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„Królestwo BOŻE. to sprawiedliwość, pokój i radość w DUCHU ŚWIĘTYM”RZ 14,17. 

 Czasy ostateczne, w jakich żyjemy, są czasami wylania DUCHA ŚWIĘTEGO. 

 Od tej chwili rozpoczęła się decydująca walka między „ciałem” a DUCHEMPOR. GA 5, 16-25. [KKK, 2819] 

SZÓŚTA NIEDZIELA WIELKANOCNA 
Z DZIEJÓW APOSTOLSKICHDZ 15, 1-2. 22-29 

Niektórzy przybysze z Judei nauczali braci: 

„Jeżeli się nie poddacie obrzezaniu 

według zwyczaju Mojżeszowego, 

nie możecie być zbawieni”. 

Kiedy doszło do niemałych sporów i roztrząsań 

między nimi a Pawłem i Barnabą, 

postanowiono, że Paweł i Barnaba, 

i jeszcze kilku spośród nich 

udadzą się w sprawie tego sporu do Jeruzalem, 

do apostołów i starszych. 

Wtedy apostołowie i starsi 

wraz z całym Kościołem 

postanowili wybrać ludzi 

przodujących wśród braci: 

Judę, zwanego Barsabą, i Sylasa 

i wysłać do Antiochii 

razem z Barnabą i Pawłem. 

Posłali przez nich pismo tej treści: 

„Apostołowie i starsi bracia 

przesyłają pozdrowienie 

braciom pogańskiego pochodzenia 

w Antiochii, w Syrii i w Cylicji. 

Ponieważ dowiedzieliśmy się, 

że niektórzy bez naszego upoważnienia 

wyszli od nas 

i zaniepokoili was naukami, 

siejąc zamęt w waszych duszach, 

postanowiliśmy jednomyślnie 

wybrać mężów 

i wysłać razem z naszymi drogimi: 

Barnabą i Pawłem, 

którzy dla imienia PANA naszego, 

JEZUSA CHRYSTUSA, 

poświęcili swe życie. 

Wysyłamy więc Judę i Sylasa, 

którzy oznajmią wam ustnie to samo. 

Postanowiliśmy bowiem, 

DUCH ŚWIĘTY i my, 

nie nakładać na was żadnego ciężaru 

oprócz tego, co konieczne. 

Powstrzymajcie się od ofiar składanych bożkom, 

od krwi, 

od tego, co uduszone, 

i od nierządu. 

Dobrze uczynicie, jeżeli powstrzymacie się od tego. 

Bywajcie zdrowi!” 

PSALM RESPONSORYJNYPS 67 (66), 2-3. 4-5. 6 I 8 (R.: POR. 4) 

REFREN: Niech wszystkie ludy sławią CIEBIE, BOŻE 

Niech Bóg się zmiłuje nad nami i nam błogosławi; 

niech nam ukaże pogodne oblicze. 

Aby na ziemi znano JEGO drogę, 

JEGO zbawienie wśród wszystkich narodów. 

Niech CIEBIE, BOŻE, wysławiają ludy, 

niech wszystkie narody oddają CI chwałę. 

Niech się narody cieszą i weselą, 

bo rządzisz ludami sprawiedliwie 

i kierujesz narodami na ziemi. 

Niech CIEBIE, BOŻE, wysławiają ludy, 

niech wszystkie narody oddają CI chwałę. 

Niech nam BÓG błogosławi 

i niech cześć MU oddają wszystkie krańce ziemi. 

Z APOKALIPSY ŚW. JANA APOSTOŁAAp 21, 10-14. 22-23 
Uniósł mnie anioł w zachwyceniu 

na górę wielką i wyniosłą, 

i ukazał mi Miasto Święte – Jeruzalem, 

zstępujące z nieba od BOGA, 

mające chwałę BOGA. 

Źródło jego światła 

podobne do kamienia drogocennego, 

jakby do jaspisu o przejrzystości kryształu: 

Miało ono mur wielki i wysoki, 

miało dwanaście bram, 

a na bramach – dwunastu aniołów 

i wypisane imiona, które są imionami 

dwunastu szczepów synów Izraela. 

Od wschodu trzy bramy 

i od północy trzy bramy, 

i od południa trzy bramy, 

i od zachodu trzy bramy. 

A mur Miasta ma dwanaście warstw fundamentu, 

a na nich dwanaście imion 

dwunastu Apostołów BARANKA. 

A świątyni w nim nie dojrzałem: 

bo jego świątynią jest PAN BÓG wszechmogący 

oraz BARANEK. 

