako poronionemu płodowi”1 Kor 15, 8 w swoim ostatnim ukazaniu się, w którympor. 1 Kor 9, 1; Ga 1, 

16 ustanowi go apostołem. [KKK, 659] 

SIÓDMA NIEDZIELA WIELKANOCNA 
UROCZYSTOŚĆ WNIEBOWSTĄPIENIA PAŃSKIEGO 

 

WNIEBOWSTĄPIENIE — DI NICCOLÒ DE LUTERI, Jan – DOSSO DOSSI (ok. 1490, Mantua – 1542, Ferrara) 

XVI w., olejny na panelu, 128 × 95.5 cm, kolekcja prywatna; źródło: www.bigli.com 

Z DZIEJÓW APOSTOLSKICHDz 1, 1-11 

Pierwszą Księgę napisałem, Teofilu, o wszystkim, co JEZUS czynił i czego 

nauczał od początku aż do dnia, w którym dał polecenia apostołom, 

których sobie wybrał przez DUCHA ŚWIĘTEGO, a potem został wzięty 

do nieba. 

Im też po swojej męce dał wiele dowodów, że żyje: ukazywał się im 

przez czterdzieści dni i mówił o królestwie BOŻYM. 

A podczas wspólnego posiłku przykazał im nie odchodzić z Jerozolimy, 

ale oczekiwać obietnicy OJCA: 

»Słyszeliście o niej ode MNIE – mówił – Jan chrzcił wodą, ale wy wkrótce 

zostaniecie ochrzczeni DUCHEM ŚWIĘTYM«. 

Zapytywali GO zebrani: 

„PANIE, czy w tym czasie przywrócisz królestwo Izraela?” 

Odpowiedział im: 

»Nie wasza to rzecz znać czasy i chwile, które OJCIEC ustalił swoją władzą, 

ale gdy DUCH ŚWIĘTY zstąpi na was, otrzymacie JEGO moc i będziecie moimi 

świadkami w Jeruzalem i w całej Judei, i w Samarii, i aż po krańce ziemi«. 

Po tych słowach uniósł się w ich obecności w górę i obłok zabrał GO im 

sprzed oczu. 

Kiedy jeszcze wpatrywali się w NIEGO, jak wstępował do nieba, przystąpili 

do nich dwaj mężowie w białych szatach. I rzekli: 

„Mężowie z Galilei, dlaczego stoicie i wpatrujecie się w niebo? 

Ten JEZUS, wzięty od was do nieba, przyjdzie tak samo, jak widzieliście GO 

wstępującego do nieba”. 

PSALM RESPONSORYJNYPs 47 (46), 2-3. 6-7. 8-9 (R.: por. 6) 

REFREN: PAN wśród radości wstępuje do nieba 

Wszystkie narody, klaskajcie w dłonie, 

radosnym głosem wykrzykujcie BOGU, 

bo PAN NAJWYŻSZY i straszliwy, 

jest wielkim KRÓLEM nad całą ziemią. 

BÓG wstępuje wśród radosnych okrzyków, 

PAN wstępuje przy dźwięku trąby. 

Śpiewajcie psalmy BOGU, śpiewajcie, 

śpiewajcie KRÓLOWI naszemu, śpiewajcie. 

Gdyż BÓG jest KRÓLEM całej ziemi, 

hymn zaśpiewajcie! 

BÓG króluje nad narodami, 

BÓG zasiada na swym świętym tronie. 

Z LISTU ŚWIĘTEGO PAWŁA APOSTOŁA DO EFEZJANEf 1, 17-23 
Bracia: 

BÓG Pana naszego, JEZUSA CHRYSTUSA, OJCIEC chwały, niech da wam ducha 

mądrości i objawienia w głębszym poznawaniu JEGO samego. 

Niech da wam światłe oczy serca, byście wiedzieli, czym jest nadzieja, 

do której ON wzywa, czym bogactwo chwały JEGO dziedzictwa wśród 

świętych i czym przeogromna JEGO moc względem nas wierzących – 

na podstawie działania JEGO potęgi i siły. 

