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JEZUS powiedział: »JA jestem krzewem winnym, wy – latoroślami. Kto trwa we MNIE, a JA w nim, ten przynosi owoc obfity, ponieważ beze MNIE nic nie możecie uczynić«J 15, 5. 

Owocem, o którym mówią te słowa, jest świętość życia ubogaconego dzięki zjednoczeniu z CHRYSTUSEM. Gdy wierzymy w JEZUSA CHRYSTUSA, mamy udział w JEGO misteriach 

i zachowujemy JEGO przykazania; sam ZBAWICIEL przychodzi, by miłować w nas swojego OJCA i swoich braci, naszego OJCA i naszych braci. Dzięki DUCHOWI ŚWIĘTEMU JEGO OSOBA 

staje się żywą i wewnętrzną normą naszego działania. »To jest moje przykazanie, abyście się wzajemnie miłowali, tak jak JA was umiłowałem«J 15,12. [KKK, 2074] 

PIĄTA NIEDZIELA WIELKANOCNA 

 

ŚW. BARNABA (ZE OGNIEM – SYMBOLEM RODZAJU ŚMIERCI JAKIE MA PONIEŚĆ – W RĘKU) — NN 

XVIII w., Lombardia; źródło: commons.wikimedia.org 

Z DZIEJÓW APOSTOLSKICHDZ 14, 21B-27 

Paweł i Barnaba wrócili do Listry, 

do Ikonium i do Antiochii, 

umacniając dusze uczniów, 

zachęcając do wytrwania w wierze, 

«bo przez wiele ucisków 

trzeba nam wejść do królestwa BOŻEGO”. 

Kiedy w każdym Kościele 

wśród modlitw i postów 

ustanowili im starszych, 

polecili ich PANU, 

w którego uwierzyli. 

Potem przeszli przez Pizydię 

i przybyli do Pamfilii. 

Głosili słowo w Perge, 

zeszli do Attalii, 

a stąd odpłynęli do Antiochii, 

gdzie za łaską BOŻĄ zostali przeznaczeni 

do dzieła, które wykonali. 

Kiedy przybyli 

i zebrali miejscowy Kościół, 

opowiedzieli, 

jak wiele BÓG przez nich zdziałał 

i jak otworzył poganom 

podwoje wiary. 

PSALM RESPONSORYJNYPS 145 (144), 8-9. 10-11. 12-13 (R.: 1B) 

REFREN: Będę CIĘ wielbił, BOŻE mój i KRÓLU 

PAN jest łagodny i miłosierny, 

nieskory do gniewu i bardzo łaskawy. 

PAN jest dobry dla wszystkich, 

a JEGO miłosierdzie nad wszystkim, co stworzył. 

Niech CIĘ wielbią, PANIE, wszystkie TWOJE dzieła 

i niech CIĘ błogosławią TWOI wyznawcy. 

Niech mówią o chwale TWOJEGO królestwa 

i niech głoszą TWOJĄ potęgę. 

Aby synom ludzkim oznajmić TWOJĄ potęgę 

i wspaniałość chwały TwojEgo królestwa. 

Królestwo TWOJE królestwem wszystkich wieków, 

przez wszystkie pokolenia TWOJE panowanie. 

Z APOKALIPSY ŚW. JANA APOSTOŁAAp 21, 1-5a 
Ja, Jan, 

ujrzałem niebo nowe 

i ziemię nową, 

bo pierwsze niebo 

i pierwsza ziemia 

przeminęły, 

i morza już nie ma. 

I Miasto Święte – 

Jeruzalem Nowe ujrzałem 

zstępujące z nieba od BOGA, 

przystrojone jak oblubienica 

zdobna w klejnoty 

dla swego męża. 

I usłyszałem donośny głos 

mówiący od tronu: 

»Oto przybytek BOGA z ludźmi: 

i zamieszka wraz z nimi, 

i będą oni JEGO ludem, 

a ON będzie 'BOGIEM z nimi'. 

I otrze z ich oczu wszelką łzę, 

a śmierci już nie będzie. 

Ani żałoby, ni krzyku, ni trudu 

już nie będzie, 

bo pierwsze rzeczy przeminęły«. 

