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Nie wyznajemy trzech bogów, ale jednego BOGA w trzech OSOBACH: „TRÓJCĘ współistotną”.[…] „Każda z trzech OSÓB jest tą rzeczywistością, to znaczy substancją, istotą lub naturą BOŻĄ”[KKK, 253 fragm.]

UROCZYSTOŚĆ NAJŚWIĘTSZEJ TRÓJCY 

 

TRÓJCA ŚWIĘTA – RENI, Gwidon (1575, Bolonia – 1642, Bolonia) 

1625, olejny na płótnie, ołtarz główny, kościół pw. Trójcy Świętej i Pielgrzymów, Rzym; źródło: commons.wikimedia.org 

Z KSIĘGI POWTÓRZONEGO PRAWAPWT 4, 32-34. 39-40 
Mojżesz tak powiedział do ludu: 

„Zapytaj dawnych czasów, 

które były przed tobą, 

zaczynając od dnia, 

w którym BÓG stworzył człowieka na ziemi, 

zapytaj od jednego krańca niebios do drugiego, 

czy nastąpiło tak wielkie wydarzenie jak to 

lub czy słyszano o czymś podobnym? 

Czy słyszał jakiś naród głos BOŻY z ognia, 

jak ty słyszałeś, 

i pozostał żywy? 

Czy usiłował BÓG przyjść 

i wybrać sobie jeden naród 

spośród innych narodów 

przez doświadczenia, 

znaki, cuda i wojny, 

ręką mocną i wyciągniętym ramieniem, 

dziełami przerażającymi, 

jak to wszystko, 

co tobie uczynił PAN, BÓG twój, 

w Egipcie na twoich oczach? 

Poznaj dzisiaj 

i rozważ w swym sercu, 

że PAN jest BOGIEM, 

a na niebie wysoko i na ziemi nisko 

nie ma innego. 

Strzeż JEGO praw i nakazów, 

które ja dziś polecam tobie wypełniać; 

by dobrze ci się wiodło 

i twym synom po tobie; 

byś przedłużył swe dni na ziemi, 

którą na zawsze daje ci PAN, 

BÓG twój”. 

PSALM RESPONSORYJNYPS 33 (32), 4-5. 6 I 9. 18-19. 20 I 22 (R.: POR. 12) 

REFREN: Szczęśliwy naród wybrany przez PANA 

Słowo PANA jest prawe, 

a każde JEGO dzieło godne zaufania. 

ON miłuje prawo i sprawiedliwość, 

ziemia jest pełna JEGO łaski. 

Przez słowo PANA powstały niebiosa, 

wszystkie gwiazdy przez tchnienie ust JEGO. 

Bo przemówił, i wszystko się stało, 

sam rozkazał, i zaczęło istnieć. 

Oczy PANA zwrócone na bogobojnych, 

na tych, którzy oczekują JEGO łaski, 

aby ocalił ich życie od śmierci 

i żywił ich w czasie głodu. 

Dusza nasza oczekuje PANA, 

ON jest naszą pomocą i tarczą. 

PANIE, niech nas ogarnie TWOJA łaska, 

według nadziei pokładanej w TOBIE. 

Z LISTU ŚW. PAWŁA APOSTOŁA DO RZYMIAN RZ 8, 14-17 
Bracia: 

Wszyscy ci, 

których prowadzi DUCH BOŻY, 

są synami BOŻYMI. 

Nie otrzymaliście przecież ducha niewoli, 

by się znowu pogrążyć w bojaźni, 

ale otrzymaliście DUCHA przybrania za synów, 

w którym możemy wołać: 

„ABBA, OJCZE!” 

Sam DUCH wspiera SWYM świadectwem 

naszego ducha, 

że jesteśmy dziećmi BOŻYMI. 

Jeżeli zaś jesteśmy dziećmi, 

to i dziedzicami: 

dziedzicami BOGA, 

a współdziedzicami CHRYSTUSA; 

skoro wspólnie z NIM cierpimy, 

to po to, 

by wspólnie mieć udział w chwale. 

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. MATEUSZAMT 28, 16-20 

Jedenastu uczniów udało się do Galilei, 

na górę, 

tam gdzie JEZUS im polecił. 

A gdy GO ujrzeli, 

oddali MU pokłon. 

Niektórzy jednak wątpili. 

Wtedy JEZUS podszedł do nich 

i przemówił tymi słowami: 

«Dana MI jest wszelka władza 

w niebie i na ziemi. 

