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Jeśli jesteśmy w komunii z DUCHEM ŚWIĘTYM, to ON daje nam powrót do raju… [KKK, 736, fragm.]

PIĄTA NIEDZIELA WIELKANOCNA 

 

APOSTOŁ PAWEŁ – REMBRANDT, Harmenszoon van Rĳn (1606, Lejda – 1669, Amsterdam) 

ok. 1657, olejny na płótnie, 131.5×104.4 cm, National Gallery of Art, Londyn źródło: commons.wikimedia.org 

Z DZIEJÓW APOSTOLSKICHDz 9, 26-31 

Kiedy Szaweł przybył do Jeruzalem, 

próbował przyłączyć się do uczniów, 

lecz wszyscy bali się go, 

nie wierząc, że jest uczniem. 

Dopiero Barnaba przygarnął go 

i zaprowadził do apostołów, 

i opowiedział im, 

jak w drodze Szaweł ujrzał PANA, 

który przemówił do niego, 

i z jaką siłą przekonani 

występował w Damaszku 

w imię JEZUSA. 

Dzięki temu przebywał z nimi w Jerozolimie, 

z siłą przekonania przemawiając w imię PANA. 

Przemawiał też i rozprawiał z hellenistami, 

którzy usiłowali go zgładzić. 

Bracia jednak, dowiedziawszy się o tym, 

odprowadzili go do Cezarei 

i wysłali do Tarsu. 

A Kościół cieszył się pokojem 

w całej Judei, Galilei i Samarii. 

Rozwijał się i żył bogobojnie, 

i obfitował w pociechę DUCHA ŚWIĘTEGO. 

PSALM RESPONSORYJNYPs 118 22 (21), 26b-27. 28 i 30ab. 30c-32 (R.: por. 26a) 

REFREN: Będę CIĘ chwalił w wielkim zgromadzeniu 

Wypełnię moje śluby wobec czcicieli BOGA. 

Ubodzy będą jedli i zostaną nasyceni, 

będą chwalić PANA ci, którzy GO szukają: 

«Serca wasze niech żyją na wieki». 

Przypomną sobie i wrócą do PANA wszystkie krańce ziemi, 

oddadzą MU pokłon wszystkie szczepy pogańskie. 

JEMU się pokłonią wszyscy śpiący w ziemi, 

przed NIM zegną się wszyscy, którzy staną się prochem. 

Moja dusza będzie żyła dla NIEGO, 

potomstwo moje JEMU będzie służyć, 

przyszłym pokoleniom o PANU opowie. 

I sprawiedliwość JEGO ogłoszą ludowi, 

który się narodzi: 

«PAN to uczynił». 

Z PIERWSZEGO LISTU ŚWIĘTEGO JANA APOSTOŁA1 J 3, 18-24 

Dzieci, 

nie miłujmy słowem i językiem, 

ale czynem i prawdą. 

Po tym poznamy, że jesteśmy z prawdy, 

i uspokoimy przed NIM nasze serca. 

A jeśli serce oskarża nas, 

to przecież BÓG jest większy niż nasze serca 

i zna wszystko. 

Umiłowani, 

jeśli serce nas nie oskarża, 

to mamy ufność w BOGU, 

a o co prosić będziemy, 

otrzymamy od NIEGO, 

ponieważ zachowujemy JEGO przykazania 

i czynimy to, co się JEMU podoba. 

Przykazanie zaś JEGO jest takie, 

abyśmy wierzyli w imię JEGO SYNA, 

JEZUSA CHRYSTUSA, 

i miłowali się wzajemnie 

tak, jak nam nakazał. 

Kto wypełnia JEGO przykazania, 

trwa w BOGU, 

a BÓG w nim; 

a to, że trwa ON w nas, 

poznajemy po DUCHU, 

którego nam dał. 

AKLAMACJAJ 15, 4a. 5b Alleluja, Alleluja, Alleluja 

«Trwajcie we MNIE, 

a JA w was trwać będę. 

Kto trwa we MNIE, 

przynosi owoc obfity» 

SŁOWA EWANGELII WEDŁUG ŚW. JANAJ 15, 1-8 

JEZUS powiedział do SWOICH uczniów: 

«JA jestem prawdziwym krzewem winnym, 

a OJCIEC MÓJ jest tym, 

który go uprawia. 

Każdą latorośl, 

która nie przynosi we MNIE owocu, 

odcina, 

a każdą, która przynosi owoc, 

oczyszcza, 

aby przynosiła owoc obfitszy. 

Wy już jesteście czyści 

dzięki słowu, 

które wypowiedziałem do was. 

Trwajcie we MNIE, 

a JA w was będę trwać. 

