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Posługa święceń, czyli kapłaństwo urzędowepor. Sobór Watykański II, konst. Lumen gentium, 10, służy kapłaństwu chrzcielnemu. Zapewnia ona, że w sakramentach działa 

CHRYSTUS przez DUCHA ŚWIĘTEGO dla Kościoła. 

Zbawcze posłanie powierzone przez OJCA JEGO SYNOWI wcielonemu zostaje powierzone Apostołom, a przez nich ich następcom. Otrzymują oni DUCHA JEZUSA, 

by działać w JEGO imieniu i w JEGO osobie (in persona CHRISTI)por. J 20, 21-23; Łk 24, 47; Mt 28, 18-20. 

W ten sposób szafarz wyświęcony stanowi więź sakramentalną, która łączy czynność liturgiczną z tym, co powiedzieli i uczynili  Apostołowie, a przez nich 

z tym, co powiedział i uczynił CHRYSTUS – źródło i fundament sakramentów. [KKK, 1120] 

NIEDZIELA ZESŁANIA DUCHA ŚWIETEGO 

 

DUCH ŚWIĘTY 
witraż, katedra pw. św. Bawona, Gandawa; źródło: www.shutterstock.com 

Z DZIEJÓW APOSTOLSKICHDz 2, 1-11 
Kiedy nadszedł dzień Pięćdziesiątnicy, znajdowali się wszyscy razem na tym 

samym miejscu. 

Nagle dał się słyszeć z nieba szum, jakby uderzenie gwałtownego wichru, 

i napełnił cały dom, w którym przebywali. 

Ukazały się im też jakby języki ognia, które się rozdzielały, 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 Jeruzalem pobożni Żydzi ze wszystkich narodów 

pod słońcem. Kiedy więc powstał ów szum, zbiegli się tłumnie i zdumieli, 

bo każdy słyszał, jak tamci 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. 29b-30. 31 i 34 (R.: por. 30) 

REFREN: Niech zstąpi DUCH TWÓJ i odnowi ziemię 

Błogosław, duszo moja, PANA, 

BOŻE mój, PANIE, TY jesteś bardzo wielki! 

Jak liczne są dzieła TWOJE, PANIE, 

ziemia jest pełna TWOICH stworzeń. 

Kiedy 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 CHRYS-

TUSEM. 

Wszyscy bowiem w jednym DUCHU zostaliśmy ochrzczeni, aby stanowić jedno 

Ciało: czy to Żydzi, czy Grecy, czy to niewolnicy, czy wolni. 

Wszyscy też zostaliśmy napojeni jednym DUCHEM. 

SEKWENCJA 
Przybądź, DUCHU ŚWIĘTY, 

Ześlij z nieba wzięty 

Światła TWEGO strumień. 

Przyjdź, OJCZE ubogich, 

Przyjdź, DAWCO łask drogich, 

Przyjdź, ŚWIATŁOŚCI sumień. 

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? 

Tylko cierń i nędze. 

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. 

AKLAMACJA Alleluja, alleluja, alleluja 

Przyjdź, DUCHU ŚWIĘTY, 

napełnij serca SWOICH wiernych 

i zapal w nich ogień SWOJEJ miłości. 

SŁOWA EWANGELII WG ŚW. JANAJ 20, 19-23 

Wieczorem w dniu zmartwychwstania, tam gdzie przebywali uczniowie, choć 

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 odpuszczone, a którym zatrzymacie, 

są im zatrzymane«. 

http://www.swzygmunt.knc.pl/
https://www.shutterstock.com/image-photo/ghent-belgium-december-23-2016-stained-543749080?src=Ak6zP9ld7xaxDYZPRr4a9A-1-5
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INFORMACJE PARAFIALNE 
 1-30.VI: NABOŻEŃSTWA CZERWCOWE do NAJŚWIĘTSZEGO SERCA 

PANA JEZUSA codziennie o 1730. 
 4.VI (niedziela): Uroczystość ZESŁANIA DUCHA ŚWIĘTEGO – ZIE-

LONE ŚWIĄTKI 
 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! 

