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JEZUS nie zostawił [uczniów] sierotamiPOR. J 14, 18. Obiecał pozostać z nimi aż do końca czasówPOR. MT 28, 20 i posłał im SWEGO DUCHAPOR. J 20, 22; DZ 2, 33 […] [KKK, 788, fragm.] 

SZÓSTA NIEDZIELA WIELKANOCNA 

 

MODLITWA MIŁOŚCI — KIM, Yongsung (ur. Korea Południowa) 

źródło: www.christgallery.com 

Z DZIEJÓW APOSTOLSKICHDZ 8, 5-8. 14-17 

Filip przybył do miasta Samarii 

i głosił im CHRYSTUSA. 

Tłumy słuchały z uwagą i skupieniem słów Filipa, 

ponieważ widziały znaki, które czynił. 

Z wielu bowiem opętanych 

wychodziły z donośnym krzykiem duchy nieczyste, 

wielu też sparaliżowanych i chromych 

zostało uzdrowionych. 

Wielka zaś radość zapanowała w tym mieście. 

Kiedy apostołowie w Jerozolimie dowiedzieli się, 

że Samaria przyjęła słowo BOŻE, 

wysłali do niej Piotra i Jana, 

którzy przyszli i modlili się za nich, 

aby mogli otrzymać DUCHA ŚWIĘTEGO. 

Bo na żadnego z nich jeszcze nie zstąpił. 

Byli jedynie ochrzczeni w imię PANA JEZUSA. 

Wtedy więc nakładali apostołowie na nich ręce, 

a oni otrzymywali DUCHA ŚWIĘTEGO. 

PSALM RESPONSORYJNYPS 66 (65), 1B-3A. 4-5. 6-7A. 16 I 20 (R.: POR. 1B) 

REFREN: Niech cała ziemia chwali swego PANA 

Z radością sławcie BOGA, wszystkie ziemie, 

opiewajcie chwałę JEGO imienia, 

cześć MU wspaniałą oddajcie. 

Powiedzcie BOGU: „Jak zadziwiające są TWE dzieła! 

Niechaj CIĘ wielbi cała ziemia i niechaj śpiewa TOBIE, 

niech TWOJE imię opiewa”. 

Przyjdźcie i patrzcie na dzieła BOGA, 

zadziwiających rzeczy dokonał wśród ludzi! 

Morze na suchy ląd zamienił, 

pieszo przeszli przez rzekę. 

Nim się przeto radujmy! 

JEGO potęga włada na wieki. 

Przyjdźcie i słuchajcie mnie wszyscy, 

którzy boicie się BOGA, 

opowiem, co uczynił mej duszy. 

Błogosławiony BÓG, który nie odepchnął mej prośby 

i nie oddalił ode mnie SWEJ łaski. 

Z PIERWSZEGO LISTU ŚW. PIOTRA APOSTOŁA1 P 3, 15-18 
Najdrożsi: 

Pana CHRYSTUSA uznajcie w sercach waszych za ŚWIĘTEGO 

i bądźcie zawsze gotowi do obrony wobec każdego, 

kto domaga się od was uzasadnienia tej nadziei, 

która w was jest. 

A z łagodnością i bojaźnią BOŻĄ zachowujcie czyste sumienie, 

ażeby ci, którzy oczerniają wasze dobre postępowanie w CHRYSTUSIE, 

doznali zawstydzenia właśnie przez to, 

co wam oszczerczo zarzucają. 

Lepiej bowiem – 

jeżeli taka wola BOŻA – 

cierpieć, czyniąc dobrze, 

aniżeli źle czyniąc. 

CHRYSTUS bowiem również raz jeden umarł za grzechy, 

sprawiedliwy za niesprawiedliwych, 

aby was do BOGA przyprowadzić; 

zabity wprawdzie na ciele, 

ale powołany do życia przez DUCHA. 

