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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 4, 1-13 
Bracia: Zachęcam was ja, więzień w PANU, 

abyście postępowali w sposób godny powołania, 

do jakiego zostaliście wezwani, 

z całą pokorą i cichością, z cierpliwością, 

znosząc siebie nawzajem w miłości. 

Usiłujcie zachować jedność DUCHA 

dzięki więzi, jaką jest pokój. 

Jedno jest CIAŁO i jeden DUCH, 

bo też zostaliście wezwani do jednej 

nadziei, jaką daje wasze powołanie. 

Jeden jest PAN, 

jedna wiara, jeden chrzest. 

Jeden jest BÓG i OJCIEC wszystkich, 

który jest i działa ponad wszystkimi, 

przez wszystkich i we wszystkich. 

Każdemu zaś z nas została dana łaska 

według miary daru CHRYSTUSOWEGO. 

Dlatego mówi Pismo: 

„Wstąpiwszy na wysokości, 

wziął do niewoli jeńców, 

rozdał ludziom dary”. 

Słowo zaś „wstąpił” cóż oznacza, 

jeśli nie to, że również zstąpił 

do niższych części ziemi? 

TEN, który zstąpił, jest i TYM, 

który wstąpił ponad wszystkie 

niebiosa, aby wszystko napełnić. 

ON też ustanowił jednych apostołami, 

innych prorokami, innych ewangelistami, 

innych pasterzami i nauczycielami, 

aby przysposobili świętych 

do wykonywania posługi 

dla budowania CIAŁA CHRYSTUSOWEGO, 

aż dojdziemy wszyscy razem 

do jedności wiary 

i pełnego poznania SYNA BOŻEGO, 

do człowieka doskonałego, 

do miary wielkości 

według PEŁNI CHRYSTUSA. 

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. MARKAMK 16, 15-20 

JEZUS, ukazawszy się Jedenastu, 

powiedział do nich: 

«Idźcie na cały świat i głoście Ewangelię 

wszelkiemu stworzeniu! 

Kto uwierzy i przyjmie chrzest, będzie zbawiony; 

a kto nie uwierzy, będzie potępiony. 

Te zaś znaki towarzyszyć będą tym, którzy uwierzą: 

w imię MOJE złe duchy będą wyrzucać, 

nowymi językami mówić będą; 

węże brać będą do rąk, 

i jeśliby co zatrutego wypili, nie będzie im szkodzić. 

Na chorych ręce kłaść będą, a ci odzyskają zdrowie». 

Po rozmowie z nimi PAN JEZUS został wzięty do nieba 

i zasiadł po prawicy BOGA. 

Oni zaś poszli i głosili Ewangelię wszędzie, a PAN współdziałał z nimi 

i potwierdzał naukę znakami, które jej towarzyszyły. 

il powyżej: WNIEBOWSTĄPIENIE — REMBRANDT, Harmenszoon van Rijn (1606, Lejda – 1669, Amsterdam) 

1636, olejny na płótnie, 93×68.7 cm, Alte Pinakothek, Monachium; źródło: commons.wikimedia.org 

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Rembrandt_van_Rijn_192.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! 
 16.V (niedziela): 

 Uroczystość dzieci rocznicowych na Mszach św. o 1030 
oraz 1200. 

 22.V (sobota): Uwielbienie przed ZESŁANIEM DUCHA 

ŚWIĘTEGO – 19
00

 do 20
30

, w kościele. Zapraszamy! 

 Chrzty w maju w 4. niedzielę miesiąca – 23.V – na sumie. 
Przygotowanie dla rodziców i chrzestnych 16.V, po sumie, 
w kościele. 

 30.V (niedziela): Spotkanie z okazji Dnia Dziecka na placu zabaw 
obok kościoła, po Mszy św. o 1030 – zapraszają! rodzice 

zgromadzeni we wspólnocie RÓŻ RÓŻAŃCOWYCH RÓŻAŃCA 

RODZICÓW naszej parafii. Wszystkie osoby chętne do współ-
pracy prosimy o zgłaszanie pod nr tel. +48 504 012 080. 

 3–6.VI (czwarek–niedziela): Parafialny spływ kajakowy rzeką Wieprz. 
Koszt: 145 zł. Zapisy i wszelkie zapytania — u ks. Michała. 

 19–20.VI (sobota–niedziela): Pielgrzymka rzeczna św. Zygmunta 
do Płocka. Chętnych prosimy! o zgłaszanie się do ks. Probo-

szcza lub ks. Michała. 
 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 15 m2, przy zachowaniu 1.5 m 

odległości od innych osób, z osłoną ust i nosa. 

ZAPOWIEDZI 
Zapowiedź I: Daniel Jerzy CIESIELCZUK, kawaler, i Klaudia 

STRZELECKA, panna, oboje 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. Janusz Bogumił NOGAL  6.V.2021 l. 58 

śp. Andrzej SIBILSKI  5.V.2021 l. 86 

Wieczne odpoczywanie racz Im dać PANIE! 

