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TRÓJCA jest tajemnicą wiary w sensie ścisłym, 

 jedną z „ukrytych tajemnic BOGA, które nie mogą być poznane, jeśli nie są objawione przez BOGA”SOBÓR WATYKAŃSKI I: DS 3015. 

Oczywiście, BÓG zostawił ślady swego trynitarnego bytu w swoim dziele stworzenia i w SWOIM OBJAWIENIU w Starym Testamencie. 

Wewnętrzność JEGO BYTU jako TRÓJCY ŚWIĘTEJ stanowi tajemnicę niedostępną dla samego rozumu, 

 a nawet dla wiary Izraela przed wcieleniem SYNA BOŻEGO i posłaniem DUCHA ŚWIĘTEGO. [KKK, 237] 

UROCZYSTOŚĆ NAJŚWIĘTSZEJ TRÓJCY 

 

TRÓJCA ŚWIĘTA — NOVELLI, Piotr (1603, Monreale – 1647, Palermo) 

olejny na płótnie, Szepmuveszeti Múzeum, Budapeszt; źródło: www.oceansbridge.com 

CZYTANIE Z KSIĘGI PRZYSŁÓWPRZ 8, 22-31 
Tak mówi MĄDROŚĆ BOŻA: 

»PAN mnie zrodził 

jako początek SWEJ mocy, 

przed dziełami SWYMI, 

od pradawna. 

Od wieków zostałam ustanowiona, 

od początku, 

przed pradziejami ziemi. 

Przed oceanem zostałam zrodzona, 

przed źródłami pełnymi wód; 

zanim góry zostały założone, 

przed pagórkami zostałam zrodzona. 

Nim glebę i pola uczynił, 

przed pierwszymi skibami roli. 

Gdy niebo umacniał, 

z NIM byłam, 

gdy kreślił sklepienie nad bezmiarem wód; 

gdy w górze utwierdzał obłoki, 

gdy źródła wielkiej Otchłani umacniał, 

gdy morzu ustawiał granice, 

by wody z brzegów nie wystąpiły; 

gdy ustalił fundamenty ziemi. 

I byłam przy NIM mistrzynią, 

rozkoszą JEGO dzień po dniu, 

cały czas igrając przed NIM. 

Igrając na okręgu ziemi, 

radowałam się przy synach ludzkich«. 

PSALM RESPONSORYJNYPS 8, 4-5. 6-7. 8-9 (R.: POR. 2AB) 

REFREN: Jak jest przedziwne imię TWOJE, PANIE! 

Gdy patrzę na TWE niebo, dzieło palców TWOICH, 

na księżyc i gwiazdy, które TY utwierdziłeś: 

Czym jest człowiek, że o nim pamiętasz, 

czym syn człowieczy, że troszczysz się o niego? 

Uczyniłeś go niewiele mniejszym od aniołów, 

uwieńczyłeś go czcią i chwałą. 

Obdarzyłeś go władzą nad dziełami rąk TWOICH, 

wszystko złożyłeś pod jego stopy: 

Owce i bydło wszelakie, 

i dzikie zwierzęta, 

ptaki niebieskie i ryby morskie, 

wszystko, co szlaki mórz przemierza. 

Z LISTU ŚW. PAWŁA APOSTOŁA DO RZYMIANRz 5, 1-5 
Bracia: 

Dostąpiwszy usprawiedliwienia dzięki wierze, 

zachowajmy pokój z BOGIEM 

przez PANA naszego, JEZUSA CHRYSTUSA; 

dzięki NIEMU uzyskaliśmy na podstawie wiary 

dostęp do tej łaski, 

w której trwamy, 

i chlubimy się nadzieją chwały BOŻEJ. 

Ale nie tylko tym, 

lecz chlubimy się także z ucisków, 

wiedząc, że ucisk wyrabia wytrwałość, 

a wytrwałość – wypróbowaną cnotę, 

wypróbowana zaś cnota – nadzieję. 

A nadzieja zawieść nie może, 

ponieważ miłość BOŻA rozlana jest 

w sercach naszych 

przez DUCHA ŚWIĘTEGO, 

który został nam dany. 

AKLAMACJAPOR. AP 1, 8 Alleluja, Alleluja 

Chwała OJCU i SYNOWI, 

i DUCHOWI ŚWIĘTEMU, 

BOGU, który jest i który był, 

i który przychodzi. 

SŁOWA EWANGELII WEDŁUG ŚW. JANAJ 16, 12-15 

JEZUS powiedział do swoich uczniów: 

»Jeszcze wiele mam wam do powiedzenia, 

ale teraz znieść nie możecie. 

Gdy zaś przyjdzie ON, 

DUCH PRAWDY, 

doprowadzi was do całej prawdy. 

Bo nie będzie mówił od SIEBIE, 

ale powie wszystko, 

cokolwiek usłyszy, 

i oznajmi wam rzeczy przyszłe. 

ON MNIE otoczy chwałą, 

ponieważ z MOJEGO weźmie 

i wam objawi. 

Wszystko, co ma OJCIEC, 

jest MOJE. 