 X DZIEŃ DZIĘKCZYNIENIA — pod hasłem „Dziękujemy za chleb” 
 Po Mszach św. zbierane są 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. 

 10.VI (sobota): WYPOMINKI o 1645. Po nich NABOŻEŃSTWO 

CZERWCOWE. O 1800 Msza św. za zmarłych z WYPOMINEK. 
 10–11.VI: Pielgrzymka rzeczna pw. św. Zygmunta do Płocka. 

Chętni mogą się zgłaszać do ks. Proboszcza lub ks. Michała. 
 Rozpoczęcie 10.VI (sobota) Mszą św. o 730 w kościele. 

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

 Uczestników prosimy o wpłacenie 2 raty. 
 29.VI–10.VII: Parafialny wyjazd dla dzieci i młodzieży do Kras-

nobrodu. Koszt 1,300 zł. Informacje i zapisy u ks. Michała. 
 Chrzty w czerwcu w 4. niedzielę miesiąca, 25.VI, na sumie. 

Zgłoszenia do 14.VI w kancelarii. Przygotowanie dla 
rodziców i chrzestnych 18.VI, po sumie, w kościele. 

 Parafialny zespół Caritas współorganizuje wakacyjny wyjazd 

dla dzieci i młodzieży do Olczy k. 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: 

3.VI Adrian Robert WYSZOGRODZKI, Turowice 

 28.V Maja BIERNACKA, Łęg 

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

ZAPOWIEDZI 
Zapowiedź I: Antoni Maksymilian SIKORSKI, kawaler z parafii 

pw. w. Wojciecha w Warszawie, i Magdalena Paulina STĘPIEŃ, 
panna z parafii tutejszej 

Zapowiedź I: Daniel CZUBA, kawaler z parafii tutejszej, i Marzena 

KOPCZEWSKA, panna z parafii pw. Nawiedzenia Najświętszej Maryi Panny 
w Miedniewicach 

Zapowiedź I: Grzegorz Dominik BORKOWSKI, kawaler z parafii 

pw. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Konstancinie, i Agniesz-
ka DYTRYCH, panna z parafii tutejszej 

Zapowiedź I: Jarosław BARAN, kawaler z parafii tutejszej, i Danuta 

MAJSZYK, panna z parafii pw. św. Katarzyny w Pustelniku 
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. Anna Janina PRZYBYLSKA  25.V.2017 l. 62 

Wieczne odpoczywanie racz Jej dać PANIE! 

INTENCJE MSZALNE I MODLITEWNE 

5.V 
(poniedziałek) 

730 w pewnej intencji 

1800 
† Marianny KANABUS, w 5. rocznicę śmierci, 

Tadeusza KANABUSA 

6.V 
(wtorek) 

730 
dziękczynna, z racji 24. rocznicę ślubu Anny i Pawła, 

z prośbą o błogosławieństwo BOŻE dla Jubilatów 

1800 
† Leszka BURACZYŃSKIEGO, 

jego braci: Stanisława i Zygmunta, 

ich rodziców 

7.V 
(środa) 

730 w pewnej intencji 

1800 † Dariusza BICZYKA 

8.VI 
(czwartek) 

730 † Leokadii PLUCIŃSKIEJ 

1800 
† Jana KORNASZEWSKIEGO, 

Franciszki i Stanisława KORNASZEWSKICH, 

Aleksandry i Eugeniusza MŁOTKÓW 

9.VI 
(piątek) 

730 
† Zofii i Aleksandra MIKOSÓW, 

Janiny i Józefa KORNASÓW 

1800 † Franciszki LATOSZEK, w 40. rocznicę śmierci 

10.VI 
(sobota) 

730 † Leokadii PLUCIŃSKIEJ 

1645 WYPOMINKI 

1800 † zmarłych polecanych w WYPOMINKACH 

11.VI 
(niedziela) 

845 
† Zdzisława, Jarosława i Pawła GUTTÓW, 

zmarłych z rodzin SOĆKÓW i GUTTÓW 

1030 † Marianny, Mariana, Józefa, Zdzisława i Jana ZDUŃCZYKÓW 

1200 
† Leszka i Macieja MATEJAKÓW, 

Leokadii SZUSTKOWSKIEJ 

1800 
† Mariana i Kazimiery MIRGOSÓW, 

Stanisława KANABUSA 

PATRON TYGODNIA: ŚW. KWIRYN, MĘCZENNIK 

Był biskupem Sisaku, dziś miasta w Chorwacji, 
ok. 47 km na południowy wschód od Zagrzebia. 