INTENCJE MSZALNE I MODLITEWNE 

17.V 
(poniedziałek) 

730 † Antoniny i Antoniego PIETRASZKÓW 

1800 † Anny DECZEWSKIEJ 

18.V 
(wtorek) 

730 
dziękczynno-błagalne, w 60. rocznicę urodzin Irminy KOZERY, 

z prośbą o opiekę MATKI BOŻEJ i dalsze błogosławieństwo  

1800 
† Henryka PAWŁOWSKIEGO, 

jego rodziców i rodzeństwo 

19.V 
(środa) 

730 † Jana, Jadwigi i Stanisława NALEŻYTYCH 

1800 † Heleny WOJTASZEK 

20.V 
(czwartek) 

730 † Jacka TEJWANA, w miesiąc po śmierci  

1800 

† Gabrieli PODGÓRSKIEJ, 

Stanisława PODGÓRSKIEGO, 

Zofii KUBIAK, 

Zygmunta ŁOPACIŃSKIEGO, 

Dariusza KOSZORKA 

21.V 
(piątek) 

730 
w intencji unicestwienia tych urządzeń, 

co mają zniewolić Lud Boży 

1800 w intencji Barbary 

22.V 
(sobota) 

730 † cierpiących w czyśćcu 

1800 w intencji rodziny KUCHARSKICH 

23.V 
(niedziela) 

845 

† Jana, w 30. rocznicę śmierci, 

Stanisławy, Stanisława, Eugeniusza i Franciszka 

ZAWADZANKO, 

Stanisława, Franciszki i Jana KORNASZEWSKICH 

1030 † Czesława WALCZAKA 

1200 
† Jadwigi WOLIŃSKIEJ, 

Genowefy i Tadeusza PAWŁOWSKICH 

1800 † Anny WALICKIEJ 

PRZYBĄDŹ, KRÓLOWA NIEBA, ZIEMI PANI 

Przybądź, KRÓLOWA nieba, ziemi PANI, 

Do CIEBIE w smutku wołamy stroskani, 

TY nędznych grzesznych ucieczką, obroną, 

Racz błagać BOGA za Polską Koroną! 

TWE miłosierdzie przystęp daje śmiele 

Do CIEBIE, gdy nam w przygodach tak wiele 

Prędzej pośpieszasz z TWOIM ratowaniem, 

Niż my, niegodni, z pokornym wezwaniem. 

Gdy już ostatnie nieszczęścia dźwigamy, 

Niebaczni wtenczas: Ratuj nas! wołamy, 

A w powodzeniu, zanurzeni w grzechy 

O nic nie dbamy – świat daje uciechy. 

Biada nam, biada 

dla grzechowej złości, 

Leniwym ku TWEJ 

i BOSKIEJ miłości! 

Gdy nieprzyjaciel miecz 

spuszcza po szyi, 

Wtenczas ze strachu 

wzywamy MARYI. 

Przecież się, nędzni, 

prosić odważamy, 

Gdy TWOJĘ dobroć, 

miłosierdzie znamy, 

TY, wielowładna PANI, 

MONARCHINI, 

Przyczyń się tylko, 

BÓG wszystko uczyni. 

Przez macierzyństwa godność 

CIĘ prosimy 

BOSKIEGO, które, niegodni, 

sławimy: 

Obroń nas, PANNO, 

najczystsza MARYJA, 

Niech plaga BOSKA 

nas, grzeszników, mija. 

Przez udzielenie krwi TWOJEJ i ciała 

BOGU SYNOWI, byś nam pomoc dała 

Prosimy z płaczem, i przez miłość waszą 

Wzajemną ratuj! TYŚ obroną naszą! 

Przez wielkie BOSKIE ukochanie CIEBIE 

I nad stworzenie wywyższenie w niebie, 

Przez TWOJĄ chwałę, moc od BOGA daną, 

Bądź nam pomocą, królową nazwaną. 

Oto my, TWOI poddani, w frasunku, 

Przybądź nam, dodaj TWOJEGO ratunku! 

Niech luter, kalwin, schizmatyk się wstydzi, 

Za co Kościoła, wiary nienawidzi. 

Stłum ich zawziętość, znieś uporne siły, 

Niech wspólnie sypiem śmiertelne mogiły, 

Daj im uznanie i z błędów wyniście, 

Niech świętą wiarę widzą oczywiście. 

Niech wilk piekielny owce rozproszone 

Widzi w Kościele świętym zgromadzone, 

Niech zaślepieni światło przyjmą w oczy, 

Niech ich piekielna złość więcej nie mroczy. 

Spraw, MATKO BOSKA, ile jest stworzenia 

Na świecie, niechaj każdy to wymienia: 

BÓG jeden dobry, dobra jedna wiara, 

Jedna w jedności bądź BOGU ofiara. 

NN, pieśń Maryjna Konfederacji Barskiej 

il. powyżej: RYNGRAF Z CZASÓW KONFEDERACJI BARSKIEJ – XVIII w., Muzeum Wojska Polskiego, Warszawa.; 
źródło: 1768szlak.mec.edu.pl 

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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