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Niech światło prawdziwej wiary wyzwoli ludzkość z niewiedzy i niewoli grzechu i doprowadzi ją do jedynej prawdziwej wolnościPOR. J 8, 32, to znaczy wolności życia w JEZUSIE CHRYSTUSIE…[KKK, list JP II fragm.]

NIEDZIELA ZESŁANIA DUCHA ŚWIĘTEGO 
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 GALATÓWGA 5, 16-25 
Bracia: 

Postępujcie według ducha, 

a nie spełnicie pożądania ciała. 

Ciało bowiem do czego innego dąży niż duch, 

a duch do czego innego niż ciało, 

i stąd nie ma między nimi zgody, 

tak że nie czynicie tego, co chcecie. 

Jeśli jednak pozwolicie się prowadzić duchowi, 

nie będziecie podlegać Prawu. 

Jest zaś rzeczą wiadomą, 

jakie uczynki rodzą się z ciała: 

nierząd, nieczystość, wyuzdanie, 

bałwochwalstwo, czary, 

nienawiść, spory, zawiść, gniewy, 

pogoń za zaszczytami, 

niezgoda, rozłamy, zazdrość, 

pijaństwo, hulanki i tym podobne. 

Co do nich zapowiadam wam, 

jak to już zapowiedziałem: 

ci, którzy się takich rzeczy dopuszczają, 

królestwa BOŻEGO nie odziedziczą. 

Owocem zaś DUCHA jest: 

miłość, radość, 

pokój, cierpliwość, uprzejmość, dobroć, 

wierność, 

łagodność, opanowanie. 

Przeciw takim cnotom nie ma Prawa. 

A ci, którzy należą do CHRYSTUSA JEZUSA, 

ukrzyżowali ciało swoje 

z jego namiętnościami i pożądaniami. 

Mając życie od DUCHA, 

do DUCHA się też stosujmy. 

SEKWENCJA 
Przybądź, DUCHU ŚWIĘTY, 

Ześlij z nieba wzięty 

Światła TWEGO strumień. 

Przyjdź, OJCZE ubogich, 

Przyjdź, DAWCO łask drogich, 

Przyjdź, ŚWIATŁOŚCI sumień. 

O, najmilszy z gości, 

Słodka serc radości, 

Słodkie orzeźwienie. 

W pracy TYŚ ochłodą, 

W skwarze żywą wodą, 

W płaczu utulenie. 

Światłości najświętsza, 

Serc wierzących wnętrza 

Poddaj Twej potędze. 

Bez TWOJEGO tchnienia 

Cóż jest wśród stworzenia? 

Tylko cierń i nędze. 

Obmyj, co nieświęte, 

Oschłym wlej zachętę, 

Ulecz serca ranę. 

Nagnij, co jest harde, 

Rozgrzej serca twarde, 

Prowadź zabłąkane. 

Daj TWOIM wierzącym, 

W TOBIE ufającym, 

Siedmiorakie dary. 

Daj zasługę męstwa, 

Daj wieniec zwycięstwa, 

Daj szczęście bez miary. 

AKLAMACJA Alleluja, Alleluja, Alleluja 

Przyjdź, DUCHU ŚWIĘTY, 

napełnij serca SWOICH wiernych 

i zapal w nich ogień SWOJEJ miłości. 

SŁOWA EWANGELII WEDŁUG ŚW. JANAJ 15, 26-27; 16, 12-15 

JEZUS powiedział do SWOICH uczniów: 

«Gdy przyjdzie PARAKLET, 

którego JA wam poślę od OJCA, 

DUCH PRAWDY, który od OJCA pochodzi, 

ON zaświadczy o MNIE. 

Ale wy też świadczycie, 

bo jesteście ze MNĄ od początku. 

Jeszcze wiele mam wam do powiedzenia, 

ale teraz znieść nie możecie. 

Gdy zaś przyjdzie ON, DUCH PRAWDY, 

doprowadzi was do całej prawdy. 

Bo nie będzie mówił od SIEBIE, 

ale powie wszystko, cokolwiek usłyszy, 

i oznajmi wam rzeczy przyszłe. 

ON MNIE otoczy chwałą, 

ponieważ z MOJEGO weźmie i wam objawi. 