Podobnie jak latorośl nie może przynosić owocu 

sama z siebie – 

jeżeli nie trwa w winnym krzewie – 

tak samo i wy, 

jeżeli we MNIE trwać nie będziecie. 

JA jestem krzewem winnym, 

wy – latoroślami. 

Kto trwa we MNIE, 

a JA w nim, 

ten przynosi owoc obfity, 

ponieważ beze MNIE 

nic nie możecie uczynić. 

Ten, kto nie trwa we MNIE, 

zostanie wyrzucony jak winna latorośl 

i uschnie. 

Potem ją zbierają 

i wrzucają w ogień, 

i płonie. 

Jeżeli we MNIE trwać będziecie, 

a słowa MOJE w was, 

to proście, o cokolwiek chcecie, 

a to wam się spełni. 

OJCIEC MÓJ przez to dozna chwały, 

że owoc obfity przyniesiecie 

i staniecie się MOIMI uczniami». 

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Saint_Paul,_Rembrandt_van_Rijn_(and_Workshop%3F),_c._1657.jpg
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INFORMACJE PARAFIALNE 
 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! 
 2.V (niedziela): ŚWIĘTO PATRONA PARAFII, ŚW. ZYGMUNTA. 

 Uroczystość odpustowa. 
 Msze św. o 845, 1030, 1200 i 1800. Zapraszamy! 

 Sumę odpustową o 1200 odprawi i kazanie wygłosi 
ks. dr Michał SOŁOMIENIUK, dyrektor archiwum archi-
diecezjalnego w Gnieźnie. 

 Z racji 1. NIEDZIELI MIESIĄCA: 
 Po sumie o 1200 adoracja NAJŚWIĘTSZEGO SAKRAMENTU. 
 Po adoracji – spotkanie Kół Żywego Różańca. 

 3.V (poniedziałek): Uroczystość NAJŚWIĘTSZEJ MARYI PANNY 

KRÓLOWEJ POLSKI. 

 Msze św. według porządku niedzielnego. 

 7.V (piątek): 1. PIĄTEK MIESIĄCA: 
 Msza św. ku czci NAJŚWIĘTSZEGO SERCA PANA JEZUSA o 1800. 
 Po Mszy św. – do 2100 – adoracja NAJŚWIĘTSZEGO 

SAKRAMENTU. 
 Spowiedź 1. piątkowa – ½ godz. przed Mszą św. 

oraz podczas wystawienia NAJŚWIĘTSZEGO SAKRAMENTU. 
 8.V (sobota): 

 WYPOMINKI o 1640 (po nich nabożeństwo majowe). 
 Msza św. za zmarłych polecanych w WYPOMINKACH o 1800. 

 9.V (niedziela): 
 Uroczystość 1. KOMUNII ŚW.: 

 Msza św. pierwszokomunijna. 
o Na Mszy św. o 1030 (dla dzieci z Brześc). 
o Na Mszy św. o 1200 (dla dzieci ze Słomczyna). 

 8.V (sobota): Spowiedź: 
o O 900 (dla dzieci z Brześc). 
o O 1000 (dla dzieci ze Słomczyna). 

 10–12.V (poniedziałek–środa): Biały Tydzień dla dzieci 
pierwszokomunijnych, na Mszach św. o 1800. 

 Ofiary na spłatę zobowiązań związanych z zakończonym 
remontem kościoła i rewitalizacją frontonu naszej świątyni 
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! 

PAMIĘTAJMY TEŻ O WSPIERANIU NASZYCH DUSZPASTERZY! 

 Światowa pandemia wirusa chińskiego COVID-19 trwa… 
 Zasady obecności w kościele: 
 max. 1 osoba na 20 m2, przy zachowaniu 1.5 m 

odległości od innych osób, z osłoną ust i nosa. 

ODESZLI 
W ostatnim czasie odeszli z naszego grona: 

śp. Władysław OLESIŃSKI  19.IV.2021 l. 89 

śp. Jan WELENC  18.IV.2021 l. 81 

śp. Marian HANDEL  16.IV.2021 l. 89 

Wieczne odpoczywanie racz Im dać PANIE! 