Wykazał ON je, gdy wskrzesił GO z martwych i posadził po swojej prawicy 

na wyżynach niebieskich, ponad wszelką Zwierzchnością i Władzą, i Mocą, 

i Panowaniem, i ponad wszelkim innym imieniem, wzywanym nie tylko 

w tym wieku, ale i w przyszłym. 

I wszystko poddał pod JEGO stopy, a JEGO samego ustanowił nade wszystko 

GŁOWĄ dla Kościoła, który jest JEGO CIAŁEM, PEŁNIĄ TEGO, który napełnia 

wszystko wszelkimi sposobami. 

AKLAMACJAMt 28, 19a. 20b Alleluja, alleluja, alleluja 

Idźcie i nauczajcie wszystkie narody. 

JA jestem z wami 

przez wszystkie dni, 

aż do skończenia świata. 

SŁOWA EWANGELII WG ŚW. MATEUSZAMt 28, 16-20 

Jedenastu uczniów udało się do Galilei, na górę, tam gdzie JEZUS im po-

lecił. 

A gdy GO ujrzeli, oddali MU pokłon. 

Niektórzy jednak wątpili. 

Wtedy JEZUS podszedł 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. WILHELM ARNAUD, MĘCZENNIK 

Pochodził z Montpellier. Do dominikanów wstąpił w Tuluzie. 

Potem posługiwał z inkwizytorem Piotrem Seila, jednym z to-
warzyszy św. Dominika. 

Gdy w Tuluzie wybuchły rozruchy uszedł do Carcasonne. Tam 
kontynuował działalność. Niebawem zagroziła mu kolejna 
rewolta w Langwedocji. Gdy zdawała się już uśmierzoną, 
na nowo podjął działalność. dokończenie na odwrocie 

http://www.swzygmunt.knc.pl/
http://www.bigli.com/quadro/279/dosso-dossi/ascensione-di-cristo.aspx
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INFORMACJE PARAFIALNE 
 1-31.V: NABOŻEŃSTWA MAJOWE ku czci NAJŚWIĘTSZEJ MARYI 

PANNY odprawiane są codziennie o 1730: 
 Po nabożeństwach — Msza św. 
 Zachęcamy! również do utrzymania tradycji śpiewania 

Litanii Loretańskiej przy krzyżach i kapliczkach parafii! 
 28.V (niedziela): O 1200 Msza św. prymicyjna ks. Michała 

LUBOWICKIEGO. 
 1-30.VI: NABOŻEŃSTWA CZERWCOWE do NAJŚWIĘTSZEGO SERCA 

PANA JEZUSA codziennie o 1730. 
 1.VI (czwartek): 1. CZWARTEK MIESIĄCA. 

 Msza św. wotywna o CHRYSTUSIE NAJWYŻSZYM i WIECZNYM 

KAPŁANIE o 1800. 
 2.VI (piątek): 1-SZY PIĄTEK MIESIĄCA. 

 Msze św. ku czci NAJŚWIĘTSZEGO SERCA PANA JEZUSA: 
 o 1545 dla dzieci; 
 o 1800. 

 Spowiedź 1. piątkowa ½ godz. przed Mszą św. 
 O 2000 „WIECZÓR MODLITWY” — adoracja JEZUSA w NAJ-

ŚWIĘTSZYM SAKRAMENCIE, w Słowie, w śpiewie, w ciszy… 
Prośby / podziękowania, które będą polecane JEZUSOWI 
można wrzucać do specjalnej skrzynki na końcu kościoła. 

 3.VI (sobota): 1-SZA SOBOTA MIESIĄCA. 
 Msza św. o NIEPOKALANYM SERCU MARYI o 1800. 
 O 900 zbiórka kandydatów na ministrantów. 

 4.VI (niedziela): 1-SZA NIEDZIELA MIESIĄCA. 

 X DZIEŃ DZIĘKCZYNIENIA — pod hasłem „Dziękujemy za chleb” 
 Po Mszach św., na prośbę naszego Arcypasterza, ks. Ka-

zimierza kard. Nycza, zbierane będą ofiary na budowę 
świątyni pw. Opatrzności Bożej w Warszawie. 