Wszystko, co ma OJCIEC, jest MOJE. 

Dlatego powiedziałem, 

że z MOJEGO weźmie 

i wam objawi». 

il. powyżej: BÓG OJCIEC I DUCH ŚWIĘTY – BATONI, Pompejusz Hieronim (1708, Lukka – 1787, Rzym) 

1740-3, olejny na płótnie, National Trust, Wielka Brytaniaźródło: commons.wikimedia.org 

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Pompeo_Batoni_(1708-1787)_-_God_the_Father_and_the_Holy_Spirit_-_266910_-_National_Trust.jpg
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INFORMACJE PARAFIALNE 
 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! 
 23.V (niedziela): Uroczystość ZESŁANIA DUCHA ŚWIĘTEGO – ZIE-

LONE ŚWIĄTKI 
 Za udział w publicznym odśpiewaniu hymnu O Stwo-

rzycielu Duchu, przyjdź!, będąc w stanie łaski 
uświęcającej, przystępując do Komunii św. i modląc się 
w intencji Ojca św., uzyskuje się odpust zupełny! 

 28.V (piątek): O 1800, jak w każdy 4. piątek miesiąca, Msza św. 
w intencji dzieci objętych „RÓŻAŃCEM RODZICÓW ZA DZIECI”. 

 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.VI (czwartek): Uroczystość BOŻEGO CIAŁA: 
 Msze św. o 845 i 1030. 

 Mszę św. o 1030 odprawi ks. Adam WĄTRÓBSKI. 
 Po Mszy o 1030 PROCESJA EUCHARYSTYCZNA do 4 ołtarzy: 

 Trasa: tradycyjna. 
 Śpiewana będzie Litania do Serca Pana Jezusa. 
 Prosimy! o przygotowanie ołtarzy, trasy procesji 

i o wcześniejsze zainteresowanie się stanem 
chorągwi, feretronów, poduszek procesyjnych! 

 W sposób szczególny na procesję zapraszane są dzieci 

klas III, które w tym roku przystąpiły do I Komunii 
i dzieci rocznicowe – w uroczystych strojach 
komunijnych! Dzieci będą mogły wziąć aktywny 

udział sypiąc kwiatki, trzymając poduszki lub wstążki. 
 Prosimy! wszystkie istniejące na terenie parafii zespoły 

o przybycie w regionalnych strojach ludowych. 
 3–6.VI (czwarek–niedziela): Parafialny spływ kajakowy rzeką Wieprz. 

Koszt: 145 zł. 
 Zapisy i wszelkie zapytania — u ks. Michała. 
 27.V (czwarek): Spotkanie organizacyjne o 1900 w kościele. 

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

szcza lub ks. Michała. 
 20–29.VII: Planowany jest wyjazd letni dla dzieci i młodzieży 

do Kluszkowiec. Zapisy i wszelkie informacje u 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, 

1.5 m odległości od innych osób, z osłoną ust i nosa. 

ZAPOWIEDZI 
Zapowiedź II: 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. Władysława BARANOWSKA  10.V.2021 l. 88 

śp. Mariusz Piotr PINDELSKI  9.V.2021 l. 54 

śp. Teresa DĄBROWSKA  8.V.2021 l. 83 

Wieczne odpoczywanie racz Im dać PANIE! 

INTENCJE MSZALNE I MODLITEWNE 

24.V 
(poniedziałek) 

730 w pewnej intencji 

1800 
† Mariana JEZIORSKIEGO, 

Kazimiery i Tadeusza WRONIECKICH 

25.V 
(wtorek) 

730 
† Urszuli LACH, w 10. rocznicę śmierci, 

zmarłych z rodzin LACHÓW i NOGALÓW 

1800 † Edmunda WYSZYŃSKIEGO 

26.V 
(środa) 

730 w intencji PANU BOGU wiadomej 

1800 † Anny CZUŁBA 

27.V 
(czwartek) 

730 w intencji PANU BOGU wiadomej 

1800 † Domiceli SŁOWIŃSKIEJ 

28.V 
(piątek) 

730 w intencji PANU BOGU wiadomej 

1800 w intencji dzieci objętych modlitwą różańcową rodziców 

29.V 
(sobota) 

