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NIEDZIELA ZESŁANIA DUCHA ŚWIĘTEGO 
Z DZIEJÓW APOSTOLSKICHDZ 2, 1-11 

Kiedy nadszedł dzień Pięćdziesiątnicy, 

znajdowali się wszyscy razem na tym samym miejscu. 

Nagle dał się słyszeć z nieba szum, 

jakby uderzenie gwałtownego wichru, 

i napełnił cały dom, w którym przebywali. 

Ukazały się im też jakby języki ognia, które się rozdzielały, 

i na każdym z nich spoczął jeden. 

I wszyscy zostali napełnieni DUCHEM ŚWIĘTYM, 

i zaczęli mówić obcymi językami, 

tak jak im DUCH pozwalał mówić. 

Przebywali wtedy w Jeruzalem pobożni Żydzi 

ze wszystkich narodów pod słońcem. 

Kiedy więc powstał ów szum, zbiegli się tłumnie 

i zdumieli, bo każdy słyszał, 

jak tamci przemawiali w jego własnym języku. 

Pełni zdumienia i podziwu mówili: 

„Czyż ci wszyscy, którzy przemawiają, 

nie są Galilejczykami? 

Jakżeż więc każdy z nas słyszy swój własny język ojczysty? 

– Partowie i Medowie, i Elamici, 

i mieszkańcy Mezopotamii, Judei oraz Kapadocji, 

Pontu i Azji, Frygii oraz Pamfilii, 

Egiptu i tych części Libii, które leżą blisko Cyreny, 

i przybysze z Rzymu, Żydzi oraz prozelici, 

Kreteńczycy i Arabowie – 

słyszymy ich głoszących w naszych językach 

wielkie dzieła BOŻE”. 

PSALM RESPONSORYJNYPS 104 (103), 1AB I 24AC. 29B-30. 31 I 34 (R.: POR. 30) 

REFREN: Niech zstąpi DUCH TWÓJ i odnowi ziemię 

Błogosław, duszo moja, PANA, 

BOŻE mój, PANIE, TY jesteś bardzo wielki! 

Jak liczne są dzieła TWOJE, PANIE, 

ziemia jest pełna TWOICH stworzeń. 

Kiedy odbierasz im oddech, marnieją 

i w proch się obracają. 

Stwarzasz je, napełniając SWYM DUCHEM, 

i odnawiasz oblicze ziemi. 

Niech chwała PANA trwa na wieki, 

niech PAN się raduje z dzieł SWOICH. 

Niech miła MU będzie pieśń moja, 

będę radował się w PANU. 

Z LISTU ŚW. PAWŁA APOSTOŁA 

DO RZYMIANRz 8, 8-17 
Bracia: 

Ci, którzy według ciała żyją, 

BOGU podobać się nie mogą. 

Wy jednak nie żyjecie według ciała, 

lecz według DUCHA, 

jeśli tylko DUCH BOŻY w was mieszka. 

Jeżeli zaś ktoś nie ma DUCHA CHRYSTUSOWEGO, 

ten do NIEGO nie należy. 

Skoro zaś CHRYSTUS w was mieszka, 

ciało wprawdzie podlega śmierci 

ze względu na skutki grzechu, 

duch jednak ma życie 

na skutek usprawiedliwienia. 

A jeżeli mieszka w was DUCH TEGO, 

który JEZUSA wskrzesił z martwych, 

to TEN, 

co wskrzesił CHRYSTUSA JEZUSA z martwych, 

przywróci do życia wasze śmiertelne ciała 

mocą mieszkającego w was 

SWEGO DUCHA. 

Jesteśmy więc, bracia, dłużnikami, 

ale nie ciała, 

byśmy żyć mieli według ciała. 

Bo jeżeli będziecie żyli według ciała, 

czeka was śmierć. 

Jeżeli zaś przy pomocy DUCHA 

zadawać będziecie śmierć popędom ciała 

– będziecie żyli. 

Albowiem 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. 

