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Przyjdź, DUCHU ŚWIĘTY, napełnij serca SWOICH wiernych i zapal w nich ogień SWOJEJ miłościPOR. ŚPIEW PRZED EWANGELIĄ NA ZESŁANIE DUCHA ŚWIĘTEGO 
[…] [KKK, 2671, fragm.] 

NIEDZIELA ZESŁANIA DUCHA ŚWIĘTEGO 

 

ZESŁANIE DUCHA ŚWIĘTEGO — MAÍNO, Jan Chrzciciel (1581, Pastrana – 1649, Madryt) 

1615–20, olejny na płótnie, 324×246 cm, Museo del Prado, Madryt; źródło: commons.wikimedia.org 

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 PIERWSZEGO LISTU ŚW. PAWŁA APOSTOŁA DO KORYNTIAN1 KOR 12, 3B-7. 12-13 
Bracia: 

Nikt nie może powiedzieć 

bez pomocy DUCHA ŚWIĘTEGO: 

„PANEM jest JEZUS”. 

Różne są dary łaski, 

lecz ten sam DUCH; 

różne też są rodzaje posługiwania, 

ale jeden PAN; 

różne są wreszcie działania, 

lecz ten sam BÓG, 

sprawca wszystkiego we wszystkich. 

Wszystkim zaś objawia się DUCH 

dla wspólnego dobra. 

Podobnie jak jedno jest ciało, 

choć składa się z wielu członków, 

a wszystkie członki ciała, mimo iż są liczne, 

stanowią jedno ciało, 

tak też jest i z CHRYSTUSEM. 

Wszyscy bowiem w jednym DUCHU 

zostaliśmy ochrzczeni, 

aby stanowić jedno CIAŁO: 

czy to Żydzi, czy Grecy, 

czy to niewolnicy, czy wolni. 

Wszyscy też zostaliśmy napojeni 

jednym DUCHEM. 

AKLAMACJA: Alleluja, Alleluja, Alleluja 

Przyjdź, DUCHU ŚWIĘTY, 

napełnij serca SWOICH wiernych 

i zapal w nich ogień SWOJEJ miłości 

SŁOWA EWANGELII WEDŁUG ŚW. JANAJ 20, 19-23 

Wieczorem w dniu zmartwychwstania, 

tam gdzie przebywali uczniowie, 

choć drzwi były zamknięte 

z obawy przed Żydami, 

przyszedł JEZUS, 

stanął pośrodku i rzekł do nich: 

»Pokój wam!« 

A to powiedziawszy, 

pokazał im ręce i bok. 

Uradowali się zatem uczniowie, 

ujrzawszy PANA. 

A JEZUS znowu rzekł do nich: 

»Pokój wam! 

Jak OJCIEC MNIE posłał, 

tak i JA was posyłam«. 

Po tych słowach tchnął na nich 

i powiedział im: 

»Weźmijcie DUCHA ŚWIĘTEGO! 

Którym odpuścicie grzechy, 

są im odpuszczone, 

a którym zatrzymacie, 

są im zatrzymane« 

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Maino_Pentecost%C3%A9s,_1620-1625._Museo_del_Prado.jpg


 

 NNN RRR    XXXXXXIII III ///222000222000    (((999444666)))    
 

Wyd. Redakcja parafia św. Zygmunta, ul. Wiślana 85, 05-507, Słomczyn strona — 2 — 
Nakład: 400 egz. 31 maja AD 2020 

INFORMACJE PARAFIALNE 
 30.VI.2020 kończy się w naszym kościele ROK JUBILEUSZOWY 

— ustanowiony przez STOLICĘ APOSTOLSKĄ na trzechsetlecie 
budowy naszej świątyni. 
JESZCZE MAMY MOŻLIWOŚĆ! Zaczerpnijmy! wszyscy z bogactw 

duchowych płynących z ROKU JUBILEUSZOWEGO! 
 1-30.VI: NABOŻEŃSTWA CZERWCOWE do NAJŚWIĘTSZEGO SERCA 

PANA JEZUSA codziennie o 1730. 
 31.V (niedziela): 

 Światowa pandemia wirusa COVID-19 trwa… 
 Zasady obecności w kościele, od 30.V.2020: 
 Limit ilości uczestniczących przestaje obowiązywać. 
 Obowiazuje odstęp 2 metrów od innych osób. 
 Należy zasłaniać usta i nos (e.g. maseczki). 
 Limit udziału osób w pogrzebach – brak. 

 Nasz arcypasterz, ks. Kazimierz kard. NYCZ, odwołał 
dyspensę z 26.III.2020 od obowiązku uczestniczenia 
w niedzielnej Mszy św. Nasz duszpasterz napisał: 
 Wracamy do zwykłych zasad, obowiązujących w pra-

wie kościelnym, na mocy których od obowiązku nie-
dzielnego uczestnictwa we Mszy św. zwolnione są 
osoby w podeszłym wieku, osoby z objawami infekcji 
lub mające wskazania władz sanitarnych (na przy-
kład pozostające w kwarantannie) oraz osoby spra-
wujące opiekę nad chorymi i niepełnosprawnymi, 
co w niektórych przypadkach uniemożliwia im udział 
w niedzielnej EUCHARYSTII. 

 Dla osób zwolnionych z obowiązku uczestnictwa 
w niedzielnej Mszy św. udostępniamy! na stronie 

www.swzygmunt.knc.pl przekaz na żywo wszystkich 
nabożeństw z parafialnej świątyni. 

