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NIEDZIELA ZESŁANIA DUCHA ŚWIETEGO 

 

DUCH ŚWIĘTY — ROTTMAYR, Jan Michał (1656, Laufen – 1730, Moguncja) 

fresk, c. 1726–9, kościół pw. św. Karola Boromeusza, Wiedeń; źródło: commons.wikimedia.org 

Z KSIĘGI RODZAJURDZ 11, 1-9 
Mieszkańcy całej ziemi mieli jedną mowę, czyli jednakowe słowa. A gdy 

wędrowali ze wschodu, napotkali równinę w kraju Szinear i tam 

zamieszkali. 

I mówili jeden do drugiego: „Chodźcie, wyrabiajmy cegłę i wypalmy ją 

w ogniu”. A gdy już mieli cegłę zamiast kamieni i smołę zamiast zaprawy 

murarskiej, rzekli: „Chodźcie, zbudujemy sobie miasto i wieżę, której 

wierzchołek będzie sięgał nieba, i w ten sposób zdobędziemy sobie imię, 

abyśmy się nie rozproszyli po całej ziemi”. 

A PAN zstąpił z nieba, by zobaczyć to miasto i wieżę, które budowali ludzie, 

i rzekł: »Są oni jednym ludem i wszyscy mają jedną mowę, i to jest 

przyczyną, że zaczęli budować. A zatem w przyszłości nic nie będzie 

dla nich niemożliwe, cokolwiek zamierzą uczynić. Zejdźmy więc i pomie-

szajmy tam ich język, aby jeden nie rozumiał drugiego!« 

W ten sposób PAN rozproszył ich stamtąd po całej powierzchni ziemi, i tak 

nie dokończyli budowy tego miasta. Dlatego to nazwano je Babel, tam bo-

wiem PAN pomieszał mowę mieszkańców całej ziemi. Stamtąd też PAN 

rozproszył ich po całej powierzchni ziemi. 

PSALM RESPONSORYJNYPS 33 (32), 10-11. 12-13. 14-15 (R.: POR. 12) 

REFREN: Szczęśliwy naród wybrany przez PANA 

PAN udaremnia zamiary narodów, 

wniwecz obraca zamysły ludów. 

Zamiary PANA trwają na wieki, 

zamysły JEGO serca przez pokolenia. 

Błogosławiony lud, którego PAN jest BOGIEM, 

naród, który ON wybrał na dziedzictwo dla siebie. 

PAN spogląda z nieba, 

widzi wszystkich ludzi. 

Patrzy z miejsca, gdzie przebywa, 

na wszystkich mieszkańców ziemi. 

ON, który serca wszystkich ukształtował, 

który zważa na wszystkie ich czyny. 

Z KSIĘGI WYJŚCIAWJ 19, 3-8A. 16-20B 
Mojżesz wszedł na górę do BOGA, a PAN zawołał na niego z góry i powie-

dział: »Tak powiesz domowi Jakuba i to oznajmisz Izraelitom: Wy widzie-

liście, co uczyniłem Egiptowi, jak niosłem was na skrzydłach orlich i przy-

wiodłem was do MNIE. Teraz, jeśli pilnie słuchać będziecie głosu MEGO 

i strzec MOJEGO przymierza, będziecie szczególną MOJĄ własnością pośród 

wszystkich narodów, gdyż do MNIE należy cała ziemia. Lecz wy będziecie 

MI królestwem kapłanów i ludem świętym. Takie to słowa powiedz 

Izraelitom«. 

Mojżesz powrócił i zwołał starszych ludu, i przedstawił im wszystko, co mu 

PAN nakazał. Wtedy cały lud jednogłośnie powiedział: „Uczynimy wszystko, 

co PAN nakazał”. 

Trzeciego dnia rano rozległy się grzmoty z błyskawicami, a gęsty obłok 

rozpostarł się nad górą i rozległ się głos potężnej trąby, tak że cały lud 

przebywający w obozie drżał ze strachu. Mojżesz wyprowadził lud z obozu 

naprzeciw BOGA i ustawił u stóp góry. Góra zaś Synaj była cała spowita 

dymem, gdyż PAN zstąpił na nią w ogniu i unosił się z niej dym jak z pieca, 

i cała góra bardzo się trzęsła. Głos trąby się przeciągał i stawał się coraz 

donośniejszy. Mojżesz mówił, a BÓG odpowiadał mu wśród gromów. 

PAN zstąpił na górę Synaj, na jej szczyt. I wezwał Mojżesza na szczyt góry. 

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

REFREN: Szczęśliwy naród wybrany przez PANA 

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 KSIĘGI PROROKA EZECHIELAEZ 37, 1-14 
Spoczęła na mnie ręka PANA, i wyprowadził mnie ON w duchu na zewnątrz, 

i postawił mnie pośród doliny. Była ona pełna kości. I polecił mi, abym 

przeszedł dokoła nich, i oto było ich na obszarze doliny bardzo wiele. Były 

one zupełnie wyschłe. 

I rzekł do mnie: »Synu człowieczy, czy kości te powrócą znowu do życia?« 

Odpowiedziałem: „PANIE BOŻE, TY to wiesz”. 