 Po sumie — z racji 1. niedzieli miesiąca — adoracja NAJ-
ŚWIĘTSZEGO SAKRAMENTU i spotkanie Kół Żywego Różańca. 

 7.VI (środa): Na Mszy św. o 1900 abp Andrzej JÓZWOWICZ 

udzieli sakramentu bierzmowania młodzieży naszej parafii. 

 1.VI (czwartek): O 1900, w kościele, odprawa liturgiczna 
kandydatów do bierzmowania. Obecność obowiązkowa! 

 10–11.VI: Pielgrzymka rzeczna pw. św. Zygmunta do Płocka. 
Chętni mogą się zgłaszać do ks. Proboszcza lub ks. Michała. 

 15–18.VI: Spływ kajakowy Pilicą, organizowany przez naszą 
parafię. Koszt — 130 zł. Informacje i zapisy u ks. Michała. 

 30.V (wtorek): O 1900, w domu rekolekcyjnym, spotkanie 
organizacyjne zadeklarowanych uczestników. 

 24–28.VI: Pielgrzymka na Litwę i Łotwę. Są jeszcze wolne 
miejsca. Informacje u ks. Proboszcza lub ks. Michała. 

 29.VI–10.VII: Parafialny wyjazd dla dzieci i młodzieży do Kras-
nobrodu. Koszt 1,300 zł. Informacje i zapisy u ks. Michała. 

 Parafialny zespół Caritas współorganizuje wakacyjny wyjazd 

dla dzieci i młodzieży do Olczy koło Zakopanego. Planuje się, 
że weźmie w nim udział grupa dzieci z rodzin ubogich, których 
nie stać na pokrycie kosztów. Gorąco prosimy! o wsparcie tej 
inicjatywy. Dary można wrzucać do skrzynki Caritas w koś-

ciele, przekazywać księżom lub organizatorom, lub wpłacać 
na konto Caritas: 

PKO S.A. VII O. w Warszawie 51 1240 1109 1111 0010 1498 1185 
Darczyńcom serdeczne Bóg zapłać! 
Są jeszcze wolne miejsca. Zapisy — u organizatorów. 

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

21.V Filip Mariusz GOLISZEWSKI, Turowice 

 
21.V Filip Tomasz RACZYŃSKI, Piaski 
21.V Przemysław BADOWSKI, Brześce 

JAM JEST ALFA I OMEGA, mówi PAN BÓG, KTÓRY JEST, KTÓRY BYŁ i KTÓRY PRZYCHODZI, WSZECHMOGĄCY 

ŚLUBY 
Sakrament Małżeństwa w ostatnim czasie przyjęli: 

27.V Przemysław MROWIŃSKI i Paulina ŚWIERCZEWSKA 

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

ZAPOWIEDZI 
Zapowiedź II: Bartosz Karol CABAJ, kawaler z parafii pw. św. Józefa w Siedl-

cach, i Paulina Magdalena SZULECKA, panna z parafii tutejszej 

Zapowiedź II: Marek DYMOWSKI, kawaler, i Elżbieta Małgorzata 

GARWOLEWSKA, panna, oboje z parafii tutejszej 

Zapowiedź II: Piotr MAJEWSKI, kawaler z parafii pw. Niepokalanego Poczęcia 

Najświętszej Maryi Panny w Górze Kalwarii, i Edyta TRYKACZ, panna 
z parafii tutejszej 

Zapowiedź II: Wojciech Damian BOROWSKI, kawaler z parafii tutejszej, 

i Monika LIPKA, panna z parafii pw. św. Wojciecha w Skibniewie 
Ktokolwiek wiedziałby o przeszkodach w zawarciu małżeństwa przez 

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

ODESZLI 
W ostatnim czasie odszedł z naszego grona: 

śp. Jan RETMAŃSKI  15.V.2017 l. 66 

Wieczne odpoczywanie racz Mu dać PANIE! 