730 dziękczynna 

1800 
† Janiny i Leona SZYMBORSKICH, 

Stanisławy i Stanisława CIESIELCZUKÓW 

30.V 
(niedziela) 

845 † Sabiny, Jana i Elżbiety ULICKICH 

1030 
† Genowefy i Zbigniewa GUTOWSKICH, 

zmarłych z rodzin GUTOWSKICH i JANISZKÓW 

1200 

† Apolonii i Stefana TKACZYKÓW, 

Julianny i Jana FLORIANCZYKÓW, 

Walerii i Wiktora MAKULSKICH, 

Aleksandry i Jana BĄCZKOWSKICH 

1800 † Stanisława, Rozalii i Franciszka PINDELSKICH 

NAM TRZEBA MODLITWY… 
Stałem sam na wielkim placu, choć ludzi były tysiące, 

a przed oczyma przesuwała mi się Roszkowa Wola nad Pilicą, 

młyn Węclów, nowy kościół, który teraz stanął, 

Żdżary z pałacem, parkiem i alejami […] 

Zniszczyli pałac dzicy ludzie, co się mienili komunistami, 

zniszczyli alejki, kapliczki barbarzyńcy. 

Stałem, aby po kryjomu ziemię Piotrową ucałować. 

I nie czyniłem już PANU BOGU wyrzutów, żem bez guldena i grajcara. 

Nawet nie miałem siły skarżyć się, 

żeśmy tak upodleni pośród innych narodów, 

że nie mamy ani króla, ani wodza, ani proroka… 

Stać mnie było tylko na kiepskie powtórzenie: 

Wsławiony bądź, PANIE mój, za wszystko, co stworzyłeśŚW. FRANCISZEK, 

żeś nas tak wywyższył wśród innych narodów, 

że z tego chwastu wybrałeś tak śliczną lilię. 

Wsławiony bądź, wielki PANIE! 

A modlitwę tę potrafiłem śpiewać tylko na melodię 

Gaude Mater Polonia prole fecunda mobili… 

I dziękowałem BOGU […] 

I znów jestem tu, gdzie mój kościół, gdzie moja ojczyzna, 

a w niej Zielone Święta w roku Pańskim 1989. 

I pozamykali się ludzie w wieczernikach z obawy przed Żydami. 

[…] przed Sejmem kobiety wołają o wolność. 

Ja tego języka nie rozumiem, gdzie my jesteśmy? 

Przecież to chodzi o życie dziecka! 

Będziesz mogła spokojnie umrzeć? […] 

Otwórzcie szeroko drzwi CHRYSTUSOWI. 

Bez tchnienia DUCHA — będziecie jako wyschnięte kości i szkieletów ludy. 

Bez światła DUCHA — będziecie chodzić w ciemności. 

Bez pomocy DUCHA -— nie naprawicie Rzeczypospolitej. 

Bez pokoju DUCHA — nie będziecie wolnymi i będziecie się wzajemnie nienawidzić. 

Bez mocy DUCHA -- nie uczynicie nic dobrego. 

Bez DUCHA ŚWIĘTEGO - nie będziecie mieć jednej myśli i jednego serca. 

Bez DUCHA ŚWIĘTEGO - nikt z was nie wypowie: PANEM jest JEZUS. 

Nam trzeba modlitwy. 

Módl się za nami, błogosławiona MARIO, 

TY rozumiesz trudnej Polski los. 

Módlcie się za nami, męczenniczki z Nowogródka. 

Módlcie się z nami, wszystkie dobre nazaretanki. 

Niech ogień DUCHA ŚWIĘTEGO spali wszystkie pozostałości grzechu, 

a przez pustynię niech popłyną ożywcze zdroje wód. 

Niech teraz przyjdzie nowych ludzi plemię. 

Veni CREATOR SPIRITUS… 

Zstąp GOŁĘBICO, TWÓRCZY DUCH… 

Niech zstąpi DUCH TWÓJ! 

I odnowi oblicze ziemi. 

Tej ziemi. 

bp ZAWITKOWSKI, Józef (1938, Wał – 2020, Warszawa) – Veni Creator Spiritus, kazanie 14.V.1989, Bazylika pw. św. Krzyża, Warszawa 

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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