SEKWENCJA 
Przybądź, DUCHU ŚWIĘTY, 

Ześlij z nieba wzięty 

Światła TWEGO strumień. 

Przyjdź, OJCZE ubogich, 

Przyjdź, DAWCO łask drogich, 

Przyjdź, ŚWIATŁOŚCI sumień. 

O, najmilszy z gości, 

Słodka serc radości, 

Słodkie orzeźwienie. 

W pracy TYŚ ochłodą, 

W skwarze żywą wodą, 

W płaczu utulenie. 

Światłości najświętsza, 

Serc wierzących wnętrza 

Poddaj TWEJ potędze. 

Bez TWOJEGO tchnienia 

Cóż jest wśród stworzenia? 

Tylko cierń i nędze. 

Obmyj, co nieświęte, 

Oschłym wlej zachętę, 

Ulecz serca ranę. 

Nagnij, co jest harde, 

Rozgrzej serca twarde, 

Prowadź zabłąkane. 

Daj TWOIM wierzącym, 

W TOBIE ufającym, 

Siedmiorakie dary. 

Daj zasługę męstwa, 

Daj wieniec zwycięstwa, 

Daj szczęście bez miary. 

AKLAMACJA Alleluja, Alleluja 

Przyjdź, DUCHU ŚWIĘTY, 

napełnij serca SWOICH wiernych 

i zapal w nich ogień SWOJEJ miłości. 

SŁOWA EWANGELII WG ŚW. JANAJ 14, 15-16. 23b-26 

JEZUS powiedział do swoich uczniów: 

»Jeżeli MNIE miłujecie, 

będziecie zachowywać moje przykazania. 

JA zaś będę prosił OJCA, 

a innego PARAKLETA da wam, 

aby z wami był na zawsze. 

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«. 

il.: PRZYJDŹ, DUCHU ŚWIĘTY — POWELL, Carole J. (Shepherdsville, KY, USA) 

ok. 2011, obraz współczesny; źródło: fineartamerica.com 

https://fineartamerica.com/featured/come-holy-spirit-carole-powell.html
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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. 
 9.VI (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! 

 O 1200 w naszym kościele Mszę św. prymicyjną odprawia 
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. 

 21–22.VI (piątek–sobota): Rodzinny spływ kajakowy po Wkrze. 
 Początek – Popielżyn Zawady; koniec – Modlin Twierdza. 

Dystans – ok. 30 km. 
 Wyjazd 21.VI – o 630. Powrót 22.VI – w godzinach 

popołudniowych. 
 Koszt – 120 zł. 
 Ubezpieczenie i transport – tam i z powrotem – w cenie. 
 Zapisy – u ks. Michała. 
 Spotkanie organizacyjne – 13.VI (czartek) o 1900, w domu 

rekolekcyjnym. 
 15–27.VII: Wakacyjny wyjazd dla dzieci i młodzieży w Klusz-

kowcach, współorganizowany przez parafialny zespół Caritas. 

 Wziąć w nim udział ma grupa dzieci z rodzin ubogich, 
których nie stać na pokrycie kosztów. 

 Gorąco prosimy! o wsparcie tej inicjatywy. Dary można 
składać do skrzynki Caritas w kościele, przekazywać księ-

żom bądź 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. 
 10–22.VIII: Letni wyjazd do Augustowa. 

 Koszt – 1,300 zł. Szczegóły – u ks. Michała. 
 Spotkanie organizacyjne – 14.VI (piątek) o 1900, w domu 

rekolekcyjnym. 
 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 BRZEZIŃSKI, kawaler z parafii tutejszej, i Sylwia 

Beata GOJŻEWSKA, panna z parafii pw. Chrystusa Króla w Piastowie 

Zapowiedź II: Patryk Mariusz CELIŃSKI, kawaler z parafii tutejszej, i Edyta 

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

Zapowiedź I: Arkadiusz OKLEJ, kawaler i, Anna Zofia BEREDA, panna, 
oboje z parafii tutejszej 

Zapowiedź I: Piotr BARAN, kawaler, i Ewa TOMASZEWSKA, 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 odeszli z naszego grona: 

śp. JAN MIROSŁAW MAZUR  27.V.2019 l. 57 

śp. Jan Mieczysław KUREK  17.III.2019 l. 92 

Wieczne odpoczywanie racz Im dać PANIE! 

