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Od Wniebowstąpienia przyjście CHRYSTUSA w chwale jest bliskiePOR. AP 22, 20., nawet jeśli nie do nas należy „znać czasy i chwile, które OJCIEC ustalił swoją władzą”DZ 1, 7, POR., MK 13, 32. 

Przyjście eschatologiczne może wypełnić się w każdej chwiliPOR. MT 24, 44; 1 TES 5, 2, 

 nawet jeśli to przyjście i ostateczna próba, która je poprzedzi, są jeszcze „zatrzymane”POR. 2 TES 2, 3-12. [KKK, 673] 

UROCZYSTOŚĆ WNIEBOWSTĄPIENIA PAŃSKIEGO 
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 widzieliście 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 DO HEBRAJCZYKÓWHbr 9, 24-28; 10, 19-23 
CHRYSTUS wszedł nie do świątyni 

zbudowanej rękami ludzkimi, 

będącej odbiciem prawdziwej świątyni, 

ale do samego nieba, 

aby teraz wstawiać się za nami 

przed obliczem BOGA, 

ani nie po to, 

aby się wielekroć sam miał ofiarować, 

jak arcykapłan, 

który co roku wchodzi do świątyni 

z krwią cudzą, 

gdyż w takim przypadku 

musiałby cierpieć wiele razy 

od stworzenia świata. 

A tymczasem raz jeden ukazał się teraz 

na końcu wieków, 

aby zgładzić grzech 

przez ofiarę z samego siebie. 

A jak postanowione ludziom raz umrzeć, 

potem zaś sąd, 

tak CHRYSTUS raz jeden był ofiarowany 

dla zgładzenia grzechów wielu, 

drugi raz ukaże się 

nie w związku z grzechem, 

lecz dla zbawienia tych, 

którzy GO oczekują. 

Mamy więc, bracia, pewność, 

iż wejdziemy do Miejsca Świętego 

przez krew JEZUSA. 

ON nam zapoczątkował drogę nową i żywą, 

przez zasłonę, 

to jest przez CIAŁO SWOJE. 

Mając zaś kapłana wielkiego, 

który jest nad domem BOŻYM, 

przystąpmy z sercem prawym, 

z wiarą pełną, 

oczyszczeni na duszy 

od wszelkiego zła świadomego 

i obmyci na ciele wodą czystą. 

Trzymajmy się niewzruszenie nadziei, 

którą wyznajemy, 

bo godny jest zaufania TEN, 

który dał obietnicę. 

AKLAMACJAMT 28, 19A. 20B Alleluja, Alleluja 

»Idźcie i nauczajcie wszystkie narody. 

JA jestem z wami przez wszystkie dni, 

aż do skończenia świata« 

SŁOWA EWANGELII WEDŁUG ŚW. ŁUKASZAŁk 24, 46-53 

JEZUS powiedział do swoich uczniów: 

»Tak jest napisane: 

MESJASZ będzie cierpiał 

i trzeciego dnia zmartwychwstanie; 

w imię JEGO głoszone będzie nawrócenie 

i odpuszczenie grzechów wszystkim narodom, 

począwszy od Jeruzalem. 

Wy jesteście świadkami tego. 

Oto JA ześlę na was obietnicę mojego OJCA. 

Wy zaś pozostańcie w mieście, 

aż będziecie przyobleczeni w moc z wysoka«. 

Potem wyprowadził ich ku Betanii 

i podniósłszy ręce, błogosławił ich. 

A kiedy ich błogosławił, 

rozstał się z nimi 

i został uniesiony do nieba. 

Oni zaś oddali MU pokłon 

i z wielką radością wrócili do Jeruzalem, 

gdzie stale przebywali w świątyni, 

wielbiąc i błogosławiąc BOGA. 

il.: WNIEBOWSTĄPIENIE — MATEJKO, Jan Alojzy (1838, Kraków – 1893, Kraków) 

1884, olejny na desce dębowej, 103×66.8 cm, Muzeum Narodowe, Warszawa; źródło: commons.wikimedia.org 

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Matejko_Ascension_of_Christ.jpg
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INFORMACJE PARAFIALNE 
 Z radością informujemy, że STOLICA APOSTOLSKA, przychyla-

jąc się do prośby naszych Duszpasterzy, ustanowiła dla na-
szego kościoła – w trzechsetlecie jego budowy – ROK 

JUBILEUSZOWY, od 30.VI.2019 do 30.VI.2020 r. 
 16.VI (niedziela): W czasie wszystkich Mszy św. kazanie 

przygotowujące parafię do tego wydarzenia wygłosi 
ks. Michał LUBOWICKI. 

 30.VI (niedziela): Uroczystego otwarcia Roku Jubileuszowego 
dokona Jego Eminencja ks. Kazimierz kard. NYCZ, 
Metropolita Warszawski, na Mszy św. o 1200. 

