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Ukryty charakter chwały ZMARTWYCHWSTAŁEGO przejawia się w tym czasie w JEGO tajemniczych słowach skierowanych do Marii Magdaleny: 

 »Jeszcze… nie wstąpiłem do OJCA. Natomiast udaj się do MOICH braci i powiedz im: 

 'Wstępuję do OJCA MEGO i OJCA waszego oraz do BOGA MEGO i BOGA waszego'«J 20,17. 

Wskazuje to na różnicę między ukazywaniem się chwały CHRYSTUSA ZMARTWYCHWSTAŁEGO i chwały CHRYSTUSA wywyższonego po prawicy OJCA. 

Historyczne, a zarazem transcendentne wydarzenie Wniebowstąpienia określa przejście z jednej chwały do drugiej. [KKK, 660] 

SIÓDMA NIEDZIELA WIELKANOCNA 
UROCZYSTOŚĆ WNIEBOWSTĄPIENIA PAŃSKIEGO 

 

WNIEBOWSTĄPIENIE — UHDE, Fryderyk Herman Karol (1848, Wolkenburg – 1911, Monachium) 

1898, Nowa Pinakoteka, Monachium; źródło: commons.wikimedia.org 

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 widzieliś-

cie 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 ŚW. PAWŁA APOSTOŁA DO EFEZJANEF 4, 1-13 

Bracia: 

Zachęcam was ja, więzień w PANU, abyście postępowali w sposób godny 

powołania, do jakiego zostaliście wezwani, z całą pokorą i cichością, 

z cierpliwością, znosząc siebie nawzajem w miłości. 

Usiłujcie zachować jedność DUCHA dzięki więzi, jaką jest pokój. 

Jedno jest CIAŁO i jeden DUCH, bo też zostaliście wezwani do jednej nadziei, 

jaką daje wasze powołanie. 

Jeden jest PAN, jedna wiara, jeden chrzest. 

Jeden jest BÓG i OJCIEC wszystkich, który jest i działa ponad wszystkimi, 

przez wszystkich i we wszystkich. 

Każdemu zaś z nas została dana łaska według miary daru CHRYSTUSOWEGO. 

Dlatego mówi Pismo: 

„Wstąpiwszy na wysokości, wziął do niewoli jeńców, rozdał ludziom dary”. 

Słowo zaś „wstąpił” cóż oznacza, jeśli nie to, że również zstąpił do niższych 

części ziemi? 

TEN, który zstąpił, jest i TYM, który wstąpił ponad wszystkie niebiosa, 

aby wszystko napełnić. 

ON też ustanowił jednych apostołami, innych prorokami, innych 

ewangelistami, innych pasterzami i nauczycielami, aby przysposobili 

świętych do wykonywania posługi dla budowania CIAŁA CHRYSTUSOWEGO, 

aż dojdziemy wszyscy razem do jedności wiary i pełnego poznania SYNA 

BOŻEGO, do człowieka doskonałego, do miary wielkości według PEŁNI 

CHRYSTUSA. 

AKLAMACJAMT 28, 19A. 20B Alleluja, Alleluja 

»Idźcie i nauczajcie wszystkie narody. 

JA jestem z wami przez wszystkie dni, 

aż do skończenia świata« 

SŁOWA EWANGELII WG ŚW. MARKAMK 16, 15-20 

JEZUS, ukazawszy się Jedenastu, powiedział do nich: 

»Idźcie na cały świat i głoście Ewangelię wszelkiemu stworzeniu! 

Kto uwierzy i przyjmie chrzest, będzie zbawiony; 

a kto nie uwierzy, będzie potępiony. 

Te zaś znaki towarzyszyć będą tym, którzy uwierzą: 

w imię MOJE złe duchy będą wyrzucać, 

nowymi językami mówić będą; 

węże brać będą do rąk, 

i jeśliby co zatrutego wypili, nie będzie im szkodzić. 

Na chorych ręce kłaść będą, a ci odzyskają zdrowie«. 

Po rozmowie z nimi PAN JEZUS został wzięty do nieba i zasiadł po prawicy 

BOGA. 

Oni zaś poszli i głosili Ewangelię wszędzie, a PAN współdziałał z nimi 

i potwierdzał naukę znakami, które jej towarzyszyły. 

