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UROCZYSTOŚĆ NAJŚWIĘTSZEJ TRÓJCY 

 

TRÓJCA PRZENAJŚWIĘTSZA 

witraż, kościół pw. św. Anny, San Diego, USA; źródło: www.franciszkanie.pl 

Z KSIĘGI WYJŚCIAWJ 34, 4B-6. 8-9 

Mojżesz, wstawszy rano, wstąpił na górę, jak mu nakazał PAN, 

i wziął do rąk tablice kamienne. 

A PAN zstąpił w obłoku, 

i Mojżesz zatrzymał się koło NIEGO, 

i wypowiedział imię PANA. 

Przeszedł PAN przed jego oczyma i wołał: 

»PAN, PAN, BÓG miłosierny i łagodny, 

nieskory do gniewu, 

bogaty w łaskę i wierność«. 

Natychmiast Mojżesz skłonił się aż do ziemi 

i oddał pokłon, mówiąc: 

„Jeśli darzysz mnie życzliwością, PANIE, 

to proszę, niech pójdzie PAN pośród nas. 

Jest to wprawdzie lud o twardym karku, 

ale przebaczysz nasze winy i nasze grzechy, 

a uczynisz nas SWOIM dziedzictwem”. 

PSALM RESPONSORYJNYDN 3, 52. 53-54. 55-56 (R.: POR. 52B) 

REFREN: Chwalebny jesteś, wiekuisty BOŻE 

Błogosławiony jesteś, PANIE, BOŻE naszych ojców, 

pełen chwały i wywyższony na wieki. 

Błogosławione jest imię TWOJE 

pełne chwały i świętości, 

uwielbione i wywyższone na wieki. 

Błogosławiony jesteś w przybytku TWOJEJ świętej chwały, 

uwielbiony i przesławny na wieki. 

Błogosławiony jesteś na tronie SWOJEGO królestwa, 

uwielbiony i przesławny na wieki. 

Błogosławiony jesteś TY, co spoglądasz w otchłanie, 

który zasiadasz na Cherubach, 

pełen chwały i wywyższony na wieki. 

Błogosławiony jesteś na sklepieniu nieba, 

pełen chwały i wywyższony na wieki. 

Z DRUGIEGO LISTU ŚW. PAWŁA APOSTOŁA DO KORYNTIAN2 KOR 13, 11-13 
Bracia, 

radujcie się, 

dążcie do doskonałości, 

pokrzepiajcie się na duchu, 

bądźcie jednomyślni, 

pokój zachowujcie, 

a BÓG miłości i pokoju będzie z wami. 

Pozdrówcie się nawzajem świętym pocałunkiem! 

Pozdrawiają was wszyscy święci. 

Łaska PANA JEZUSA CHRYSTUSA, 

miłość BOGA i dar jedności w DUCHU ŚWIĘTYM 

niech będą z wami wszystkimi! 

AKLAMACJAPOR. AP 1, 8 Alleluja, Alleluja, Alleluja 

Chwała OJCU i SYNOWI, 

i DUCHOWI ŚWIĘTEMU, 

BOGU, który jest 

i który był, 

i który przychodzi. 

SŁOWA EWANGELII WEDŁUG ŚW. JANAJ 3, 16-18 

JEZUS powiedział do Nikodema: 

»Tak BÓG umiłował świat, 

że SYNA SWEGO JEDNORODZONEGO dał, 

aby każdy, kto w NIEGO wierzy, nie zginął, 

ale miał życie wieczne. 

Albowiem BÓG nie posłał SWEGO SYNA na świat 

po to, aby świat potępił, 

ale po to, by świat został przez NIEGO zbawiony. 

Kto wierzy w NIEGO, nie podlega potępieniu; 

a kto nie wierzy, już został potępiony, 

bo nie uwierzył w imię JEDNORODZONEGO SYNA BOŻEGO«. 