I rzekł ZASIADAJĄCY NA TRONIE: 

»Oto czynię wszystko nowe«. 

AKLAMACJAJ 13, 34 Alleluja, Alleluja 

»Daję wam przykazanie nowe, 

abyście się wzajemnie miłowali, 

tak jak JA was umiłowałem« 

SŁOWA EWANGELII WEDŁUG ŚW. JANAJ 13, 31-33a. 34-35 

Po wyjściu Judasza z wieczernika 

JEZUS powiedział: 

«SYN CZŁOWIECZY został teraz otoczony chwałą, 

a w NIM BÓG został chwałą otoczony. 

Jeżeli BÓG został w NIM otoczony chwałą, 

to i BÓG GO otoczy chwałą w SOBIE SAMYM, 

i to zaraz GO chwałą otoczy. 

Dzieci, 

jeszcze krótko jestem z wami. 

Przykazanie nowe daję wam, 

abyście się wzajemnie miłowali, 

tak jak JA was umiłowałem; 

żebyście i wy tak się miłowali wzajemnie. 

Po tym wszyscy poznają, 

że jesteście uczniami MOIMI, 

jeśli będziecie się wzajemnie miłowali». 

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:San_Barnaba.jpg
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INFORMACJE PARAFIALNE 
 1-31.V: NABOŻEŃSTWA MAJOWE ku czci NAJŚWIĘTSZEJ MARYI 

PANNY odprawiane będą codziennie o 1730: 
 Po nabożeństwach – Msza św. 
 Zachęcamy! również do utrzymania tradycji śpiewania 

Litanii Loretańskiej przy krzyżach i kapliczkach parafii! 
 19.V (niedziela): 

 Uroczystość dzieci rocznicowych na Mszy św. o 1030. 
 Gościmy Siostry ze Zgromadzenia św. Katarzyny, które 

w miejscowości Siemki k. Kętrzyna, na Mazurach, prowa-
dzą – pod nazwą Wspólnota Razem Łatwiej – dom 
dla dziewcząt uzależnionych, pomagając im w wyjściu 
z przypadłości poprzez odnalezienie sensu życia. Siostry 
zapoznają nas z tym dziełem, a po Mszach św. zbierają 
ofiary na jego utrzymanie. 

 24.V (piątek): Jak w każdy 4. piątek miesiąca o 1800 Msza św. 
w intencji wszystkich dzieci objętych modlitwą „RÓŻAŃCA RO-
DZICÓW ZA DZIECI”. Po niej modlitewne spotkanie. Zapraszamy! 

 Chrzty w maju w 4. niedzielę miesiąca – 26.V – na sumie. 
 15–16.VI (sobota–niedziela): Pielgrzymka rzeczna św. Zygmunta 

do Płocka. Chętnych prosimy! o zgłaszanie się do ks. Probo-

szcza lub ks. Michała. 
 10–22.VIII: Letni wyjazd do Augustowa. Koszt: 1,300 zł. 

Szczegóły u ks. Michała. 
 Ofiary na spłatę zobowiązań związanych z trwającym re-

montem kościoła 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! 

 Jednostka OSP Słomczyn prowadzi zbiórkę na rzecz wy-
miany obecnego, wiekowego wozu bojowego. Osoby zain-

teresowane mogą wpłacać środki za pomocą internetowej 
zbiórki na: https://zrzutka.pl/egxjr4, lub na konto: 

BENEFICJENT: Zrzutka.pl Sp. z o.o., Al.Karkonoska 59, 53-015 Wrocław 
NR: 55 1750 1312 6888 1353 9898 6908 

TYTUŁ: Darowizna na zakup samochodu OSP Słomczyn 

ZAPOWIEDZI 
Zapowiedź II: Mateusz KALIŃSKI, kawaler, i Justyna HOLZ, panna, oboje 

z parafii tutejszej 

Zapowiedź I: Michał RAWSKI, kawaler z parafii tutejszej, i Paulina Maria 

TRZCIŃSKA, panna z parafii pw. Matki Bożej Bolesnej w Milanówku 
Ktokolwiek wiedziałby o przeszkodach w zawarciu małżeństwa przez 

w/w osoby proszony jest o skontaktowanie się z Kancelarią Parafialną 

INTENCJE MSZALNE I MODLITEWNE 

20.V 
(poniedziałek) 