Zapraszamy! wszystkich Parafian do wzięcia udziału w tej 

uroczystości, aby móc zaczerpnąć z bogactw duchowych 
płynących z ROKU JUBILEUSZOWEGO! 

 1-30.VI: NABOŻEŃSTWA CZERWCOWE do NAJŚWIĘTSZEGO SERCA 

PANA JEZUSA codziennie o 1730. 
 2.VI (niedziela): 1-SZA NIEDZIELA MIESIĄCA. 

 Po sumie o 1200 adoracja NAJŚWIĘTSZEGO SAKRAMENTU. 
 Po adoracji – spotkanie Kół Żywego Różańca. 
 XII DZIEŃ DZIĘKCZYNIENIA. 

 W sposób szczególny wyrażamy nasze dziękczynienie 
BOGU za dwóch wielkich Pasterzy Kościoła – świętego 
JANA PAWŁA II i Czcigodnego Sługę Bożego Stefana 
kard. WYSZYŃSKIEGO, Prymasa Polski: 

 Dokładnie 40 lat temu rozpoczęła się pierwsza 
pielgrzymka ŚW. JANA PAWŁA II do Ojczyzny. 

 Trwamy w modlitwie o rychłą beatyfikację Czcigod-
nego Sługi Bożego Stefana kard. WYSZYŃSKIEGO. 

 7.VI (piątek): 1. PIĄTEK MIESIĄCA. 
 Msza św. ku czci NAJŚWIĘTSZEGO SERCA PANA JEZUSA o 1800. 
 Msza św. dla dzieci o 1545. 
 Spowiedź 1. piątkowa ½ godz. przed Mszą św. 

 O 2000 „WIECZÓR MODLITWY” — adoracja JEZUSA w NAJ-
ŚWIĘTSZYM SAKRAMENCIE, w Słowie, w śpiewie, w ciszy… 
Prośby / podziękowania, które będą polecane JEZUSOWI 
można wrzucać do specjalnej skrzynki na końcu kościoła. 

 8.VI (sobota): 
 WYPOMINKI o 1640, a po nich NABOŻEŃSTWO CZERWCOWE. 
 Msza św. za zmarłych polecanych w WYPOMINKACH o 1800. 

 9.VI (niedziela):.O 1200 w naszym kościele Mszę św. prymicyjną 
odprawi ks. Tomasz BARAŃSKI. Zapraszamy! 

 15–16.VI (sobota–niedziela): Pielgrzymka rzeczna św. Zygmunta 
do Płocka. Chętnych prosimy! o zgłaszanie się do ks. Probo-

szcza lub ks. Michała. 
 Chrzty w czerwcu w 4. niedzielę miesiąca — 23.VI — na su-

mie. Zgłoszenia do 14.VI w kancelarii. Przygotowanie dla 
rodziców i chrzestnych 16.VI, po sumie, w kościele. 

 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 I: Patryk Mariusz CELIŃSKI, kawaler z parafii tutejszej, i Edyta 

Justyna SAWCZUK, panna z parafii pw. Chrystusa Króla w Międzyrzecu 
Podlaskim 

Zapowiedź I: Mateusz BRZEZIŃSKI, kawaler z parafii tutejszej, i Sylwia 

Beata GOJŻEWSKA, panna z parafii pw. Chrystusa Króla w Piastowie 
Ktokolwiek wiedziałby o przeszkodach w zawarciu małżeństwa przez 

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

INTENCJE MSZALNE I MODLITEWNE 

3.VI 
(poniedziałek) 

730 
† Kassima w 5. rocznicę śmierci, 

Jadwigi i Stanisława, cierpiących w czyśćcu 

1800 † Seweryny CHRUŚCICKIEJ 

4.VI 
(wtorek) 

730 
o błogosławieństwo BOŻE, wiarę i wszelkie potrzebne łaski 

dla Jacka, z racji 51. urodzin 

1800 † Edmunda KOWALIKA, Władysławy i Henryka CINAKÓW 

5.VI 
(środa) 

730 w pewnej intencji 

1800 † Zbigniewa RETMAŃSKIEGO 

6.VI 
(czwartek) 

730 w pewnej intencji 

1800 
† Władysławy WĘCŁAWIAK, w 19. rocznicę śmierci, 

Stanisława WĘCŁAWIAKA, Stanisławy MOLAK 

7.VI 
(piątek) 

730 w pewnej intencji 

1545  

1800 
dziękczynna, z prośbą o błogosławieństwo BOŻE i wszelkie potrzebne 

łaski dla Barbary i Macieja, z racji 18. rocznicy ślubu 

8.VI 
(sobota) 

730 
† Przemysława, z racji urodzin, 

wraz z prośbą o błogosławieństwo BOŻE i wszelkie potrzebne łaski 

dla Jadwigi i Karola, z racji 50. rocznicy ślubu 

1640 WYPOMINKI 

1800 † zmarłych polecanych w WYPOMINKACH 

9.VI 
(niedziela) 