HYMN DO TRÓJCY ŚWIĘTEJ 
Z otchłani wołam do CIEBIE, 

OJCZE i SYNU, i DUCHU ŚWIĘTY 

Ufającym TOBIE 

I czekającym na CIEBIE 

Przebacz grzechy i nieprawości, 

I Użycz nam 

Bezskrzydłym, 

Upadłym 

I niespełnionym 

Mocy ciążenia 

Ku niebu, 

I zbaw dusze nasze, 

Które szeleszczą jak nietoperze 

W rozpadających się domach 

Naszych kalekich ciał. 

Pozwól nam z naszych modlitw 

Zbudować dla CIEBIE katedrę 

Zastygłą 

W kształcie strzelistych dłoni 

Złożonych 

W gotyckim geście, 

Błagalnym, 

W którym lęk idzie w zawody 

z zachwytem 

Nad TWOJĄ wszech doskonałością, 

TRÓJCO nieprzenikniona. 

Wszystko, co jest odsłonione, 

Przeczy TOBIE, 

Wszystko, co jest na powierzchni, 

Jest zwątpieniem o TOBIE, 

Wszystko, co jest ujawnione, 

Jest urojeniem o TOBIE, 

Pustym nazwaniem, 

Które nas mami 

Swoją zwodniczą mielizną, 

O, TRÓJCO, 

POTRÓJNY TRONIE MĄDROŚCI! 

Z otchłani naszej niewiedzy 

Wołamy do CIEBIE, 

Dziękując za wszystko, 

Czego nie ujawniłaś, 

I co zakryłaś, 

I co utaiłaś 

Wcielona i nieodgadniona 

TAJEMNICO, 

POCIESZYCIELKO zmęczonych. 

Oto jest owoc modlitwy. 

Brandstaetter Roman (1906, Tarnów – 1987, Poznań). 

https://www.franciszkanie.pl/artykuly/trojca-swieta-w-modlitwie-sw-franciszka
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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. 
 7.VI (niedziela): 1-SZA NIEDZIELA MIESIĄCA. 

 Po sumie o 1200 adoracja NAJŚWIĘTSZEGO SAKRAMENTU. 
 Po adoracji – spotkanie Kół Żywego Różańca. 
 Światowa pandemia wirusa COVID-19 trwa… 
 Zasady obecności w kościele, od 30.V.2020: 

 Nie ma limitu ilości osób na Mszy św. 
 Obowiązuje 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: 
 Od obowiązku niedzielnego uczestnictwa we Mszy św. 

zwolnione są osoby w podeszłym wieku, osoby z o-
bjawami infekcji lub mające wskazania władz sa-
nitarnych (na przykład pozostające w kwarantannie) 
oraz osoby sprawujące opiekę nad chorymi i nie-
pełnosprawnymi, co w niektórych przypadkach unie-
możliwia im udział w niedzielnej EUCHARYSTII. 

 Nadal udostępniamy! na stronie www.swzygmunt.knc.pl 
przekaz na żywo wszystkich nabożeństw z parafialnej 
świątyni. 

 Gazetka parafialna też w wydaniu elektronicznym! 
 11.VI (czwartek): Uroczystość BOŻEGO CIAŁA: 

 Msze św. o 845 i 1030. 
 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. 

 13.VI (sobota): 
 WYPOMINKI o 1645. 
 Msza św. za zmarłych polecanych w WYPOMINKACH o 1800, 

po NABOŻEŃSTWIE CZERWCOWYM. 
 21.VI (niedziela): Na zakończenie roku zapraszamy! dzieci i mło-

dzież ze szkół w Słomczynie i Brześcach oraz rodziców i wy-
chowawców – w związku z innym niż zwykle zakończeniem 
roku szkolnego – na Mszę św. dziękczynną NA DOWOLNIE 

WYBRANĄ GODZINĘ. 
 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. 

 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: Artur KORNASZEWSKI, kawaler z parafii tutejszej, i Mal-

wina Elżbieta PIOTROWICZ, panna z parafii pw. św. Stanisława 
w Sobikowie 

Zapowiedź I: Arkadiusz Jarosław MALINOWSKI, kawaler, i Ka-
rolina PINDELSKA, panna, oboje z parafii pw. św. Michała Archanioła 
w Warszawie 

Ktokolwiek wiedziałby o przeszkodach w zawarciu małżeństwa przez 
w/w osoby proszony jest o skontaktowanie się z Kancelarią Parafialną 

ODESZLI 
W ostatnim czasie odeszła z naszego grona: 

śp. Stefania KALATA  26.V.2020 l. 73 

Wieczne odpoczywanie racz Jej dać PANIE! 