AKLAMACJAJ 14, 23 Alleluja, Alleluja, Alleluja 

»Jeśli MNIE kto miłuje, 

będzie zachowywał MOJĄ naukę, 

a OJCIEC MÓJ umiłuje go 

i przyjdziemy do niego« 

SŁOWA EWANGELII WG ŚW. JANAJ 14, 15-21 
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 – 

DUCHA PRAWDY, 

którego świat przyjąć nie może, 

ponieważ GO nie widzi ani nie zna. 

Ale wy GO znacie, 

ponieważ u was przebywa 

i w was będzie. 

Nie zostawię was sierotami. 

Przyjdę do was. 

Jeszcze chwila, 

a świat nie będzie już MNIE widział. 

Ale wy MNIE widzicie; 

ponieważ JA żyję, 

i wy żyć będziecie. 

W owym dniu poznacie, 

że JA jestem w OJCU MOIM, 

a wy we MNIE i JA w was. 

Kto ma przykazania MOJE 

i je zachowuje, 

ten MNIE miłuje. 

Kto zaś MNIE miłuje, 

ten będzie umiłowany przez OJCA MEGO, 

a również JA będę go miłował 

i objawię mu SIEBIE«. 

https://www.christgallery.com/prayer-of-love
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INFORMACJE PARAFIALNE 
 Trwa ROK JUBILEUSZOWY w naszym kościele — od 30.VI.2019 

do 30.VI.2020 — ustanowiony przez STOLICĘ APOSTOLSKĄ 
na trzechsetlecie jego budowy. 
Zaczerpnijmy! wszyscy z bogactw duchowych płynących 

z ROKU JUBILEUSZOWEGO! 
 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! 
 17.V (niedziela): 

 Światowa pandemia wirusa COVID-19 trwa… 
 Nadal obowiązują zasady dotyczące liczby wiernych 

w kościołach w czasie Mszy św. Jeśli chodzi o naszą 
świątynię — jest to dziś liczba 70 osób. 

 Nasz arcypasterz, ks. Kazimierz kard. NYCZ, udzielił wszy-

stkim wiernym, aż do odwołania, dyspensy od obo-
wiązku niedzielnego uczestnictwa we Mszy św. 
 Korzystających z dyspensy zachęcamy! do osobistej 

i rodzinnej modlitwy oraz uczestnictwa w nabożeń-
stwach transmitowanych za pośrednictwem mediów 
elektronicznych. Na stronie www.swzygmunt.knc.pl 
udostępniamy! przekaz na żywo wszystkich nabo-

żeństw z parafialnej świątyni. 
 Gazetka parafialna również w wydaniu elektronicznym. 

 22.V (piątek): O 1800, jak w każdy 4. piątek miesiąca, Msza św. 
w intencji dzieci objętych „RÓŻAŃCEM RODZICÓW ZA DZIECI”. 

 23.V (sobota): Młodzież przygotowującą się do sakramentu 
bierzmowania zapraszamy! do kościoła na spotkanie forma-

cyjne: na 1430 — ze szkoły w Słomczynie; na 1530 — ze 
szkoły w Brześcach. 

 W związku z sytuacją w kraju Parafialny Zespół Caritas prosi, 

aby wszyscy, którzy potrzebują pomocy zgłaszali się bezpo-
średnio do członków Zespołu lub za pośrednictwem księży. 

 Zachęcamy! wszystkich parafian do przekazania 1% (1 pro-

cent) podatku dochodowego na rzecz naszego Parafialnego 
Zespołu Caritas, od lat zajmującego się m.in. organizowaniem 
wyjazdów zimowych i letnich dla najuboższych dzieci z na-
szej parafii, w ten sposób budującego aktywną wspólnotę. 
Ulotki, które pomogą wypełnić formularz PIT – w kościele. 
Wszystkim dobroczyńcom – serdeczne podziękowania! 