INTENCJE MSZALNE I MODLITEWNE 

29.V 
(poniedziałek) 

730 w intencji BOGU wiadomej 

1800 
† Stanisława KORYTKA, w 13. rocznicę śmierci, 

Elżbiety i Tadeusza KRYTKÓW 

30.V 
(wtorek) 

730 o zdrowie dla Klaudii 

1800 
† Genowefy i Zbigniewa GUTOWSKICH, 

zmarłych z rodzin GUTOWSKICH i JANISZKÓW 

31.V 
(środa) 

730 † Andrzeja MILEWSKIEGO 

1800 
† Anny BOGUCKIEJ, w 10. rocznicę śmierci, 

Marii i Kazimierza KALIŃSKICH 

1.VI 
(czwartek) 

730 w pewnej intencji 

1800 † Janiny SYKULAK, w 6. rocznicę śmierci, Henryka SYKULAKA 

2.VI 
(piątek) 

730 o nawrócenie grzeszników 

1545 † Kasima, w 3. rocznicę śmierci 

1800 

† Julianny, Piotra i Józefa SZLĄZAKÓW, 

zmarłych z rodzin SZLĄZAKÓW, 

Joanny i Stanisława FRANKOWSKICH, 

zmarłych z rodziny FRANKOWSKICH 

3.VI 
(sobota) 

730 † Zdzisława ROSY, w miesiąc po śmierci 

1800 
† Ireny. w 38. rocznicę śmierci, Władysława, w rocznicę śmierci, 

LEWANDOWSKICH 

4.VI 
(niedziela) 

845 
† Władysławy BOROWSKIEJ, Józefa KALOTY, 

Jana ZALEWSKIEGO 

1030 

† Antoniego OKLEJA, w 1. rocznicę śmierci 

† Zofii i Tadeusza OSTASZEWSKICH, 

Zofii i Tadeusza PIETRZAKOWSKICH 

1200 

† Józefa WARGOCKIEGO, 

Adama i Elżbiety WILCZAKÓW 

dziękczynna, w 10. rocznicę ślubu, Moniki i Marcina SZLĄZAKÓW, 

z prośbą o błogosławieństwo BOŻE 

dla nich i ich dzieci: Oliwii i Kornelii 

1800 
† Edmunda KOWALIKA, 

Władysławy i Henryka CINAKÓW 

PATRON TYGODNIA: BŁ. WILHELM ARNAUD, MĘCZENNIK, DOKOŃCZENIE 

W V.1242 trybunał inkwizycyjny udał się do Avignonet, gdzie heretycka sekta 
albigensów – wyznających gnostycki dualizm, traktująca ciało jako zło, praktykują-
ca pogańskie rytuały oczyszczenia, „puryfikacji” – miała nadal wielu zwolenników. 

Mieszczanie nie wpuścili ich do miasta, więc zatrzymali się w niewielkim 
gospodarstwie w okolicy. Tam udało im się przywrócić na łono Kościoła wiele 
osób. To zaniepokoiło lokalnego władcę, księcia Rajmunda VII z Tuluzy. 

28.V.1242 inkwizytorów zaproszono do zamku Avignonet. Tam w nocy zostali 
zaatakowani przez przybyłych z odległego o 50 km Montsegur zamachowców. 

7 bezbronnych, wyrwanych ze snu, z zimną krwią zarąbano w łóżkach toporami. 

Czterech pozostałych, w tym Wilhelm, schroniło się w kościele, Tam zaczęli 
śpiewać Salve Regina. Bezczeszcząc święte miejsce wszyscy zostali w kościele 
zamordowani – Wilhelmowi najpierw wyrwano język. 

Własność – w tym protokoły trybunału – zrabowano. 

Ciała ofiar zrzucono w przepaść. Następnie wywołano lawinę kamienną, która 
pokryła zwłoki… Mimo tego zostały przez wiernych odnalezione – legenda głosi, 
iż odkryto je dzięki niezwykłemu światłu, którym emanowały… 

Wilhelm pochowany został w klasztorze dominikańskim w Tuluzie. 

Wraz z 10 towarzyszami beatyfikował go Pius IX w 1866. (uroczystość 29 maja) 

il. na odwrocie: BŁ. WILHELM ARNAUD; źródło: levangileauquotidien.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 Michał BOGDAN 
 

http://levangileauquotidien.org/main.php?language=FR&module=saintfeast&localdate=20160529&id=4385&fd=0
http://www.swzygmunt.knc.pl/

