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Wiele grzechów przynosi szkodę bliźniemu. 

Należy uczynić wszystko, co możliwe, aby ją naprawić (na przykład oddać rzeczy ukradzione, przywrócić dobrą sławę temu, kto został oczerniony, wynagrodzić 

krzywdy). 

Wymaga tego zwyczajna sprawiedliwość. 

Ponadto grzech rani i osłabia samego grzesznika, a także jego relację z BOGIEM i z drugim człowiekiem. 

Rozgrzeszenie usuwa grzech, ale nie usuwa wszelkiego nieporządku, jaki wprowadził grzechpor. Sobór Trydencki: DS 1712. 

Grzesznik podźwignięty z grzechu musi jeszcze odzyskać pełne zdrowie duchowe. 

Powinien zatem zrobić coś więcej, by naprawić swoje winy: powinien „zadośćuczynić” w odpowiedni sposób lub „odpokutować” za swoje grzechy. 

To zadośćuczynienie jest nazywane także „pokutą”. 

Pokuta, którą nakłada spowiednik, powinna uwzględniać sytuację osobistą penitenta i mieć na celu jego duchowe dobro. 

O ile to możliwe, powinna odpowiadać ciężarowi i naturze popełnionych grzechów. 

Może nią być modlitwa, jakaś ofiara, dzieło miłosierdzia, służba bliźniemu, dobrowolne wyrzeczenie, cierpienie, a zwłaszcza cierpliwa akceptacja krzyża, który 

musimy dźwigać. 

Tego rodzaju pokuty pomagają nam upodobnić się do CHRYSTUSA, który raz na zawsze odpokutował za nasze grzechypor. Rz 3, 25; 1 J 2, 1-2; 

 pozwalają nam stać się współdziedzicami CHRYSTUSA ZMARTWYCHWSTAŁEGO, „skoro wspólnie z NIM cierpimy”Rz 8,17; por. Sobór Trydencki: DS 1690: 

Zadośćuczynienie, które spłacamy za nasze grzechy, nie jest do tego stopnia „nasze”, by nie było dokonane dzięki JEZUSOWI CHRYSTUSOWI. 

Sami z siebie nic bowiem nie możemy uczynić, ale „wszystko możemy w TYM, który nas umacnia”Flp 4, 13. 

W ten sposób człowiek niczego nie ma, z czego mógłby się chlubić, lecz cała nasza „chluba” jest w CHRYSTUSIE… w którym czynimy zadośćuczynienie, „wydając 

owoce godne nawrócenia”Łk 3, 8, mające moc z NIEGO, przez NIEGO ofiarowane OJCU i dzięki NIEMU przyjęte przez OJCASobór Trydencki: DS 1691. [KKK, 1459, 1460] 

UROCZYSTOŚĆ NAJŚWIĘTSZEJ TRÓJCY 

 

TRÓJCA ŚWIĘTA — DE' SACCHIS, Jan Antoni – IL PORDENONE (1483, Corticelli – 1539, Ferrara) 

c. 1530–5, ołtarz, katedra, San Daniele del Friuli; źródło: www.liguori.org 

Z KSIĘGI POWTÓRZONEGO PRAWAPWT 4, 32-34. 39-40 
Mojżesz tak powiedział do ludu: 

„Zapytaj dawnych czasów, które były przed tobą, zaczynając od dnia, 

w którym BÓG stworzył człowieka na ziemi, 

zapytaj od jednego krańca niebios do drugiego, 

czy nastąpiło tak wielkie wydarzenie jak to lub czy słyszano 

o czymś podobnym? 

Czy słyszał jakiś naród głos BOŻY z ognia, jak ty słyszałeś, 

i pozostał żywy? 

Czy usiłował BÓG przyjść i wybrać sobie jeden naród spośród 

innych narodów przez doświadczenia, znaki, cuda i wojny, 

ręką mocną i wyciągniętym ramieniem, dziełami 

przerażającymi, jak to wszystko, co tobie uczynił PAN, BÓG 

twój, w Egipcie na twoich oczach? 

Poznaj dzisiaj i rozważ w swym sercu, że PAN jest BOGIEM, a na niebie 

wysoko i na ziemi nisko nie ma innego. 