INTENCJE MSZALNE I MODLITEWNE 

3.V 
(poniedziałek) 

845 † Stanisława SIBILSKIEGO 

1030 † Zygmunta i Celiny PINDELSKICH 

1200 
† Czesława BUZAKA, w 22. rocznicę śmierci, 

Henryka i Marii DERECKICH 

1800 † Mieczysława MICHALSKIEGO, w 16. rocznicę śmierci 

4.V 
(wtorek) 

730 † Jerzego DZIEKANA, w 34. rocznicę śmierci 

1800 

† Ewy Marii WESOŁOWSKIEJ, 

Ryszarda WESOŁOWSKIEGO, 

Haliny i Stanisława STĘPNIEWSKICH, 

Zbigniewa BAREJKI 

5.V 
(środa) 

730 w pewnej intencji 

1800 
† Ireny i Włodzimierza GOSKÓW, 

Genowefy, Jana i Eugeniusza SAWICKICH 

6.V 
(czwartek) 

730 w pewnej intencji 

1800 † Marianny OLSZEWSKIEJ, w 4. rocznicę śmierci 

7.V 
(piątek) 

730 w pewnej intencji 

1800 

† Stanisława DOBROWOLSKIEGO, 

Stanisława UTRATY, 

zmarłych z rodzin DOBROWOLSKICH i UTRATÓW 

8.V 
(sobota) 

730 w intencji Patryka WITCZAKA, z racji 18. urodzin 

1640 WYPOMINKI 

1800 
† zmarłych polecanych w WYPOMINKACH 

w intencji Janiny, 
o błogosławieństwo BOŻE, z racji 90. urodzin 

9.V 
(niedziela) 

845 

† Stanisława RAWSKIEGO, 

Jana, Mariana, Teresy i Franciszka KANABUSÓW, 

Józefa i Józefy LEWANDOWSKICH 

1030 w intencji dzieci pierwszokomunijnych z Brześc 

1200 w intencji dzieci pierwszokomunijnych ze Słomczyna 

1800 
† Danuty BALAS, 

Ireny i Józefa BRZEZIŃSKICH 

MATKA BOSKA CZĘSTOCHOWSKA 
MATKA BOSKA CZĘSTOCHOWSKA, ubrana perłami, 

Cała w zlocie i brylantach, modli się za nami. 

Aniołowie podtrzymuję JEJ ciężką koronę 

I JEJ szaty, co jak noc są gwiazdami znaczone. 

ONA klęczy i SWE lice, gdzie są rany krwawe, 

Obracając, gdzie my wszyscy, patrzy na Warszawę. 

O Ty, której obraz widać w każdej polskiej chacie 

I w kościele i w sklepiku i w pysznej komnacie, 

W ręku tego, co umiera, nad kołyską dzieci, 

I przed którą dniem i nocą wciąż się światło świeci. 

Która perły masz od królów, złoto od rycerzy, 

W którą wierzy nawet taki, który w nic nie wierzy, 

Która widzisz z nas każdego cudnymi oczami, 

MATKO BOSKA CZĘSTOCHOWSKA, zmiłuj się nad nami! 

Daj żołnierzom, którzy idą, śpiewając w szeregu, 

Chłód i deszcze na pustyni, a ogień na śniegu, 

Niechaj będą niewidzialni płynący w przestworzu 

I do kraju niech dopłyną, którzy są na morzu. 

Każdy ranny niechaj znajdzie opatrunek czysty 

I od wszystkich zagubionych niechaj przyjdą listy. 

I weź wszystkich, którzy cierpiąc patrzą w TWOJĄ stronę, 

MATKO BOSKA CZĘSTOCHOWSKA, pod TWOJĄ obronę. 

Niechaj druty się rozluźnią, niechaj mury pękną, 

Ponad Polską, błogosławiąc, podnieś rękę piękną, 

I od TWEGO łez pełnego, KRÓLOWO, spojrzenia 

Niech ostatnia kaźń się wstrzyma, otworzą więzienia. 

Niech się znajdą ci, co z dala rozdzieleni giną, 

MATKO BOSKA CZĘSTOCHOWSKA, za TWOJĄ przyczyną. 

Nieraz potop nas zalewał, 

krew się rzeką lała, 

A wciąż klasztor w Częstochowie 

stoi jako skała. 

I TYŚ była też 

mieczami pogańskimi ranną 

A wciąż świecisz ponad nami, 

PRZENAJŚWIĘTSZA PANNO. 

I wstajemy wciąż z popiołów, z pożarów, co płoną, 

I TY wszystkich nas powrócisz na Ojczyzny łono 

Jeszcze zagra, zagra hejnał na Mariackiej wieży 

Będą słyszeć Lwów i Wilno krok naszych żołnierzy. 

Podniesiemy to, co legło w wojennej kurzawie, 

Zbudujemy Zamek większy, piękniejszy w Warszawie. 

I jak w złotych dniach dzieciństwa będziemy słuchali 

Tego dzwonka sygnaturki, co CIĘ wiecznie chwali. 

LECHOŃ, Jan (1899, Warszawa – 1956, Nowy Jork) 

il. powyżej: PASTERZ NADZIEI — SOBOCKI, Leszek (ur. 1934, Częstochowa) 

1981, Muzeum 600-lecia, Jasna Góra.; źródło: www.jasnagora.com 

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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