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Wniebowstąpienie CHRYSTUSA oznacza JEGO uczestnictwo, razem z człowieczeństwem, w mocy i władzy samego BOGA […] [KKK, 668, fragm.] 

SIÓDMA NIEDZIELA WIELKANOCNA 
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 ŚW. PAWŁA APOSTOŁA DO EFEZJANEF 1, 17-23 
Bracia: 

BÓG PANA naszego, 

JEZUSA CHRYSTUSA, 

OJCIEC chwały, 

niech da wam 

ducha mądrości i objawienia 

w głębszym poznawaniu 

JEGO SAMEGO. 

Niech da wam światłe oczy serca, 

byście wiedzieli, 

czym jest nadzieja, 

do której ON wzywa, 

czym bogactwo chwały 

JEGO dziedzictwa 

wśród świętych 

i czym przeogromna JEGO moc 

względem nas wierzących – 

na podstawie działania 

JEGO potęgi i siły. 

Wykazał ON je, 

gdy wskrzesił GO z martwych 

i posadził po SWOJEJ prawicy 

na wyżynach niebieskich, 

ponad wszelką Zwierzchnością 

i Władzą, 

i Mocą, i Panowaniem, 

i ponad wszelkim innym imieniem, 

wzywanym 

nie tylko w tym wieku, 

ale i w przyszłym. 

I wszystko poddał pod JEGO stopy, 

a JEGO SAMEGO ustanowił nade wszystko 

Głową dla Kościoła, 

który jest JEGO CIAŁEM, 

Pełnią TEGO, 

który napełnia wszystko 

wszelkimi sposobami. 

AKLAMACJAMT 28, 19A. 20B 

Alleluja, Alleluja, Alleluja 

»Idźcie i nauczajcie wszystkie narody. 

JA jestem z wami przez wszystkie dni, 

aż do skończenia świata« 

SŁOWA EWANGELII WG ŚW. MATEUSZAMT 28, 16-20 

Jedenastu uczniów udało się do Galilei, 

na górę, 

tam gdzie JEZUS im polecił. 

A gdy GO ujrzeli, 

oddali MU pokłon. 

Niektórzy jednak wątpili. 

Wtedy JEZUS podszedł do nich 

i przemówił tymi słowami: 

»Dana MI jest wszelka władza 

w niebie i na ziemi. 

Idźcie więc i nauczajcie wszystkie narody, 

udzielając im chrztu 

w imię OJCA i SYNA, i DUCHA ŚWIĘTEGO. 

Uczcie je zachowywać wszystko, 

co wam przykazałem. 

A oto JA jestem z wami 

przez wszystkie dni, 

aż do skończenia świata«. 

il powyżej: WNIEBOWSTĄPIENIE — FUGEL, Gebhard (1863, Oberklöcken bei Oberzell ¬ 1939, Monachium) 

1893-4, fresk, kościół pw. św. Jana Chrzciciela, Obereschach, Ravensburg; źródło: commons.wikimedia.org 

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Obereschach_Pfarrkirche_Fresko_Fugel_Christi_Himmelfahrt_crop.jpg
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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 są codziennie o 1730: 
 Po nabożeństwach – Msza św. 
 Zachęcamy! również do utrzymania tradycji śpiewania 

Litanii Loretańskiej przy krzyżach i kapliczkach parafii! 
 24.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 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. 

 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 II: Łukasz Paweł SMOLIŃSKI, kawaler z parafii pw. Matki Bożej 

Różańcowej w Piasecznie, i Kamila KURKOWSKA, panna z parafii tutejszej 

Zapowiedź I: Mariusz Piotr KUR, kawaler z parafii św. pw. Rocha w Jaz-

garzewie, i Dominika Joanna SYGUŁA, panna z parafii tutejszej 

Zapowiedź I: Józef MACIAK, kawaler, i Magdalena Zofia POPŁAW-

SKA, panna oboje z parafii tutejszej 

Zapowiedź I: Dariusz Czesław OLENDZKI, kawaler z parafii pw. św. Ur-

szuli Ledóchowskiej w Chylicach, i Angelika Ewa KOWALCZYK, panna 
z parafii tutejszej 

Zapowiedź I: Michał Łukasz WIŚNIEWSKI, kawaler z parafii pw. św. An-

drzeja Boboli w Rajszewie, i Patrycja GAWRYŚ, panna 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 FRANKOWSKI  12.V.2020 l. 78 

