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DUCH ŚWIĘTY przez swoją łaskę pierwszy wzbudza naszą wiarę i udziela nowego życia, które polega na tym, abyśmy znali »jedynego prawdziwego BOGA 

oraz TEGO, którego posłał, JEZUSA CHRYSTUSA«J 17, 3. Jest ON jednak ostatni w objawieniu OSÓB TRÓJCY ŚWIĘTEJ. 

Św. Grzegorz z Nazjanzu, „Teolog”, wyjaśnia ten rozwój pedagogią BOSKIEGO „zstępowania”: 

„Stary Testament głosił wyraźnie OJCA, SYNA zaś bardzo niejasno. Nowy objawił SYNA i pozwolił dostrzec BÓSTWO DUCHA. Teraz DUCH mieszka pośród nas 

i udziela nam jaśniejszego widzenia samego SIEBIE. Nie było bowiem rzeczą roztropną głosić otwarcie SYNA, gdy nie uznawano jeszcze BÓSTWA OJCA, i dodawać 

DUCHA ŚWIĘTEGO jako nowy ciężar, jeśli można użyć nieco śmiałego wyrażenia, kiedy jeszcze BÓSTWO SYNA nie było uznane… Jedynie na drodze postępu 

i przechodzenia 'od chwały do chwały' światło TRÓJCY ŚWIĘTEJ zajaśnieje w pełniejszym blasku”św. Grzegorz z Nazjanzu, Orationes theologicae, 5, 26: PG 36, 161 C. [KKK, 684] 

UROCZYSTOŚĆ NAJŚWIĘTSZEJ TRÓJCY 

 

TRÓJCA ŚWIĘTA GRECO, El (1541, Candia – 1614, Toledo) 

1577, olejny na płótnie, 300 × 179 cm, Museo del Prado, Madryt; źródło: www.wga.hu 

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 miłosierny i łagodny, nieskory do gniewu, bogaty w łaskę 

i wierność«. 

Natychmiast Mojżesz skłonił się aż do ziemi i oddał pokłon, mówiąc: 

„Jeśli darzysz mnie życzliwością, PANIE, to proszę, niech pójdzie PAN pośród 

nas. 

Jest to wprawdzie lud o twardym karku, ale przebaczysz nasze winy i nasze 

grzechy, a uczynisz nas swoim dziedzictwem”. 

PSALM RESPONSORYJNYDN 3, 52. 53-54. 55-56 (R.: POR. 52B) 

REFREN: Chwalebny jesteś, wiekuisty BOŻE 

Błogosławiony jesteś, PANIE, BOŻE naszych ojców, 

pełen chwały i wywyższony na wieki. 

Błogosławione jest imię TWOJE 

pełne chwały i świętości, 

uwielbione i wywyższone na wieki. 

Błogosławiony jesteś w przybytku TWOJEJ świętej chwały, 

uwielbiony i przesławny na wieki. 

Błogosławiony jesteś na tronie SWOJEGO królestwa, 

uwielbiony i przesławny na wieki. 

Błogosławiony jesteś TY, co spoglądasz w otchłanie, 

który zasiadasz na Cherubach, 

pełen chwały i wywyższony na wieki. 

Błogosławiony jesteś na sklepieniu nieba, 

pełen chwały i wywyższony na wieki. 

Z DRUGIEGO LISTU ŚW. PAWŁA APOSTOŁA DO KORYNTIAN2 KOR 13, 11-13 
Bracia, radujcie się, dążcie do doskonałości, pokrzepiajcie się na duchu, 

bądźcie jednomyślni, pokój zachowujcie, a BÓG miłości i pokoju będzie 

z wami. 

Pozdrówcie się nawzajem świętym pocałunkiem! 

Pozdrawiają was wszyscy święci. 

Łaska PANA JEZUSA CHRYSTUSA, miłość BOGA i dar jedności w DUCHU ŚWIĘTYM 

niech będą z wami wszystkimi! 

AKLAMACJAPOR. AP 1, 8 Alleluja, alleluja, alleluja 

Chwała OJCU i SYNOWI, i DUCHOWI ŚWIĘTEMU, 

BOGU, który jest i który był, 

i który przychodzi. 