 Ofiary na spłatę zobowiązań związanych z trwającym re-
montem kościoła i rewitalizacji frontonu naszej świątyni 
można składać np. na konto parafialne: 

PKO S.A. VII O. w Warszawie 56 1240 1109 1111 0000 0551 5772 

PAMIĘTAJMY TEŻ O WSPARCIU NASZYCH DUSZPASTERZY! 

ZAPOWIEDZI 
Zapowiedź I: Łukasz Paweł SMOLIŃSKI, kawaler z parafii pw. Matki Bożej 

Różańcowej w Piasecznie, i Kamila KURKOWSKA, panna z parafii tutejszej 
Ktokolwiek wiedziałby o przeszkodach w zawarciu małżeństwa przez 
w/w osoby proszony jest o skontaktowanie się z Kancelarią Parafialną 

INTENCJE MSZALNE I MODLITEWNE 

18.V 
(poniedziałek) 

730 
o błogosławieństwo BOŻE dla wnuczek: 

Aleksandry i Zuzanny 

1800 † Anny WALICKIEJ, jej rodziców i teściów 

19.V 
(wtorek) 

730 
† Teresy i Stefana BOGDANÓW, 

Rafała FABISIAKA 

1800 
† Zofii i Aleksandra NOWACKICH, 

Stanisława i Krzysztofa WINIARKÓW, 

Stanisławy BIERNACKIEJ 

20.V 
(środa) 

730 † Władysława i Władysławy STĘPNICKICH 

1800 † Anny, Heleny i Feliksa KANABUSÓW 

21.V 
(czwartek) 

730 w intencji Barbary 

1800 
† Anny, Wandy i Bolesława BOGUCKICH, 

Marii i Kazimierza KALIŃSKICH 

22.V 
(piątek) 

730 † cierpiących w czyśćcu 

1800 w intencji dzieci objętych modlitwą różańcową rodziców 

23.V 
(sobota) 

730 † Rafała FABISIAKA 

1800 
† Leokadii Sabiny WROCHNA, Antoniego WROCHNY, 

 zmarłych z rodziny DUDKÓW 

24.V 
(niedziela) 

845 
p zdrowie i błogosławieństwo BOŻE oraz opiekę 

nad rodzinami BACHORSKICH i LESZKÓW 

1030 † Czesława WALCZAKA 

1200 † Krystyny i Józefa ŚLIWKÓW 

1800 w pewnej intencji 

BENEDYKT XVI — JEST DLA NAS OZNAKĄ NADZIEI I OTUCHY 
Gdy papież Jan Paweł II 

umierał, Plac św. Piotra 

był pełen ludzi, przede 

wszystkim młodych, któ-

rzy chcieli po raz ostat-

ni spotkać się ze swym 

papieżem. Nigdy nie za-

pomnę chwili, w której 

arcybiskup Sandri po-

dał wiadomość o odejściu papieża. Nie zapomnę przede wszystkim chwili, 

w której wielki dzwon św. Piotra ogłosił tę wiadomość. W dniu pogrzebu 

Ojca Świętego można było zobaczyć mnóstwo plakatów z napisem „Santo 

subito”. Było to wołanie, które płynęło ze spotkania z Janem Pawłem II 

ze wszystkich stron. I nie tylko na Placu św. Piotra, ale w różnych kręgach 

intelektualistów dyskutowano nad nadaniem Janowi Pawłowi II tytułu 

„Wielki”. 

Słowo „święty” wskazuje na sferę BOŻĄ, a słowo „wielki” na wymiar ludzki. 

Zgodnie z zasadami Kościoła świętość ocenia się na podstawie dwóch 

kryteriów: heroiczności cnót i cudu. Obydwa te kryteria są ściśle ze sobą 

związane. Bowiem pojęcie „cnoty heroicznej” oznacza nie jakiś sukces 

olimpijski, ale fakt, że w danym człowieku i przez niego widoczne jest to, 

co nie ma źródła w nim samym, lecz jest tym, co działanie Boga ukazuje 

w nim i przez niego. Chodzi tu nie o moralne współzawodnictwo, lecz 

o rezygnację z własnej wielkości. Chodzi o to, że człowiek pozwala BOGU 

działać w sobie i w ten sposób uwidaczniać przez siebie działanie 

i moc BOGA. 