Dlatego powiedziałem, 

że z MOJEGO weźmie 

i wam objawi«. 

https://www.oceansbridge.com/shop/uncategorized/the-holy-trinity-3
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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 do tego wydarzenia głosi ks. Michał LU-
BOWICKI, wikariusz parafii pw. św. Zygmunta w Warszawie. 

 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. 
 19.VI (środa): O 800 zostanie odprawiona Msza św. na zakoń-

czenie roku szkolnego dla uczniów ze szkół w Słomczynie 
i Brześcach. Serdecznie zapraszamy! uczniów, rodziców, 

nauczycieli i wychowawców. 
 20.VI (czwartek): Uroczystość BOŻEGO CIAŁA: 

 Msze św. o 845 i 1030. Mszę św. o 1030 odprawi neo-
prezbiter, ks. Radosław WOŁKOWYCKI. 

 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! 
 18.VI (wtorek): 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 CZERWCOWEGO również nie będzie. 

 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. 

 23.VI (niedziela): 
 Po każdej Mszy św. odbędzie się święcenie pojazdów: 

 Każdy kierowca otrzyma obrazek z modlitwą kierowcy. 
 Ofiary zebrane podczas święcenia zostaną przezna-

czone na program misyjny MIWA Polska, wspierający 
zakup samochodów dla polskich misjonarzy. 

 Chrzty w czerwcu w 4. niedzielę miesiąca — 23.VI — na su-
mie. 

 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 – 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: Arkadiusz OKLEJ, kawaler i, Anna Zofia BEREDA, panna, 

oboje z parafii tutejszej 

Zapowiedź II: 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 odszedł z naszego grona: 

śp. Mariusz Daniel NOWAKOWSKI  4.VI.2019 l. 55 

Wieczne odpoczywanie racz Mu dać PANIE! 

INTENCJE MSZALNE I MODLITEWNE 

17.VI 
(poniedziałek) 

730 
† Teresy KORNILUK, w 1. rocznicę śmierci, 

oraz o błogosławieństwo BOŻE dla Aliny, z racji imienin 

1800 w intencji Janiny, z racji 70. urodzin 

18.VI 
(wtorek) 

730 w intencji Elżbiety 

1800 † Przemysława SZLASY 

19.VI 
(środa) 

730 † Bernarda KOPYTA 

1800 † Karoliny OSUCH, w 1. rocznicę śmierci 

20.VI 
(czwartek) 

845 † Sabiny, Jana i Elżbiety ULICKICH 

1030 za Parafian 

21.VI 
(piątek) 

730 
† Julianny, Piotra i Józefa SZLĄZAKÓW. 

zmarłych z rodziny SZLĄZAKÓW 

1800 
† Jana i Wiesława NOGALÓW, z racji imienin, 

oraz dziadków NOGALÓW i HAKOWSKICH 

22.VI 
(sobota) 

730 w intencji Kamila, z racji 35. urodzin 

1800 † cierpiących w czyśćcu 

23.VI 
(niedziela) 

845 
† Janiny WRONA, zmarłych z rodzin WRONÓW, 

Sabiny MATERZYŃSKIEJ 

1030 
† Marii i Stanisława GADOMSKICH, 

zmarłych z rodzin GADOMSKICH i JANISZKÓW 

1200 † Macieja i Piotra MATEJAKÓW 

1800 † Jana OPALIŃSKIEGO 

NA PROCESJĄ BOŻEGO CIAŁA… 

Zróbcie MU miejsce, PAN idzie z nieba, 

Pod przymiotami ukryty chleba! 

Zagrody nasze widzieć wychodzi 

I jak się dzieciom JEGO powodzi. 

Otocz GO wkoło, rzeszo wybrana, 

Przed TWOIM BOGIEM zginaj kolana! 

Pieśń chwały JEGO śpiewaj z weselem, 

On TWOIM OJCEM, ON przyjacielem. 

Nie dosyć było to dla człowieka, 

Że na ołtarzu codzień go czeka: 

Sam ludu SWEGO odwiedza ściany, 

Bo nawykł bawić między ziemiany. 

Uścielajcie MU kwiatami drogi, 

Którędy PAŃSKIE iść będą nogi! 

Okrzyknijcie to na wszystkie strony: 

„W środku nas idzie BŁOGOSŁAWIONY!” 

Straż przy NIM czynią Anieli możni, 

Nie przystępujcie blisko, bezbożni! 

Obyście kiedyś i wy poznali, 

Jakiegośmy tu PANA dostali! 

ON winy nasze darować lubi, 

JEGO się wsparciem ten naród chlubi. 

W domu i w polu daje nam dary, 

Serc tylko naszych żąda ofiary. 

Niesiemy ci je, BOŻE, niesiemy! 

Dawaj nam łaski, sercać dajemy. 

I tej zamiany między stronami 

Niebo i ziemia będą świadkami. 

My nie słyszymy, jak nam niebiosy 

Odpowiadają swemi odgłosy. 

KARPIŃSKI, Franciszek (1741, Hołosków k. Otyni – 1825, Chorowszczyzna k. Wołkowyska) 

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 
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