Wtedy rzekł ON do mnie: »Prorokuj nad tymi kośćmi i mów do nich: 

Wyschłe kości, słuchajcie słowa PANA!« – Tak mówi PAN BÓG – »Oto JA wam 

daję ducha, byście ożyły. Chcę as otoczyć ścięgnami i sprawić, byście 

obrosły ciałem, i przybrać was w skórę, i dać wam ducha, byście ożyły 

i poznały, że JA jestem PAN«. 

I prorokowałem, jak mi polecono, a gdy prorokowałem, oto powstał szum 

i trzask, i kości jedna po drugiej zbliżały się do siebie. I patrzyłem, a oto 

powróciły ścięgna i wyrosło ciało, a skóra pokryła je z wierzchu, ale jeszcze 

nie było w nich ducha. 

I powiedział ON do mnie: »Prorokuj do ducha, prorokuj, o synu człowieczy, 

i mów do ducha:« – Tak powiada PAN BÓG – »Z czterech wiatrów przybądź, 

duchu, i tchnij na tych pobitych, aby ożyli«. 

Wtedy prorokowałem tak, jak mi nakazał, i duch wstąpił w nich, a ożyli 

i stanęli na nogach – wojsko bardzo, bardzo wielkie. 

I rzekł do mnie: »Synu człowieczy, kości te to cały dom Izraela. Oto mówią 

oni: Wyschły kości nasze, znikła nadzieja nasza, już po nas. Dlatego 

prorokuj i mów do nich:« – Tak mówi PAN BÓG – »Oto otwieram wasze 

groby i wydobywam was z grobów, ludu mój, i wiodę was do kraju Izraela, 

i poznacie, że JA jestem PAN, gdy wasze groby otworzę i z grobów was 

wydobędę, ludu mój. Udzielę wam MEGO ducha, byście ożyli, i powiodę was 

do kraju waszego, i poznacie, że JA, PAN, to powiedziałem i wykonam« – 

mówi PAN BÓG. 

PSALM RESPONSORYJNYPS 107 (106), 2-3. 4-5. 6-7. 8-9 (R.: POR. 1) 

REFREN: Chwalmy na wieki miłosierdzie PANA 

Tak niech mówią odkupieni przez PANA, 

których wybawił z rąk przeciwnika 

i których zgromadził z obcych krain, 

ze wschodu i zachodu, z północy i południa. 

Błądzili na pustynnym odludziu, 

do miasta zamieszkałego nie znaleźli drogi. 

Cierpieli głód i pragnienie 

i wygasało w nich życie. 

W swoim utrapieniu wołali do PANA, 

a ON ich uwolnił od trwogi. 

I powiódł ich prostą drogą, 

aż doszli do miasta zamieszkałego. 

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Baptism_of_cornelius.jpg
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Niech dziękują PANU za dobroć JEGO, 

za JEGO cuda wobec synów ludzkich, 

bo głodnego nasycił, 

a łaknącego napełnił dobrami. 

Z KSIĘGI PROROKA JOELAJL 3, 1-5 
Tak mówi PAN: 

»Wyleję DUCHA MEGO na wszelkie ciało, synowie wasi i córki wasze pro-

rokować będą, starcy wasi będą mieć sny, a młodzieńcy wasi będą mieć 

widzenia. Nawet na sługi i służebnice wyleję DUCHA MEGO w owych dniach. 

I uczynię znaki na niebie i na ziemi: krew i ogień, i słupy dymne. Słońce 

zmieni się w ciemność, a księżyc w krew, gdy przyjdzie dzień PAŃSKI, dzień 

wielki i straszny. 

Każdy jednak, kto wezwie imienia PAŃSKIEGO, będzie zbawiony, bo na górze 

Syjon i w Jeruzalem będzie wybawienie, jak przepowiedział PAN, i wśród 

ocalałych będą ci, których wezwał PAN«. 

PSALM RESPONSORYJNYPS 104 (103), 1-2A. 24 I 35C. 27-28. 29B-30 (R.: POR. 30) 

REFREN: Niech zstąpi DUCH TWÓJ i odnowi ziemię 

Błogosław, duszo moja, PAna, 

BOŻE mój, PANIE, TY jesteś bardzo wielki! 

Odziany w majestat i piękno, 

światłem okryty jak płaszczem. 

Jak liczne są dzieła TWOJE, PANIE! 

TY wszystko mądrze uczyniłeś, 

ziemia jest pełna TWOICH stworzeń. 

Błogosław, duszo moja, PANA! 

Wszystko to czeka na CIEBIE, 

byś dał im pokarm we właściwym czasie. 

Gdy im dajesz, zbierają, 

gdy otwierasz SWĄ rękę, sycą się TWYM dobrem. 

Kiedy odbierasz im oddech, marnieją 

i w proch się obracają. 

Stwarzasz je, napełniając SWYM DUCHEM, 

i odnawiasz oblicze ziemi. 

Z LISTU ŚW. PAWŁA APOSTOŁA DO RZYMIANRZ 8, 22-27 
Bracia: 

Wiemy, że całe stworzenie aż dotąd jęczy i wzdycha w bólach rodzenia. 