W czasie prześladowań chrześcijan, zainicjo-
wanych w 303 przez cesarza rzymskiego, 
Gajusza Aureliusza Waleriusza Dioklecjana 
i kontynuowanych przez jego następców – 
m.in. Gajusza Galeriusza Waleriusza Maksymia-
nusa – być może w 309, czyli za rządów tego 
ostatniego, został przez Rzymian zatrzymany. 

Obowiązywały edykty wydane jeszcze przez 
Dioklecjana w 303 – nakazający uwięzienie 
przywódców chrześcijańskich w całym 
Imperium, oraz uwolnienie tylko tych, którzy 
odejdą od chrześcijaństwa. Pozostali mieli być 
poddani torturom… 

Kwirynowi nakazano więc wykazanie odrzu-
cenia wiary – oddanie czci bożkom. 

Odmówił. 

Uwięziono go. Historia zachowała imię straż-
nika więzienia: Marcello. Zachowała, bo ponoć 
podczas krótkiego okresu uwięzienia udało się 
strażnika nawrócić… 

Trzy dni później Kwiryna wyprowadzono z wię-
zienia i zagnano do stolicy rzymskiej stolicy pro-
wincji Pannonia, Savaria – dzisiejsze Szomba-
thely na Węgrzech – przed namiestnika Aman-
cjusza. Ten jeszcze raz próbował namówić Kwi-
ryna do oddania hołdu bożkom. 

Bezskutecznie. 

Nakazał więc wrzucenie go do przepływającej 
przez Savarię rzeki Gyöngyös, dopływu Raby. 
Z kamieniem młyńskim przywiązanym do szyi… 

Ciało wyłowić mieli miejscowi chrześcijanie 
i pochować przy bramie zwanej „Scarabateus”, 
prawd. w dzisiejszym mieście Sopron, gdzie 
szybko stały się przedmiotem kultu… 

Prześladowania chrześcijan ustały w 312… 

Na przełomie IV i V w. do Pannoni wtargnęli barbarzyńcy. Rozpoczynał się powol-
ny upadek cesarstwa rzymskiego. Wówczas szczątki bpa Kwiryna przeniesiono 
do Rzymu i złożono w mauzoleum (grobowcu) zwanym Platonia, za apsydą 
bazyliki pw. św. Sebastiana za Murami, przy rzymskiej drodze Via Appia. 

Tam relikwie czczone były przez ok. dwa wieki. Tam też w 1893 odnaleziono 
pamiątkowy napis poświęcony św. Kwirynowi… 

Dalsze losy relikwii nie są jasne. Prawdopodobnie zostały podzielone i rozpro-
szone. Znalazły się m.in. w Correggio, Mediolanie, Akwileji, bazylice pw. Najświętszej 
Maryi Panny na Zatybrzu w Rzymie, czy pw. bazylice św. Wawrzyńca w Tivoli 
w regionie Lacjum, w okolicach Rzymu. 

Jedna z legendarnych wersji głosi, że Kwirynowi po wrzuceniu do rzeki udało się 
jednak uwolnić z więzów i uratować. Dzięki temu mógł dalej głosić wiarę… 

Czy tak się stało? Nie wiemy – nam, wierzącym, wystarcza aliści dane świa-
dectwo, aż do ofiary ostatecznej… (uroczystość 4 czerwca) 

il. na odwrocie: ŚW. KWIRYN – witraż, katedra pw. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny, Zagrzeb; źródło: www.123rf.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 Michał BOGDAN 
 

https://www.123rf.com/photo_6577280_saint-quirinus-of-sescia-and-blessed-agostino-gasotti-stained-glass-in-zagreb-cathedral.html
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