I Miastu nie trzeba słońca ni księżyca, 

by mu świeciły, 

bo chwała BOGA je oświetliła, 

a jego lampą – BARANEK. 

AKLAMACJAJ 14, 23 Alleluja, Alleluja 

»Jeśli MNIE kto miłuje, 

będzie zachowywał MOJĄ naukę, 

a OJCIEC MÓJ umiłuje go 

i przyjdziemy do niego« 

SŁOWA EWANGELII WEDŁUG ŚW. JANAJ 14, 23-29 

JEZUS powiedział do swoich uczniów: 

»Jeśli MNIE kto miłuje, 

będzie zachowywał MOJĄ naukę, 

a OJCIEC MÓJ umiłuje go 

i przyjdziemy do niego, 

i mieszkanie u niego uczynimy. 

Kto nie miłuje MNIE, 

ten nie zachowuje słów MOICH. 

A nauka, którą słyszycie, 

nie jest MOJA, 

ale TEGO, który MNIE posłał, 

OJCA. 

To wam powiedziałem, 

przebywając wśród was. 

A PARAKLET, DUCH ŚWIĘTY, 

którego OJCIEC pośle w MOIM imieniu, 

ON was wszystkiego nauczy 

i przypomni wam wszystko, 

co JA wam powiedziałem. 

Pokój zostawiam wam, 

pokój MÓJ daję wam. 

Nie tak jak daje świat, 

JA wam daję. 

Niech się nie trwoży serce wasze 

ani się nie lęka. 

Słyszeliście, że wam powiedziałem: 

Odchodzę 

i przyjdę znów do was. 

Gdybyście MNIE miłowali, 

rozradowalibyście się, że idę do OJCA, 

bo OJCIEC większy jest ode MNIE. 

A teraz powiedziałem wam o tym, 

zanim to nastąpi, 

abyście uwierzyli, 

gdy się to stanie«. 

il.: JEZUS — wg. ELIA, Cataldo (ur. 1962, Francavilla Fontana) – brat zakonny, Zakon Braci Mniejszych Kapucynów 

źródło: commons.wikimedia.org 

https://www.gosc.pl/doc/3265176.Stygmatyk-z-Calvo
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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! 
 1.VI (sobota): 1-SZA SOBOTA MIESIĄCA. 

 Uczcijmy! NIEPOKALANE SERCE MARYI nabożeństwem PIĘCIU 

PIERWSZYCH SOBÓT MIESIĄCA — wynagradzającym za grze-
chy przeciwko SERCU MARYI! Zapraszamy! w kolejne pier-

wsze soboty miesiąca na Mszę św. o 1800. 
 Po Mszy św. o 1800 – RÓŻANIEC. 

 2.VI (niedziela): 1-SZA NIEDZIELA MIESIĄCA. 
 Po sumie o 1200 adoracja NAJŚWIĘTSZEGO SAKRAMENTU. 
 Po adoracji – spotkanie Kół Żywego Różańca. 

 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: 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 

ODESZLI 
W ostatnim czasie odeszli z naszego grona: 

śp. Stanisław SIBILSKI  12.V.2019 l. 89 

śp. Mirosława Elżbieta FEDOROWICZ  3.V.2019 l. 64 

Wieczne odpoczywanie racz Im dać PANIE! 

INTENCJE MSZALNE I MODLITEWNE 

27.V 
(poniedziałek) 

730 † Stanisława SIBILSKIEGO 

1800 † Anny PRZYBYLSKIEJ, w 2. rocznicę śmierci 

28.V 
(wtorek) 

730  

1800 
† Anny, Wandy i Bolesława BOGUCKICH, 

Marii i Kazimierza KALIŃSKICH 

29.V 
(środa) 

730 dziękczynna 

1800 † Tadeusza BOROWSKIEGO 

30.V 
(czwartek) 

730 † Rafała FABISIAKA 

1800 

† Urszuli LACH, w 8. rocznicę śmierci, 

Stefanii i Jana LACHÓW, 

Genowefy i Franciszka NOGALÓW, 

Marii i Franciszka LACHÓW, 

Piotra LACHA 

31.V 
(piątek) 

730  

1800 † Ireny i Władysława LEWANDOWSKICH 

1.VI 
(sobota) 

730 † Janiny, w 8. rocznicę śmierci, i Henryka SYKULAKÓW 

1800 o nawrócenie grzeszników 

2.VI 
(niedziela) 

845 
† Marianny i Tadeusza KANABUSÓW, 

zmarłych z rodzin NOGALÓW i KANABUSÓW 

1030 o nawrócenie grzeszników 

1200 
† Genowefy i Zbigniewa GUTOWSKICH, 

zmarłych z rodzin GUTOWSKICH i JANISZKÓW 

1800 
† Jolanty MAĆKOWIAK, 

jej rodziców, 

Marka MAĆKOWIAKA 

MISTRZOWIE SŁOWA: BP JÓZEF ZAWITKOWSKI – BYĆ CZŁOWIEKIEM SUMIENIA 

Taki jest mój los. 