 Gazetka parafialna też w wydaniu elektronicznym! 
 5.VI (piątek): 1. PIĄTEK MIESIĄCA. 

 Msza św. ku czci NAJŚWIĘTSZEGO SERCA PANA JEZUSA o 1800. 
 Spowiedź 1. piątkowa ½ godz. przed Mszą św. 

 6.VI (sobota): 1-SZA SOBOTA MIESIĄCA. 
 Uczcijmy! NIEPOKALANE SERCE MARYI nabożeństwem PIĘCIU 

PIERWSZYCH SOBÓT MIESIĄCA — wynagradzającym za grze-
chy przeciwko SERCU MARYI! Zapraszamy! w kolejne 

pierwsze soboty miesiąca na Mszę św. o 1800. 
 Po Mszy św. o 1800 – RÓŻANIEC. 

 7.VI (niedziela): 1-SZA NIEDZIELA MIESIĄCA. 
 Po sumie o 1200 adoracja NAJŚWIĘTSZEGO SAKRAMENTU. 
 Po adoracji – spotkanie Kół Żywego Różańca. 

 11.VI (czwartek): Uroczystość BOŻEGO CIAŁA: 
 Z racji epidemii nie będzie procesji EUCHARYSTYCZNEJ 

w tradycyjnej formie. 
 Po Mszy o 1030 wystawiony zostanie NAJŚWIĘTSZY SAKRA-

MENT. Odmówiona zostanie litania do SERCA JEZUSOWEGO 
i udzielone błogosławieństwo. 

 Zgodnie z obietnicą nasi Duszpasterze informują!, że uro-

czystość 1. KOMUNII ŚW. w naszej parafii odbędzie się 
w dwóch turach: 

 5.IX (sobota): dzieci ze szkoły podstawowej w Słomczynie. 
 12.IX (sobota): dzieci ze szkoły podstawowej w Brześcach. 

Dzieci, które nie uczęszczają do tych szkół, ale są naszymi 
parafianami i chcą przystąpić do 1. Komunii św. w naszym 
kościele, mogą wybrać jeden z tych terminów. 

 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. 

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

garzewie, i Dominika Joanna SYGUŁA, panna z parafii tutejszej 

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

SKA, panna oboje z parafii tutejszej 

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

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

Zapowiedź II: 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 

INTENCJE MSZALNE I MODLITEWNE 

1.VI 
(poniedziałek) 

730 
† Janiny, w 9. rocznicę śmierci, 

Henryka SYKULAKÓW 

1800 
† Marianny i Tadeusza KANABUSÓW, 

zmarlych z rodzin NOGALÓW i KANABUSÓW 

2.VI 
(wtorek) 

730 o nawrócenie grzeszników 

1800 † Ireny i Władysława LEWANDOWSKICH 

3.VI 
(środa) 

730 
† Jarosława, Pawła i Zdzisława GUTTÓW, 

zmarlych z rodzin SOĆKÓW i GUTTÓW 

1800 † Leszka i Macieja MATEJAKÓW 

4.VI 
(czwartek) 

730 w pewnej intencji 

1800 
† Edmunda KOWALIKA, w 20. rocznicę śmierci, 

Władysławy i Henryka CINAKÓW 

5.VI 
(piątek) 

730 w pewnej intencji 

1800 
w intencji Iwony i Tomasza, w 10. rocznicę ślubu, 

oraz ich dzieci 

6.VI 
(sobota) 

730 † Rafała FABISIAKA 

1800 o nawrócenie grzeszników 

7.VI 
(niedziela) 

845 

† Małgorzaty i Wiesława BIERNACKICH, 

Jana ZAWADZANKO, 

Franciszki, Stanisława i Jana KORNASZEWSKICH, 

Janiny, Władysława i Leszka BIERNACKICH 

1030 † Zbigniewa RETMAŃSKIEGO, w 3. rocznicę śmierci 

1200 w pewnej intencji 

1800 
† Władysławy, Stanisława, Janiny i Jerzego WĘCŁAWIAKÓW, 

Stanisławy MOLAK 

STEFAN KARD. WYSZYŃSKI — OCZEKUJEMY 
Oczekujemy 

na przyjście DUCHA ŚWIĘTEGO, 

jak uczniowie z MARYJĄ w Wieczerniku, 

trwając na modlitwie. 

Mamy nadzieję, 

że DUCH ŚWIĘTY napełni okrąg ziemski 

i całe nasze uśpione życie wewnętrzne 

obudzi się na nowo. 

I o tym pamiętać trzeba, 

by modlitwa […] nie była czymś formalnym, 

czymś tylko kalendarzowym, 

jakimś porządkiem dziennym 

czy tygodniowym, 

miesięcznym 

czy dorocznym […] 

Nie, 

to jest właśnie nieustanna modlitwa 

Kościoła oczekującego 

na OGIEŃ oczyszczający, 

OGIEŃ miłości, 

na siedmiorakie obfite dary 

DUCHA ŚWIĘTEGO. 

W życiu Kościoła najważniejszy jest 

CHRYSTUS zmartwychwstający, 

idący w niebo, 

by pokazać nam drogę do BOGA, 

zsyłający razem z OJCEM 

DUCHA ŚWIĘTEGO, 

ażeby nasz okrąg ziemski 

był napełniony 

DUCHEM ŚWIĘTYM. 

„Dzieła zebrane”. 

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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