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Baptism_of_cornelius.jpg
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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! 
 13.V (niedziela): 

 Uroczystość I Komunii św.: 
 Msze św. pierwszokomunijne o 1030 i 1200. 
 Biały Tydzień dla dzieci pierwszokomunijnych 

14.V (poniedziałek) – 18.V (piątek), na Mszach św. o 1800. 
 900–1300, w domu parafialnym w Klarysewie, odbywa się 

akcja honorowego krwiodawstwa. 
 15.V (wtorek): Spotkania formacyjne kandydatów do sakrame-

tu bierzmowania, w domu rekolekcyjnym: 
 1630 – grupa dziewcząt; 
 1900 – grupa chłopców. 

 19.V (sobota): Spowiedź dzieci rocznicowych o 900. 
 Chrzty w maju w 4. niedzielę miesiąca — 27.V — na sumie. 

Zgłoszenia do 18.V w kancelarii. Przygotowanie dla rodzi-
ców i chrzestnych 20.V, po sumie, w kościele. 

 Trwa nabór młodzieży z klas 7. szkoły podstawowej i 2. gim-
nazjum na przygotowanie do SAKRAMENTU BIERZMOWANIA 
w roku szkolnym 2018/2019. Zapisy — u ks. Michała. 

 31.V–3.VI (czwartek–niedziela): Rodzinny spływ kajakowy rzeką 
Wkrą. Koszt – 180 zł. Zapisy – u ks. Michała. 

 16–17.VI (sobota–niedziela): Pielgrzymka rzeczna pw. św. Zygmunta 
do Płocka. Chętnych prosimy o zgłaszanie się do księży. 

 22–29.VI: Pielgrzymka na Ukrainę. Program  w kościele. 

Pielgrzymów księża proszą o wpłatę 1. raty w wys. 800 zł. 
 16–26.VII: Letni wyjazd dzieci i młodzieży naszej parafii 

do Karwi. Koszt 1,300 zł. Szczegóły i zapisy – u ks. Michała. 

 Kończy się remont kościoła. Ofiary na odnowę wspól-
nego domu można składać np. na konto parafialne: 

PKO S.A. VII O. w Warszawie 56 1240 1109 1111 0000 0551 5772 

Za wszystkie ofiary – składane na tacę, wpłaty indywidualne 
i na konto z przeznaczeniem na remont kościoła – Rada 
Parafialna i nasi duszpasterze składają serdeczne Bóg zapłać! 

ZAPOWIEDZI 
Zapowiedź II: Kamil Bogdan SZLANKIER, kawaler z parafii pw. Wniebo-

wzięcia Najświętszej Maryi Panny w Warszawie i Katarzyna 

PIEKARNIAK, panna z parafii tutejszej 

Zapowiedź I: Bartosz BIENIAS, kawaler z parafii tutejszej, i Alicja 

Monika KREJNER, panna z parafii pw. Przemienienia Pańskiego 
w Międzyborowie 

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

ODESZLI 
W ostatnim czasie odeszły z naszego grona: 

śp. Lucja OSUCH  30.IV.2018 l. 89 

śp. Maria Barbara ZIELIŃSKA  30.IV.2018 l. 64 

Wieczne odpoczywanie racz Im dać PANIE! 

INTENCJE MSZALNE I MODLITEWNE 

14.V 
(poniedziałek) 

730  

1800 
† Aleksandry, Kazimierza i Antoniego KRAWCZYKÓW, 

Janusza MAKUCHA 

15.V 
(wtorek) 

730 
† Krzysztofa i Stanisława WINIARKÓW, 

Zofii i Aleksandra NOWACKICH, 

Krystyny ZAROŃ i Stanisławy BIERNACKIEJ 

1800 
† Zofii i Tadeusza KARASZKIEWICZÓW, 

Zofii, Marii i Ksawerego GUTOWSKICH 

16.V 
(środa) 

730 
† Anny WALICKIEJ, w 19 r. rocznicę śmierci, 

jej rodziców i teściów 

1800 o błogosławieństwo BOŻE i potrzebne łaski dla Joanny, z racji 18. urodzin 

17.V 
(czwartek) 

730  

1800 † Marianny WYSZOGRODZKIEJ, w 2. rocznicę śmierci 

18.V 
(piątek) 

730  

1800 † Jana RETMAŃSKIEGO 

19.V 
(sobota) 

730 † Zofii, Aleksandra, Anny i Józefa NOWACKICH 

1800 † Emilii i Romana DOMINIKÓW 

20.V 
(niedziela) 

845 

† Jana ZAWADZANKO, 

Stanisława, Eugeniusza i Franciszka ZAWADZANKÓW, 

Stanisława i Franciszki KORNASZEWSKICH, 

Małgorzaty BIERNACKIEJ 

1030 w intencji dzieci rocznicowych 

1200 
† Czesława BUZAKA, w 19. rocznicę śmierci, 

Zofii i Michała STASZEWSKICH 

1800 
† Stanisława, Jana i Marianny RAWSKICH, 

Franciszka i Teresy KANABUSÓW, 

Józefa i Józefy LEWANDOWSKICH 

OD WIELKOŚCI NASZEJ ZACHOWAJ NAS PANI 
PANI nasza, 

Marzenie nasze wniebowstąpione. 