Całe życie muszę wybierać: 

między drogą Piotrową 

a drogą Judasza. 

Muszę być człowiekiem sumienia. 

A to mówi dziś do nas 

Duch BOŻY: 

Kładę dziś przed wami 

błogosławieństwo i przekleństwoPOW. 11,26, 

życie i śmierćPOW 30,19, 

szczęście i nieszczęściePOW 30,15, 

Wybierajcie! 

Ale jak wybierać? 

Ludzie są głodni. 

Patrzą na grzechy możnych 

i tracą wiarę 

w dobroć, sprawiedliwość 

i OPATRZNOŚĆ BOŻĄ. 

Ale ja wołam do sumienia. 

Ja wzywam DUCHA ŚWIĘTEGO, 

który jest MOCĄ, 

ŚWIATŁOŚCIĄ, MIŁOŚCIĄ i PRAWDĄ. 

Tam, gdzie zstępuje 

DUCH BOŻY, 

znikają bezduszne idee, 

a rodzi się społeczność, 

która ma jedno serce 

i jednego DUCHAPOR. DZ 4,32. 

Boję się ludzi bezbożnych. 

Boję się tych 

bez serc, bez DUCHAA. MICKIEWICZ. 

Bo skąd się biorą 

korupcje, afery, 

kłamstwa, oszustwa i zdrady? 

Ci, którzy zdradzili BOGA, 

z łatwością kłamią ludzi 

i zdradzają świętości. 

Takie są rządy profanów. 

DUCHU PRZEMOŻNY, przybądź 

Dusze nasze oświeć 

Światłością SWĄ…A. KRZYCKI. 

Zstąp GOŁĘBICO TWÓRCZY DUCH… 

w pokoju pokój zbawczy daj! 

Poprowadź nas WIERZĄCY BÓG, 

przejdziemy cało złość i kłamST. WYSPIAŃSKI. 

Głupcom odejmij dar marzenia, 

a sny szlachetnych ucieleśnijJ. TUWIM […] 

Tylko niech Europa nie straci 

tych korzeni i skrzydeł, 

które dał Jej 

Duch kultury chrześcijańskiej, 

bo kamienie wołać będą!ŁK 19,40 

Żebyśmy wreszcie byli 

jednym duchem 

i jednym sercemDZ 4,32, 

abyśmy oddychali dwoma płucamiJAN PAWEŁ II - PAPIEŻ. 

Zdradliwe srebrniki 

niech nas nie podzielą, 

a KOMUNIA CHLEBA i DUCHA 

niech to sprawi, 

abyśmy byli jednoPOR. J 17,21 I NN. 

ZAWITKOWSKI, Józef (1938, Wał) – Warszawa, 8.VI.2003, fragm. homilii 

BISKUPI WARSZAWSCY: STANISŁAW GALL, CZ. I 

Ostatnim biskupem warszawskim, który swoją posługę biskupią rozpoczął 

jeszcze w czasach zaborów, gdy niepodległej Polski (w jakimkolwiek 

kształcie) nie było na mapie, był Stanisław Gall. 

Stanisław Tomasz Gał przyszedł na świat 21.IV.1865 w Klemensowie, 

ówczesnej wsi – dziś dzielnicy miasteczka Strzebrzeszyn, ok. 17 km od Za-

mościa – nad rzeką Wieprz (z tych samych stron wywodzi się ród Ka-

czorowskich, z którego pochodziła matka Karola Wojtyły, czyli Jana 

Pawła II), w ówczesnej ros. Люблинская губерния (pl. gubernia lubelska) 

wchodzącej w skład zaborczego ros. Царство Польское (pl. Królestwo 

Polskie). 

Był jedynym dzieckiem Tomasza i Anny z d. Sławińskiej, które dożyło wieku 

dorosłego (prawd. 6 jego braci i sióstr zmarło w dzieciństwie)… cd. nastąpi… 

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/