730 † Jarosława DUDKA 

1800 
† Danuty KŁOS, 

Elżbiety i Franciszka MŁYNARCZYKÓW, 

Haliny i Michała BOROWSKICH 

21.V 
(wtorek) 

730 w intencji Barbary 

1800 † Kazimierza i Grażyny ŁĄCZYŃSKICH 

22.V 
(środa) 

730 † cierpiących w czyśćcu 

1800 † Stanisławy MIŚTA 

23.V 
(czwartek) 

730  

1800 w intencji BOGU wiadomej 

24.V 
(piątek) 

730 w pewnej intencji 

1800 w intencji dzieci objętych modlitwą różańcową rodziców 

25.V 
(sobota) 

730 † Czesława WALCZAKA, w 18. rocznicę śmierci 

1800 
† Janiny i Leona SZYMBORSKICH, 

Stanisławy i Stanisława CIESIELCZUKÓW 

26.V 
(niedziela) 

845 
† Zdzisława, Jarosława i Pawła GUTTÓW, 

zmarłych z rodzin GUTTÓW i SOĆKÓW 

1030 w pewnej intencji 

1200 † Krystyny i Józefa ŚLIWKÓW 

1800 

† Stanisława PINDELSKIEGO, 

jego rodziców, 

Marianny i Franciszka CHĘCIŃSKICH, 

Janiny i Mirosława MORAWSKICH 

BISKUPI WARSZAWSCY: KAZIMIERZ RUSZKIEWICZ, CZ. IV 

Po objęciu w 1884 urzędu biskupa pomocniczego archidiecezji 

warszawskiej objeżdżał parafie. Konsekrował nowe kościoły, m.in. pw. Wnie-

bowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Łodzi (1897), pw. Matki Bożej 

Pocieszenia w Żyrardowie (1903), pw. Matki Bożej 

Częstochowskiej w Józefowie (1905), pw. św. Piotra 

i Pawła w Dębe (1908), przebudowany kościół 

pw. św. Michała w Warszawie (1911), kościoły 

pw. św. Wawrzyńca Diakona i Męczennika w Solcy 

Wielkiej (1912), pw. Matki Bożej Nieustającej Po-

mocy w Warszawie (1915). Święcił dzwony – nie 

tylko nasze, słomczyńskie (1892), ale i e.g. w koś-

ciele pw. św. Augustyna w Warszawie. Święcił 

nowe cmentarze, np. w VIII.1917 czerniakowski 

na osiedlu Sadyba w Warszawie. Angażował się 

w działalność charytatywną, m.in. patronował 

Towarzystwu Przytułku św. Franciszka Salezego 

w Warszawie-Solcu… 

Brał udział w debatach na najważniejsze tematy nurtujące pozostających 

pod zaborami Polaków. M.in. napisał list opublikowany w VIII.1905 w War-

szawie w pracy zbiorczej „Głosy w sprawie bezrobocia szkolnego”, dotyczą-

cej fali strajków szkolnych, która wybuchła w tym roku. Jednym z owych 

„głosów” był Henryk Sienkiewicz, który napisał: „Nie ukrywałem od począt-

ku mego poglądu na bojkot szkolny i przy każdej sposobności zaznacza-

łem moje stanowisko całkiem wyraźnie. Upominać się z całą siłą, 

wszelkimi sposobami i na wszelkich drogach o szkoły polskie, a jednocześ-

nie nie dozwolić, aby całe młode pokolenie marnowało się bez ratunku 

i nie zacinać się w wielkim i nieszczęsnym narodowym błędzie — oto jedy-

ne wyjście z manowców”. Podobne stanowisko zajął bp Ruszkiewicz: 

„Zaprzestanie uczęszczania do szkoły pedagogicznie lichej, gdy innej nie-

ma, w mojem przekonaniu przynosi szkodę, trudną do powetowania, i mło-

dzieży i społeczeństwu. Dlatego muszę takowe za złe uważać. Z ust 

samych zwolenników bezrobocia szkolnego słyszałem, że ono jest złem. 