MATKO poetów i dziadów przydrożnych, 

Którzy bywali na naszych szlakach 

I których łzy nie potrafiły rzeźbić naszej duszy, 

Bośmy odporni na dłuto wielkości, 

A zapominamy się w smakach, zapachach i gestach 

I zabawnościach naszych. 

Wyproś nam wreszcie przejrzenie. 

MATKO naszych kiełkujących pragnień, 

Którym tak bardzo dokuczyła zima, 

PANI naszych szeptanych pacierzy , 

Co jak skrzek żabi wędrują w niepewność… 

Od wielkości naszej zachowaj nas PANI. 

Za nieskromności nasze, 

Za zaprzedania nasze, 

Za zapomnienia nasze, 

Za zaplątania nasze… 

Wymódl nam odpuszczenie. 

MATKO opuszczonych sadów, 

PANI łąk, które będą kosić, 

PANI pól, pełnych bławatów 

Które kochamy, chociaż przeszkadzają zbożu, 

MATKO zbędnych nam istnień, 

Które w kwiecie i w kłosie żyją, 

PANI perlistego śmiechu rosy 

I oczekiwania dmuchawców. 

Naucz nas widzieć to, po czym stąpamy. 

ORĘDOWNICZKO nasza, 

Słów naszych mierzwy racz wysłuchać, 

W kołysce wartości swoich nas ukołysz 

Bośmy dzieciństwa spragnieni i Słowa. 

Daj właściwy żagiel i natchnienie 

Naszym tułaczym snom, 

Bo się rozbijamy o siebie samych 

W mrokach naszego rozumu. 

I błogosław niepewnym gołębiom 

Naszych uśmiechów, 

Które uwalniamy, by powróciły 

Chociaż z gałązką serca. 

MATKO ŚWIATŁA zza horyzontów 

Naszych wyobrażeń, 

Płaszczem swoim od trwogi wszelkiej 

Nas osłoń. 

Słowa nasze z czynami naszymi pojednaj, 

SYNOWI SWOJEMU nas poleć, 

A w rozpaczy naszej przewodź nam 

Gwiazdą JEGO krzyża. 

CIEBIE prosimy, wysłuchaj nas PANI. 

SZILER, Ryszard Tadeusz (ur. 1950, Jarosław) – „Litania” 

il. MATKA BOŻA W GIRLANDZIE RÓŻ — SALVI, Jan Chrzciciel z Sassoferrato (1609, Sassoferrato – 1685, Rzym) 

1. połowa XVII w., olejny na płótnie, klasztor ss. wizytek, Warszawa; ; źródło: commons.wikimedia.org 

BISKUPI WARSZAWSCY: FRANCISZEK SKARBEK MALCZEWSKI (CZĘŚĆ I) 

Pierwszy arcybiskup metropolita warszawski na świat przyszedł 4.X.1754 

w Chwalęcinie k. Jarocina. Był synem Antoniego Skarbka herbu Abdank 

i Marii z domu Daleszyńskiej. 

Początkowo kształcił się w Polsce. Gdy przyszło powołanie wstąpił do se-

minarium duchownego w Poznaniu, po czym przeniósł się do Rzymu. 

Tam ukończył studia teologiczne i 14.VI.1783 przyjął święcenia kapłańskie. 

W Rzymie też postarał się, ponoć drogą kupna od księcia Sforzy, o uzyskanie 

30.VIII.1783 doktoratu obojga praw. Mimo to Pius VI, polecił przyjąć go 

do kapituły gnieźnieńskiej… dokończenie za tydzień 

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 

INNE Żywy Różaniec – +48 512 665 747; Różaniec Rodziców – +48 608 369 120 
 

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Sassoferrato_Our_Lady_in_a_garland_of_roses.jpg
http://www.swzygmunt.knc.pl/