śp. Emilia OKLEJ  11.V.2020 l. 99 

śp. Stefan Władysław WAWRZYŃCZAK  04.V.2020 l. 83 

śp. Bohdan Antoni OLIZAROWSKI  03.V.2020 l. 80 

śp. Jakub ŻURAWSKI  01.V.2020 d. 1 

śp. Maria KUBACZYK  26.IV.2020 l. 63 

śp. Waldemar SZULECKI  26.IV.2020 l. 49 

śp. Hanna Genowefa ZDUŃCZYK  22.IV.2020 l. 61 

śp. Stanisława ZAJKOWSKA  18.IV.2020 l. 81 

śp. Przemysław Stanisław BOCZKOWSKI  17.IV.2020 l. 56 

śp. Kazimiera BOJEMSKA  03.IV.2020 l. 87 

śp. Irena MORDECKA  31.III.2020 l. 89 

śp. Mieczysław PINDELSKI  31.III.2020 l. 56 

śp. Elżbieta Franciszka WIEWIÓRA  27.III.2020 l. 67 

śp. Danuta Krystyna FABISIAK  26.III.2020 l. 66 

śp. Janina Zofia FRANKOWSKA  27.III.2020 l. 81 

śp. Jan KIEŁCZYKOWSKI  11.III.2020 l. 72 

Wieczne odpoczywanie racz Im dać PANIE! 

INTENCJE MSZALNE I MODLITEWNE 

25.V 
(poniedziałek) 

730 † Zdzisława WYSZYŃSKIEGO, w 1. rocznicę śmierci 

1800 
† Janiny i Stanisława LESZCZYŃSKICH, 

Ryszarda CZUBAJA 

26.V 
(wtorek) 

730 w pewnej intencji 

1800 w intencji BOGU wiadomej 

27.V 
(środa) 

730 † Rafała FABISIAKA 

1800 
† Stanisława PINDELSKIEGO, 

jego rodziców 

28.V 
(czwartek) 

730 
† Stanisławy TROJNIAK, 

zmarlych z rodziny 

1800 † Anny PRZYBYLSKIEJ 

29.V 
(piątek) 

730 w intencji Natalii, z racji 18. urodzin 

1800 dziękczynna 

30.V 
(sobota) 

730 
† Urszuli LACH, w 9. rocznicę śmierci, 

zmarlych z rodziny 

1800 

† Gabrieli i Stanisława PODGÓRSKICH, 

Zofii KUBIAK, 

Zygmunta ŁOPACIŃSKIEGO, 

Dariusza KOSZORKA 

31.V 
(niedziela) 

845 
† Henryka i Józefa NOGALÓW, 

zmarlych z rodzin NOGALÓW i JASKÓW 

1030 
† Franciszka KANABUSA, 

Zofii SZYMANKIEWICZ, 

Genowefy i Mieczysława KŁOSZEWSKICH 

1200 
† Antoniego, Anny, Zofii i Stefana KLUCZYŃSKICH, 

Heleny, Franciszka i Henryka OLSZEWSKICH 

1800 
† Genowefy i Zbigniewa GUTOWSKICH, 

zmarlych z rodzin GUTOWSKICH i JANISZKÓW 

STEFAN KARD. WYSZYŃSKI — IDĄCYM W PRZYSZŁOŚĆ 
Tylko orły szybują nad graniami 

i nie lękają się przepaści, 

wichrów i burz. 

Musicie mieć w sobie coś z orłów! – 

serce orle i wzrok orli 

ku przyszłości. 

Musicie ducha hartować i wznosić, 

aby móc jak orły przelatywać nad graniami 

w przyszłość naszej Ojczyzny. 

Będziecie wtedy mogli jak orły 

przebić się przez wszystkie dziejowe przełomy, 

wichry i burze 

nie dając się spętać żadną niewolą. 

Pamiętajcie – 

orły to wolne ptaki, 

bo szybują wysoko […] 

Pamiętajcie, 

że i Wy jesteście z pokolenia orłów. 

Niech to będzie dla was znakiem, 

programem i ukazaniem drogi […] 

„Wylęgajcie się” wszyscy na ziemi polskiej, 

która jest „gniazdem orłów” 

dla przyszłych pokoleń. 

W ramionach JASNOGÓRSKIEJ PANI, 

Waszej Najlepszej MATKI i KRÓLOWEJ POLSKI, 

szybujcie wysoko 

ku przyszłości Ojczyzny i Kościoła. 

„Dzieła zebrane”, t. II, 1953–1956,, fragm., Wydawnictwo Soli Deo, Warszawa 1995. 

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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