INTENCJE MSZALNE I MODLITEWNE 

10.VI 
(poniedziałek) 

730  

1800 
† Józefa WYSZOGRODZKIEGO, 

zmarłych z rodzin WYSZOGRODZKICH, BOROWSKICH i 

WRONIECKICH 

11.VI 
(wtorek) 

730 † Stanisława SIBILSKIEGO, w miesiąc po śmierci 

1800 
† Marianny BARAN, w 1. rocznicę śmierci, 

zmarłych z rodziny 

12.VI 
(środa) 

730  

1800 † Katarzyny DOLACIŃSKIEJ 

13.VI 
(czwartek) 

730 w pewnej intencji 

1800 † członków Parafialnego Koła Żywego Różańca 

14.VI 
(piątek) 

730 † Antoniego KRÓLA, Marianny KRÓL 

1800 
† Stefanii KAMIŃSKIEJ, 

Jana KAMIŃSKIEGO, 

Henryki i Mariana CHOJNACKICH 

15.VI 
(sobota) 

730 w intencji pielgrzymów do Płocka 

1800 w intencji nowożeńców: Mateusza KALIŃSKIEGO i Justyny HOLZ 

16.VI 
(niedziela) 

845 
† Małgorzaty PIĄTEK, 

zmarłych z rodzin KRÓLÓW, JONASZÓW i JARMOŁÓW 

1030 
† Zbigniewa SMOLIŃSKIEGO, w 8. rocznicę śmierci, 

Wacławy i Wacława NOWIŃSKICH 

1200 † Genowefy i Antoniego GUTÓW 

1800 
† Antoniego, Ireny i Stanisławy GAŁECKICH, 

Szymona BRAUNA 

BISKUPI WARSZAWSCY: STANISŁAW GALL, CZ. II 

Ojciec Stanisława, Tomasz Gał, był robotnikiem 

i prawd. pracował w majątku jednego z trzech tzw. klu-

czy, z których składał się niepodzielny majątek 

Ordynacji Zamojskiej, dziedziczony przez najstar-

szego potomka z rodu. 

Gdy był jeszcze dzieckiem rodzina przeniosła się 

do Warszawy, gdzie ukończył szkołę elementar-

ną i gimnazjum. Okazał się nieprzeciętnie zdol-

nym uczniem – gimnazjum skończył jako 15 let-

ni chłopiec z wyróżnieniem i w 1880 zdał celują-

co maturę. 

Zaraz potem rozpoczął studia w Seminarium Du-

chownym w Warszawie… 

Ponieważ zaborca rosyjski, po powstaniu stycz-

niowym, dozwalał na kształcenie kapłanów w se-

minariach duchownym Królestwa Polskiego jedynie na poziomie szkoły 

średniej, Stanisław został wysłany do Rzymu. Tam, na Papieskim Uniwer-

sytecie Gregoriańskim Gregorianum, w latach 1883-7 kontynuował nauki 

filozofii, teologii i prawa. W 1887 obronił doktorat z filozofii. 

Po powrocie do kraju przyjął 29.VI.1887 w Warszawie święcenia kapłań-

skie – już jako dr Stanisław Gall. W owych latach bowiem młodzi kapłani 

o „plebejskich” nazwiskach, często zmieniali je na bardziej „szlachetne”. 

Diakon Stanisław Gała postarał się wtedy, by na dyplomie i kolejnych spi-

sach duchowieństwa archidiecezji figurować pod nowym nazwiskiem… 

Podjął posługę duszpasterską w warszawskich parafiach. Był wikariuszem 

parafii pw. św. Katarzyny na Służewie, a potem parafii archikatedralnej 

pw. św. Jana Chrzciciela… 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/