INTENCJE MSZALNE I MODLITEWNE 

8.VI 
(poniedziałek) 

730 † Stefana WAWRZYŃCZAKA, w miesiąc po pogrzebie 

1800 
† Jolanty i Macieja MAĆKOWIAKÓW, 

ich rodziców 

9.VI 
(wtorek) 

730 † Waldemara SZULECKIEGO 

1800 
† Stanisława SIBILSKIEGO., 

Marianny, Józefa i Heleny FABISIAKÓW 

10.VI 
(środa) 

730 
† Stanisława OSĘKI, 

Haliny BOROWSKIEJ 

1800 
† Małgorzaty, Ireny i Kazimierza PIĄTKÓW, 

Barbary i Stanisława LISOWSKICH 

11.VI 
(czwartek) 

845 † Sabiny, Jana i Elżbiety ULICKICH 

1030 za Parafian 

12.VI 
(piątek) 

730 
† Marianny BARAN, w 2. rocznicę śmierci, Mariana BARANA, 

Zenona BARAŃSKIEGO, 

Aliny WŁOSIŃSKIEJ 

1800 dziękczynna,w 19. rocznicę ślubu, Macieja i Barbary 

13.VI 
(sobota) 

730 w pewnej intencji 

1645 WYPOMINKI 

1800 † zmarłych polecanych w WYPOMINKACH 

14.VI 
(niedziela) 

845 
† Józefa i Aliny WARGOCKICH, 

zmarłych z rodziny WARGOCKICH 

1030 
† Stanisławy i Stanisława CIESIELCZUKÓW, 

Leona i Janiny SZYMBORSKICH 

1200 
† Leokadii i Henryka ŻUBERÓW, 

Władysławyi Stanisława BOROWSKICH, 

Czesławy MALINOWSKIEJ 

1800 
† Mariana i Kazimiery MIRGOSÓW, 

Stanisława KANABUSA, 

jego rodziców 

STEFAN KARD. WYSZYŃSKI — TO JEST BÓG 
CHRYSTUS PAN, posyłając Uczniów SWOICH powiedział: 

»Idźcie i nauczajcie wszystkie narody«. 

My, Biskupi i kapłani, chrzcimy dzieci Narodu. 

Bierzemy z waszych dłoni 

i wszczepiamy w ich życie TRÓJCĘ ŚWIĘTĄ. 

A więc, na progu nowego Tysiąclecia, 

wnosimy w życie ludu jako rzeczywistość niezaprzeczalną 

to, co jest najbardziej istotne – 

przedziwną jedność, 

którą osiągamy w TRÓJCY ŚWIĘTEJ. 

Przez to, że Kościół w Polsce chrzci 

w Imię BOGA w TRÓJCY ŚWIĘTEJ JEDYNEGO, 

daje duchowości, uczuciom, myślom, 

woli, pragnieniom i tęsknotom, 

najbardziej potężną, niezaprzeczalną i niepokonalną 

jedność. 

Każdy z Was ochrzczony jest 

w Imię OJCA i SYNA i DUCHA ŚWIĘTEGO, 

ale to jest BÓG, 

w TRÓJCY ŚWIĘTEJ – JEDYNY. 

W ten sposób, przez Chrzest, 

Kościół BOŻY umacnia nasze siły przyrodzone, 

a na bazie przyrodzonej nadbudowuje ład nadprzyrodzony. 

Udziela przedziwnych mocy człowiekowi, 

ochrzczonemu w Imię TRÓJCY ŚWIETEJ, 

a przez niego – rodzinie. 

Oto bodaj największa zdobycz, a zarazem wartość, 

z którą wchodzimy spokojnie 

w nieznaną przyszłość – 

społeczna jedność religijna 

w Imię BOGA w TRÓJCY ŚWIĘTEJ JEDYNEGO. 

6.IX.1966 r., Gorzów Wielkopolski. 

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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