To samo odnosi się do kryterium cudu. Również tutaj nie chodzi o to, 

że dzieje się coś sensacyjnego, lecz o to, że uzdrawiająca dobroć BOGA 

staje się widoczna w sposób przekraczający ludzkie możliwości. Święty 

jest człowiekiem otwartym, którego przenika BÓG. Święty to ktoś otwarty 

na BOGA, to człowiek przeniknięty BOGIEM. Świętym jest ten, kto nie kon-

centruje uwagi na sobie, ale sprawia, że widzimy i rozpoznajemy BOGA. 

Celem procesów beatyfikacyjnego i kanonizacyjnego jest właśnie 

zbadanie tego zgodnie z normami prawa. W odniesieniu do Jana Pawła II 

obydwa te procesy zostały przeprowadzone ściśle według obowiązujących 

reguł. Stoi on więc teraz przed nami jako ojciec ukazujący nam 

miłosierdzie i dobroć BOGA. 

Trudniejsze jest poprawne zdefiniowanie pojęcia „wielki”. W ciągu prawie 

dwutysiącletniej historii papiestwa tytuł „Wielki” przyjął się tylko w odnie-

sieniu do dwóch papieży: do Leona I (440–461) i do Grzegorza I (590–604). 

Słowo „wielki” ma u obydwu wydźwięk polityczny, ale w tym sensie, 

że dzięki sukcesom politycznym ukazuje się coś z tajemnicy samego BOGA. 

Leon Wielki w rozmowie z wodzem Hunów Attylą przekonał go 

do oszczędzenia Rzymu, miasta apostołów Piotra i Pawła. Bez broni, 

bez władzy wojskowej czy politycznej, mocą swego przekonania do wiary 

zdołał straszliwego tyrana namówić do oszczędzenia Rzymu. W walce 

ducha z władzą, duch okazał się silniejszy. 

Grzegorz I nie odniósł żadnego podobnie spektakularnego sukcesu, ale 

mimo to potrafił kilka razy ocalić Rzym przed Longobardami – również on, 

przeciwstawiając władzy ducha, odnosił zwycięstwo ducha. 

Gdy zestawiamy historię tych dwóch papieży z historią Jana Pawła II, 

podobieństwo jest niezaprzeczalne. Także Jan Paweł II nie dysponował 

żadną siłą militarną ani władzą polityczną. W lutym 1945 roku, przy 

naradzaniu się nad przyszłym kształtem Europy i Niemiec, ktoś zwrócił 

uwagę, że trzeba też uwzględnić opinię papieża. Stalin zapytał wtedy: 

„Ile dywizji ma papież?” Oczywiście nie miał żadnej. Ale moc wiary okazała 

się siłą, która na koniec w roku 1989 wytrąciła z równowagi sowiecki 

system siły i umożliwiła nowy początek. 

Nie ulega wątpliwości, że wiara papieża stanowiła istotny element 

w przełamaniu sił. I z pewnością także tutaj widoczna jest owa wielkość, 

która ujawniła się w przypadku Leona I i Grzegorza I. 

Pytanie, czy w tym przypadku przydomek „wielki” przyjmie się czy nie, 

pozostawmy otwarte. Prawdą jest, że w Janie Pawle II uwidoczniły się nam 

wszystkim moc i dobroć BOGA. W czasie, kiedy Kościół na nowo cierpi 

z powodu naporu zła, jest on dla nas oznaką nadziei i otuchy. 

Drogi Święty Janie Pawle II, módl się za nami! 

„Na stulecie urodzin Świętego Papieża Jana Pawła II” – 18.V.2020 r.:, fragm. 

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 

Schola – +48 662 476 217 
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