Strzeż JEGO praw i nakazów, które ja dziś polecam tobie wypełniać; 

by dobrze ci się wiodło i twym synom po tobie; 

byś przedłużył swe dni na ziemi, którą na zawsze daje ci PAN, BÓG twój». 

PSALM RESPONSORYJNYPS 33 (32), 4-5. 6 I 9. 18-19. 20 I 22 (R.: POR. 12) 

REFREN: Szczęśliwy naród wybrany przez PANA 

Słowo PANA jest prawe, 

a każde JEGO dzieło godne zaufania. 

ON miłuje prawo i sprawiedliwość, 

ziemia jest pełna JEGO łaski. 

Przez słowo PANA powstały niebiosa, 

wszystkie gwiazdy przez tchnienie ust JEGO. 

Bo przemówił, i wszystko się stało, 

sam rozkazał, i zaczęło istnieć. 

Oczy PANA zwrócone na bogobojnych, 

na tych, którzy oczekują JEGO łaski, 

aby ocalił ich życie od śmierci 

i żywił ich w czasie głodu. 

Dusza nasza oczekuje PANA, 

ON jest naszą pomocą i tarczą. 

PANIE, niech nas ogarnie TWOJA łaska, 

według nadziei pokładanej w TOBIE. 

Z LISTU ŚW. PAWŁA APOSTOŁA DO RZYMIANRZ 8, 14-17 
Bracia: 

Wszyscy ci, których prowadzi DUCH BOŻY, są synami BOŻYMI. 

Nie otrzymaliście przecież ducha niewoli, by się znowu pogrążyć w bojaźni, 

ale otrzymaliście DUCHA przybrania za synów, w którym możemy wołać: 

„Abba, Ojcze!” 

Sam DUCH wspiera swym świadectwem naszego ducha, że jesteśmy 

dziećmi BOŻYMI. 

Jeżeli zaś jesteśmy dziećmi, to i dziedzicami: 

dziedzicami BOGA, a współdziedzicami CHRYSTUSA; 

skoro wspólnie z NIM cierpimy, to po to, by wspólnie mieć udział w chwale. 

AKLAMACJAPOR. AP 1, 8 Alleluja, Alleluja 

Chwała OJCU i SYNOWI, 

i DUCHOWI ŚWIĘTEMU, 

BOGU, który jest i który był, 

i który przychodzi. 

SŁOWA EWANGELII WG ŚW. MATEUSZAMT 28, 16-20 

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

im polecił. 

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«. 

http://www.liguori.org/blog/papandrea-holy-trinity-in-the-beginning-was-the-father-and-the-son.html
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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! 
 29.V (wtorek): 

 O 1630, w domu rekolekcyjnym, spotkanie zaintereso-
wanych uroczystością udzielenia sakramentu bierzmo-
wania w dniu 13.VI. Do 29.V prosimy o załatwienie 
wszelkich niezbędnych spraw formalnych. 

 O 1800 zbiórka ministrantów. 
 30.V (środa): Zapraszamy! kandydatów na ministranta z klas 3. 

szkoły podstawowej na Mszę św. i spotkanie – o 1800. 
 31.V (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. 
 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 
i dzieci rocznicowe – 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! 
 28.VI (poniedziałek): O 1700 przed kościołem zebranie 

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

 Mszy św. o 1200 i 1800 nie będzie. 
 NABOŻEŃSTWA MAJOWEGO również nie będzie. 

 31.V–3.VI (czwartek–niedziela): Rodzinny spływ kajakowy rzeką 
Wkrą. Wyjazd 31.V (czwartek) o 1530. 

 1-30.VI: NABOŻEŃSTWA CZERWCOWE do NAJŚWIĘTSZEGO SERCA 

PANA JEZUSA codziennie o 1730. 
 1.VI (piątek): 1-SZY PIĄTEK MIESIĄCA. 

 Msza św. ku czci NAJŚWIĘTSZEGO SERCA PANA JEZUSA o 1800. 
 Spowiedź 1. piątkowa ½ godz. przed Mszą św. 