Lecz nie tylko ono, ale i my sami, którzy już posiadamy pierwsze dary 

DUCHA, i my również całą istotą swoją wzdychamy, oczekując przybrania 

za synów – odkupienia naszego ciała. W nadziei bowiem już jesteśmy 

zbawieni. Nadzieja zaś, której spełnienie już się ogląda, nie jest nadzieją, 

bo jak można się jeszcze spodziewać tego, co się już ogląda? Jeżeli jednak 

nie oglądając, spodziewamy się czegoś, to z wytrwałością tego 

oczekujemy. 

Podobnie także DUCH przychodzi z pomocą naszej słabości. Gdy bowiem 

nie umiemy się modlić tak, jak trzeba, sam DUCH przyczynia się za nami 

w błaganiach, których nie można wyrazić słowami. Ten zaś, który przenika 

serca, zna zamiar DUCHA, wie, że przyczynia się za świętymi zgodnie z wolą 

BOŻĄ. 

AKLAMACJAMT 28, 19A. 20B Alleluja, Alleluja 

Przyjdź, DUCHU ŚWIĘTY, napełnij serca swoich wiernych 

i zapal w nich ogień SWOJEJ miłości. 

SŁOWA EWANGELII WG ŚW. JANAJ 7, 37-39 

W ostatnim, najbardziej uroczystym dniu Święta Namiotów JEZUS wstał 

i zawołał donośnym głosem: 

»Jeśli ktoś jest spragniony, a wierzy we MNIE – niech przyjdzie do MNIE 

i pije! Jak rzekło Pismo: Rzeki wody żywej popłyną z jego wnętrza«. 

A powiedział to o DUCHU, którego mieli otrzymać wierzący w NIEGO; DUCH 

bowiem jeszcze nie był dany, ponieważ JEZUS nie został jeszcze uwielbiony. 

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! 
 20.V (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! 

25.V (piątek): Modlitewne spotkanie „RÓŻANIEC RODZICÓW ZA DZIE-
CI” – jak w każdy 4. piątek miesiąca – po Mszy św. o 1800. 
Zapraszamy! wszystkich na Różę św. Anny! 

 Chrzty w maju w 4. niedzielę miesiąca — 27.V — na sumie. 
 Dziękujemy! dzieciom pierwszokomunijnym i ich rodzicom 

za dar ołtarza z okazji 1. Komunii św. Dzięki niemu dokona-
no restauracji jednego z żyrandoli w naszym kościele! 

 Trwa nabór młodzieży z naszej parafii — z klas 7. szkoły 
podstawowej i 2. gimnazjum — na przygotowanie do SA-
KRAMENTU 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. 
 24.V (czwartek): Spotkanie organizacyjne, po Mszy św. wie-

czornej, w domu rekolekcyjnym. 
Są jeszcze wolne miejsca. 

 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. Są jeszcze wolne miejsca. Szcze-
góły 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: 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 odeszła z naszego grona: 

śp. Marianna KLUPIŃSKA  8.V.2018 l. 64 

Wieczne odpoczywanie racz Jej dać PANIE! 

INTENCJE MSZALNE I MODLITEWNE 

21.V 
(poniedziałek) 

730 w pewnej intencji 

1800 
† Zofii i Stanisława LEWANDOWSKICH, 

Katarzyny TRZOCH 

22.V 
(wtorek) 

730 † cierpiących w czyśćcu 

1800 † Heleny, Jerzego i Karoliny MOLAKÓW 

23.V 
(środa) 

730  

1800 
† Stanisławy, Stanisława, Franciszka i Eugeniusza 

ZAWADZANKÓW 

24.V 
(czwartek) 

730 w pewnej intencji 

1800 † Seweryny CHRUŚCICKIEJ 

25.V 
(piątek) 

730  

1800 w intencjach Różańca Rodziców za Dzieci 

26.V 
(sobota) 

730 † Kazimierza i Grażyny ŁĄCZYŃSKICH 

1800 
† Marcina i Mirosławy MILEWSKICH, 

Jana i Ireny KULCZYKÓW, 

Sławomira KULCZYKA 

27.V 
(niedziela) 

845 

† Zofii WITCZAK,  

Marianny i Feliksa WITCZAKÓW, 

zmarłych z rodziny WITCZAKÓW, 

Stefanii i Stefana KORYTKÓW 

1030 

† Genowefy i Zbigniewa GUTOWSKICH, 

zmarłych z rodzin GUTOWSKICH i JANISZKÓW 

† Ewy KORCIPA, w 10. rocznicę śmierci 

1200 † członkiń Parafialnego Koła Różańcowego 

1800 
† Stanisława PINDELSKIEGO, 

jego rodziców 

MATKA BOSKA ZŁOTOZIELONA 
MATKO BOSKA ZŁOTOZIELONA 

proszę CIĘ z serca całego 

żeby nie zabrakło w ogrodzie 

koperku zielonego 

TWARDOWSKI, Jan Jakub (1915, Warszawa – 2006, Warszawa) – 1996 

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 
 

http://www.swzygmunt.knc.pl/