845 
† Małgorzaty, Wiesława, Janiny, Władysława i Leszka 

BIERNACKICH, Jana ZAWADZANKO, 

Franciszki, Stanisława i Jana KORNASZEWSKICH 

1030 
† Antoniego OKLEJA, w 3. rocznicę śmierci, 

Krystyny i Tadeusza OKLEJÓW, 

Pelagii, Mariana i Sławomira LICHOCKICH 

1200 w intencji ks. Tomasza BARAŃSKIEGO – Msza św. prymicyjna 

1800 
† Tadeusza GOSŁAWSKIEGO, w 17. rocznicę śmierci, 

Marianny i Adama MICHALAKÓW 

ŚW. JAN PAWEŁ II — KOŚCIÓŁ PRZYNIÓSŁ POLSCE CHRYSTUSA… 

Pierwsza pielgrzymka św. Jana Pawła II do Polski w VI.1979, 40 lat temu, 

pozwoliła nam, Polakom, wniknąć — po raz pierwszy od ponad 30 lat rosyj-

skiej okupacji komunistycznej — w nasze zbiorowe JA i zobaczyć, kim tak 

naprawdę jesteśmy. Warto do słów Jana Pawła II wracać. Często… 

„Kościół przyniósł Polsce CHRYSTUSA — to znaczy klucz do rozumienia tej wiel-

kiej i podstawowej rzeczywistości, jaką jest człowiek. Człowieka bowiem nie 

można do końca zrozumieć bez CHRYSTUSA. A raczej: człowiek nie może siebie 

sam do końca zrozumieć bez CHRYSTUSA. Nie może zrozumieć ani kim jest, ani 

jaka jest jego właściwa godność, ani jakie jest jego powołanie i ostateczne 

przeznaczenie. Nie może tego wszystkiego zrozumieć bez CHRYSTUSA. 

I dlatego CHRYSTUSA nie można wyłączać z dziejów człowieka w jakimkolwiek 

miejscu ziemi. Nie można też bez CHRYSTUSA zrozumieć dziejów Polski — przede 

wszystkim jako dziejów ludzi, którzy przeszli i przechodzą przez tę ziemię. Dzie-

je ludzi! Dzieje narodu są przede wszystkim dziejami ludzi. A dzieje każdego 

człowieka toczą się w JEZUSIE CHRYSTUSIE. W NIM stają się dziejami zbawienia. 

Dzieje narodu zasługują na właściwą ocenę wedle tego, co wniósł on w rozwój 

człowieka i człowieczeństwa, w jego świadomość, serce, sumienie. To jest 

najgłębszy nurt kultury. To jej najmocniejszy zrąb. To jej rdzeń i siła. Otóż tego, 

co naród polski wniósł w rozwój człowieka i człowieczeństwa, co w ten rozwój 

również dzisiaj wnosi, nie sposób zrozumieć i ocenić bez CHRYSTUSA. „Ten stary 

dąb tak urósł, a wiatr go żaden nie obalił, bo korzeń jego jest CHRYSTUS”Piotr Skarga, 

„Kazania sejmowe”. Trzeba iść po śladach tego, czym — a raczej kim — na przestrzeni 

pokoleń był CHRYSTUS dla synów i córek tej ziemi […] 

Jeśli jest rzeczą słuszną, aby dzieje narodu rozumieć poprzez każdego 

człowieka w tym narodzie — to równocześnie nie sposób zrozumieć człowieka 

inaczej jak w tej wspólnocie, którą jest jego naród. Wiadomo, że nie jest to 

wspólnota jedyna. Jest to jednakże wspólnota szczególna, najbliżej chyba 

związana z rodziną, najważniejsza dla dziejów duchowych człowieka. Otóż nie 

sposób zrozumieć dziejów narodu polskiego — tej wielkiej tysiącletniej 

wspólnoty, która tak głęboko stanowi o mnie, o każdym z nas — bez CHRYSTUSA. 

Jeślibyśmy odrzucili ten klucz dla zrozumienia naszego narodu, narazilibyśmy 

się na zasadnicze nieporozumienie. Nie rozumielibyśmy samych siebie. Nie 

sposób zrozumieć tego narodu, który miał przeszłość tak wspaniałą, ale 

zarazem tak straszliwie trudną — bez CHRYSTUSA […] 

To wszystko w tej Eucharystii ogarniam myślą i sercem i włączam w tę jedną 

jedyną Najświętszą Ofiarę CHRYSTUSA na placu Zwycięstwa. I wołam, ja, syn pol-

skiej ziemi, a zarazem ja, Jan Paweł II, papież, wołam z całej głębi tego tysiącle-

cia, wołam w przeddzień święta Zesłania, wołam wraz z wami wszystkimi: 

Niech zstąpi DUCH TWÓJ! 

Niech zstąpi DUCH TWÓJ i odnowi oblicze ziemi! Tej ziemi…” 

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/