SŁOWA EWANGELII WG 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 PIOTR SNOW, MĘCZENNIK. 
Na świat przyszedł ok. 1565 w okolicy Ripon, w angielskim 

hrabstwie Yorkshire. Ojciec, Mateusz, był prominent-
nym mieszkańcem, odpowiedzialnym m.in. nocną straż… 

Urodził się w regionie, gdzie mimo schizmy wiara ka-
tolicka przetrwała. I Piotr poczuł powołanie… 

By je zrealizować udał się na kontynent. 17.IV.1589 
pojawił się w Reims we Francji. Tam działało kole-
gium, kształcące kapłanów pochodzących z Anglii, de-
facto kontynuacja „katolickiego Uniwersytetu w Ox-

ford” na wygnaniu. 

Na wygnaniu, bo w Anglii obowiązywał m.in. tzw. Akt 
Zdrady z 1570, mocą którego za zdradę uznawano 
samo twierdzenie, że monarcha jest heretykiem… 

31.III.1591, w Soissons, przyjął święcenia kapłańskie 
i już 15.V.1591 wyruszył z powrotem do ojczyzny… 

Posługiwał w rodzinnym Yorkshire, często ukrywając się w kryjówkach zwanych 
„dziuplami kapłańskimi”. 

Ofiarna posługa dobiegła końca 1.V.1598, gdy w drodze do Yorku został – z towa-
rzyszącym mu ojcem rodziny, Randolfem Grimston – schwytany. dokończenie na odwrocie 

http://www.swzygmunt.knc.pl/
http://www.wga.hu/html/g/greco_el/05/0504grec.html
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INFORMACJE PARAFIALNE 
 1-30.VI: NABOŻEŃSTWA CZERWCOWE do NAJŚWIĘTSZEGO SERCA 

PANA JEZUSA codziennie o 1730. 
 10–11.VI: Pielgrzymka rzeczna pw. św. Zygmunta do Płocka. 
 15.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, 

dlatego też nie będzie NABOŻEŃSTWA CZERWCOWEGO. 
 Prosimy! o przygotowanie ołtarzy, trasy procesji 

i o wcześniejsze zainteresowanie się stanem 
chorągwi, feretronów, poduszek procesyjnych! 

 W sposób szczególny na procesję zapraszane są dzieci 

klas III, które w tym roku przystąpiły do I Komunii – 
w uroczystych strojach komunijnych! 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. 
 Gorący apel o mobilizację panów do niesienia w cza-

sie procesji baldachimu, chorągwi i sztandarów! 
 13.VI (wtorek): O 1730 przed kościołem zebranie 

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

 Mszy św. o 1200 i 1800 nie będzie. 
 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. 

 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. 
 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. 

WITAMY! 
Do grona członków Kościoła Powszechnego i naszej parafii przyjęty został, 
w sakramencie Chrztu Świętego: 

10.VI Tomasz Adrian DYMOWSKI, Szymanów  

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

ŚLUBY 
Sakrament Małżeństwa w ostatnim czasie przyjęli: 

10.VI Marek DYMOWSKI i Elżbieta Małgorzata GARWOLEWSKA 

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

ZAPOWIEDZI 
Zapowiedź II: Antoni Maksymilian SIKORSKI, kawaler z parafii 

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

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

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

Zapowiedź II: Grzegorz Dominik BORKOWSKI, kawaler z parafii 

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

Zapowiedź II: 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 odszedł z naszego grona: 

śp. Lech Wojciech DECYK  25.V.2017 l. 72 

Wieczne odpoczywanie racz Mu dać PANIE! 

INTENCJE MSZALNE I MODLITEWNE 

12.V 
(poniedziałek) 

730 † Jana RETMAŃSKIEGO, w miesiąc po śmierci 

1800 
† Władysławy WĘCŁAWIAK, 

Stanisława WĘCŁAWIAKA, 

Marianny OLSZEWSKIEJ, w 30 dni po pogrzebie 

13.V 
(wtorek) 

730 w pewnej intencji 

1800 
† Jana PINDELSKIEGO, 

Bronisławy i Leszka PINDELSKICH 

14.V 
(środa) 

730 † Jana, Cecylii, Ireny, Pawła i Elżbiety 

1800 
† Jolanty MAĆKOWIAK, 

jej rodziców 

15.VI 
(czwartek) 

845 † Elżbiety, Sabiny i Jana ULICKICH 

1030 
† Krzysztofa, Józefa i Jana LATOSZKÓW, 

jego rodziców 

16.VI 
(piątek) 