 2.VI (sobota): 1-SZA SOBOTA MIESIĄCA. 
 Msza św. o NIEPOKALANYM SERCU MARYI o 1800. 

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

 XI DZIEŃ DZIĘKCZYNIENIA — pod hasłem „Dziękujemy za Nie-
podległość”. 

 Po Mszach św. 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. 

 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. 

 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. 
 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. Prosimy! o oddanie wypełnio-

nych kart uczestników i wpłatę pierwszej raty w wys. 800 zł. 
 Parafialny zespół Caritas współorganizuje wakacyjny wyjazd 

dla dzieci i młodzieży do Łebie. 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 kościele, 

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. 
 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 I: Bartłomiej WIŚNIEWSKI, kawaler z parafii tutejszej, i Mag-

dalena LICHOMSKA, panna z parafii pw. MB Różańcowej w Piasecznie 

Zapowiedź I: Łukasz ŚWIERCZEWSKI, kawaler, i Klaudia ZAWADZANKO, 
panna, oboje z parafii tutejszej 

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. Stanisław CYGAN  17.V.2018 l. 82 

Wieczne odpoczywanie racz Mu dać PANIE! 

INTENCJE MSZALNE I MODLITEWNE 

28.V 
(poniedziałek) 

730 
† Zdzisława, Jarosława i Pawła GUTTÓW, 

zmarłych z rodzin SOĆKÓW i GUTTÓW 

1800 † Janiny i Jerzego WENCŁAWIAKÓW 

29.V 
(wtorek) 

730 w pewnej intencji 

1800 
† Urszuli LACH, w 8. rocznicę śmierci, rodziców Stefanii i Jana 

LACHÓW, Genowefy i Franciszka NOGALÓW, 

dziadków Marii i Franciszka oraz Piotra LACHA 

30.V 
(środa) 

730 † Czesława, w 17. rocznicę śmierci 

1800 
† Anny, Wandy i Bolesława BOGUCKICH, 

Marii i Kazimierza KALIŃSKICH 

31.V 
(czwartek) 

845 † Elżbiety, Sabiny i Jana ULICKICH 

1030 za Parafian 

1.VI 
(piątek) 

730 † Lucji OSUCH 

1800 † Janiny SYKULAK, w 7. rocznicę śmierci, Henryka SYKULAKA 

2.VI 
(sobota) 

730 o nawrócenie grzeszników 

1800 † Ireny i Władysława LEWANDOWSKICH 

3.VI 
(niedziela) 

845 
† Władysławy i Henryka CINAKÓW, 

Edmunda KOWALIKA 

1030 
† Marianny i Tadeusza KANABUSÓW, 

zmarłych z rodzin NOGALÓW i KANABUSÓW 

1200 

† Leszka, Stanisława i Zygmunta BURACZYŃSKICH, 

ich rodziców 

† Marzenny PRZERADZKIEJ, w 1. rocznicę śmierci 

1800 † Stanisławy, Ireny i Antoniego GAŁECKICH 

PRZEISTOCZENIE 

Wzruszenie dech mi zapiera 

gdy drżącą ręką trzymam 

Najświętszą Hostię i kielich z winem 

prosząc DUCHA ŚWIĘTEGO 

by JEGO mocą 

przeze mnie niegodnego sługę 

stały się CIAŁEM PANA i KRWIĄ JEGO 

wpatruję się w mojego BOGA 

nie znajdując słów 

by uwielbić JEGO Miłość 

i serce tylko w milczeniu 

śpiewa pieśń miłości 

o BOGU który zakochał się w człowieku 

i z nim pozostał w małym kawałku chleba 

w kropli wina 

która na ołtarzu staje się 

BOGIEM samym. 

Amen. 

ks. Marek CHRZANOWSKI FDP (ur. 1962, Rawa Mazowiecka) – 2017 
il. OSTATNIA WIECZERZA – DAGNAN-BOUVERET, Pascal Adolf Jan (1852, Paryż – 1929, Quincey), fragm., 1896 źródło: en.wikipedia.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 

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

https://en.wikipedia.org/wiki/File:BouveretLastSupper.jpg
http://www.swzygmunt.knc.pl/
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