Zdrowy zaś rozsądek radzi, aby złe lub szkodliwe co prędzej usunąć. Trwa-

nie uczuciowe w tem, co się uznaje za szkodliwe lub tylko niewłaściwe, 

dowodzi jedynie uporu niemądrego. Nie mogę temu wierzyć, iżby ogół na-

szej młodzieży szkolnej nie chciał się uczyć dlatego, że szkoła nie odpowia-

da naszym pojęciom i pragnieniom narodowym. Zaprzestała ona chodzić 

do szkoły pod wpływem agitatorów, którzy działają w swoich celach, 

niemających nic wspólnego z dobrem młodzieży i kraju, jak doświadczenie 

dzisiejsze i dawniejsze o tem przekonywa. Wielu zaś, kierując się tylko 

szlachetnem uczuciem patryotyzmu, w braku należytej refleksyi uległo 

prądowi zgubnemu. Biada społeczeństwu, które się rządzi łatwo zapalnem 

uczuciem, a niezostającem pod sterem zdrowego rozumu i zimnej 

rozwagi”… 

Zastanawiając się nad tonem tych listów – był rok 1905 – warto pamię-

tać, jak zachowywały się warszawskie ulice ledwie 8 lat wcześniej. A mia-

nowicie od 31.VIII do 4.IX.1897 Warszawę odwiedzał sam cesarz Mikołaj II 

z żoną Aleksandrą. Współczesny historyk tak pisze o tamtych dniach: 

„W dniu przybycia pary cesarskiej do Warszawy na całej siedmiokilometro-

wej trasie przejazdu od Dworca Petersburskiego na Pradze do Łazienek u-

stawiło się kilkaset tysięcy warszawiaków, wielu przybyło też z okolic pod-

warszawskich. Nigdy przedtem od upadku powstań narodowych na ulice 

Warszawy nie wyległy tak wielotysięczne tłumy. Uczestniczyli w tym powi-

taniu przedstawieciele dosłownie wszystkich warstw społeczności warsza-

wskiej. Było to demonstracja zaiste ogólnonarodowa. Z polecenia arcybis-

kupa metropolity warszawskiego, Wincentego Popiela, 1 września z rana 

we wszystkich kościołach katolickich odprawiane były uroczyste nabożeń-

stwa z TE DEUM w podzięce BOGU za przybycie pary monarszej. 

Dawna stolica Polski była na tę okazję wspaniale udekorowana. Gromkie 

okrzyki warszawiaków 'Niech żyją! Hurra! Wiwat!' towarzyszyły przejeżdżą-

jącym gościom”„Mikołaj II - ostatni car Rosji”, Jan Sobczak, 2009… 

Wśród witających był i bp Ruszkiewicz… 

Po śmierci w 1912 warszawskiego ordynariusza, abpa Wincentego Teofila 

Chościak-Popiela, od 14.XII.1912 do 14.IX.1913 zarządzał archidiecezją 

jako wikariusz kapitulny. 

Do wybuchu w 1914 I wojny światowej był delegatem Stolicy Apostolskiej 

dla ukrytych zgromadzeń zakonnych w Królestwie Polskim — był to czas 

szczególnego rozwoju tych zgromadzeń. 

W 1913 za zwalczanie herezji mariawityzmu został skazany przez rosyjski 

zaborczy sąd okręgowy w Warszawie na karę 4 lat więzienia, która 

ze względu na wybuch I wojny światowej nie została wykonana. 

2.XI.1917 został podniesiony do godności arcybiskupa ad personam, 

tytularnego diecezji Nacolii. 

Zmarł 25.III.1925 w Warszawie, już w niepodległej Rzeczyspolitej, i został 

pochowany w krypcie swojego kościoła parafialnego, pw. Świętego Krzyża. 

Był jednym z najdłużej piastujących swój urząd biskupów pomocniczych 

w dziejach Kościoła warszawskiego. 

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://zrzutka.pl/egxjr4
http://www.swzygmunt.knc.pl/