730 
† Marii i Stanisława GADOMSKICH, 

zmarłych z rodzin GADOMSKICH i JANISZKÓW 

1800 

dziękczynna, za 50. lat pożycia małżeńskiego 

Wandy i Stanisława PINDELSKICH, 
z prośbą o dalsze błogosławieństwo BOŻE i potrzebne łaski 

dla całej rodziny 

17.VI 
(sobota) 

730 dziękczynno–błagalna, w intencji Zofii 

1800 † Jana GRZYWACZA 

18.VI 
(niedziela) 

845 
† Władysławy, Stanisława, Henryka i Wiesława 

BOROWSKICH 

1030 
† Zbigniewa SMOLIŃSKIEGO, w 6. rocznicę śmierci, 

Wacławy i Wacława NOWIŃSKICH 

1200 w intencji Elżbiety 

1800 † Janiny, Franciszka i Stanisława STĘPNICKICH 

JEŚLI MASZ ROZUM POD CZASZKĄ… 
Nie mów nigdy, że jesteś niewierzący… 

Czy nie wyrzuca ci sumienie, ze zmarnowałeś wszystko, co Ci dał BÓG? 

Podeptałeś to, co zainwestowali w Ciebie Twoi rodzice, nauczyciele i kapła-

ni. Przestałeś się modlić, zdziczałeś. 

Potem przyszło grzeszysko i oświadczyłeś księdzu, że jesteś niewierzący… 

Kłamiesz! Pamiętaj, że jesteś tylko przekręt, oszust i drań ochrzczony. 

To tacy są bezbożni. 

I tacy będą stanowić prawa? 

A mury runą, runą, runą i pogrzebią zgniły świat.por. Jacek Kaczmarski 

Lecz jeśli masz jeszcze rozum pod czaszką i serce pod żebrami, to pamię-

taj: 

Ta jedna licha drzewina 

nie trzeba dębów tysięcy 

z szeptem się ku mnie nagina 

jest BÓG! I czegóż Ci więcej.Jan Kasprowicz 

Wytrwajcie! 

Józef ZAWITKOWSKI (ur. 1938, Wał k. Nowego Miasta n. Pillicą), fragm. homilii, 30.V.2013, Łowicz 

PATRON TYGODNIA: BŁ PIOTR SNOW, MĘCZENNIK., DOKOŃCZENIE 
Zamknięto ich prawd. na zamku w Yorku. Tam też stanęli przed sądem i zostali 
uznani za winnych zdrady. Dla „zdrajców” był tylko jeden wymiar kary — śmierć 
przez „powieszenie, wypatroszenie i poćwiartowanie”… 

15.VI.1598 Piotr został wywieziony z miasta na zwyczajowe miejsce straceń 
w Yorku – pola Knavesmire. Tam ostatni raz odmówił złożenia Przysięgi 
Zwierzchności i uznania monarchy za głowę Kościoła. 

Powieszono go więc, po czym kat zdjął go — jeszcze żywego — ze stryczka, oka-
leczył go, rozciął mu brzuch i wyrwał wewnętrzne narządy, w tym serce, i na gas-
nących oczach umierającego wrzucił je do ogniska z okrzykiem: „Oto serce 
zdrajcy”. Na koniec zwłoki poćwiartowano i rozwieszono na bramach miejskich — 
głowy, na pikach, przez wiele dni ostrzegały podróżnych przed karą za „zdradę”… 

Razem z nim zamordowano wspomnianego Randolfa Grimston. 

W 1845 pod podłogą wiekowego zamku Hazlewood odnaleziono dwie czaszki 
z wyraźnymi śladami po nabiciu na piki. W 2005 biskup diecezji Leeds zdecydo-
wał się przenieść je do miejscowej katedry. od 1909 wiedziano bowiem, że na-
leżały do Piotra i Randolfa — od 22.XI.1987 błogosławionych, gdy w gronie 
85 męczenników angielskiej reformacji na ołtarze wyniósł ich św. Jan Paweł II 

A podczas translacji w 2005 skorzystano z okazji i cyfrowo zrekonstruowano 
twarze męczenników. I w taki sposób w XXI w. mogliśmy znów ujrzeć postaci 
męczeńskich ofiar reformacji angielskiej… (uroczystość 15 czerwca) 

il. na odwrocie: BŁ. PIOTR SNOW – rekonstrukcja głowy; źródło: www.dioceseofleeds.org.uk 

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://www.dioceseofleeds.org.uk/cathedral/cathedral_tour/relics_cathedral.php
http://www.swzygmunt.knc.pl/