Idźcie więc i nauczajcie wszystkie narody, 

udzielając im chrztu 

w imię OJCA 

i SYNA, 

i DUCHA ŚWIĘTEGO. 

Uczcie je zachowywać wszystko, 

co wam przykazałem. 

A oto JA jestem z wami 

przez wszystkie dni, 

aż do skończenia świata». 

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Trinit%C3%A0_dei_pellegrini,_altare_di_guido_reni_02.JPG
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INFORMACJE PARAFIALNE 
 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. 
 31.VI (poniedziałek): Ostatnie w tym roku NABOŻEŃSTWO MAJOWE 

ku czci NAJŚWIĘTSZEJ MARYI PANNY o 1730: 
 1-30.VI: NABOŻEŃSTWA CZERWCOWE do NAJŚWIĘTSZEGO SERCA 

PANA JEZUSA codziennie o 1730. 
 3.VI (czwartek): Uroczystość BOŻEGO CIAŁA: 

 Msze św. o 845 i 1030. 
 Mszę św. o 1030 odprawi neoprezbiter, 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 zespoły istniejące na terenie parafii 

o przybycie w regionalnych strojach ludowych. 
 Gorący apel o mobilizację panów do niesienia w cza-

sie procesji baldachimu, chorągwi i sztandarów! 
 31.V (poniedziałek): O 1830 przed kościołem zebranie 

dziewczynek klas III i IV pragnących sypiać kwiatki 
w trakcie procesji BOŻEGO CIAŁA. Zapraszamy! 

 Mszy św. o 1200 i 1800 nie będzie. 

 NABOŻEŃSTWA CZERWCOWEGO również nie będzie. 

 4.VI (piątek): 1. PIĄTEK MIESIĄCA: 
 Msza św. ku czci NAJŚWIĘTSZEGO SERCA PANA JEZUSA o 1800. 
 Spowiedź 1. piątkowa – ½ godz. przed Mszą św. 

 5.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 pier-

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

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

 Chrzty w czerwcu w 4. niedzielę miesiąca — 27.VI — na su-
mie. Zgłoszenia do 18.VI w kancelarii. Przygotowanie dla 

rodziców i chrzestnych 20.VI, po sumie, w kościele. 
 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. 
 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 I: Patryk Dominik CIECHAŃSKI, kawaler z parafii 

pw. św. Michała Archanioła w Puszczy Mariańskiej, i Kamila OKLEJ, panna 
z parafii tutejszej 

Zapowiedź I: Krzysztof Tadeusz FILIPÓW, kawaler z parafii tutejszej, 

i Natalia JURKIEWICZ, panna z parafii pw. św. Hieronima w Warszawie 
Wesołej 

Zapowiedź I: Karol Tomasz ZŁOTUCHA, kawaler z parafii tutejszej, 

i Karolina Magdalena CUBER, panna z parafii pw. św. Judy Tadeusza 
w Krakowie 

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. Halina BORECKA  17.V.2021 l. 87 

Wieczne odpoczywanie racz Jej dać PANIE! 

INTENCJE MSZALNE I MODLITEWNE 

31.V 
(poniedziałek) 

730 w intencji PANU BOGU wiadomej 

1800 † Józefa SZYCHTY 

1.VI 
(wtorek) 

730 † Hanny z Grabiańskich FALKOWSKIEJ, w 10. rocznicę śmierci 

1800 
† Janiny, w 10. rocznicę śmierci, i Henryka SYKULAKÓW, 

Jana NOWIŃSKIEGO 

2.VI 
(środa) 

730 o nawrócenie grzeszników 

1800 
† Marianny, w 9. rocznicę śmierci, 

Sabiny, zmarłych z rodziny PIETRZAKÓW 

3.VI 
(czwartek) 

845 

† Edmunda KOWALIKA, 

Władysławy i Henryka CINAKÓW 

† Jakuba MAŁACHOWICZA, w 1. rocznicę śmierci 

1030 w intencji Parafian 

4.VI 
(piątek) 

730 w intencji PANU BOGU wiadomej 

1800 † Ireny i Władysława LEWANDOWSKICH 

5.VI 
(sobota) 

730 w pewnej intencji 

1800 o nawrócenie grzeszników 

6.VI 
(niedziela) 

845 † Zbigniewa RETMAŃSKIEGO, w 4. rocznicę śmierci 

1030 † Macieja i Leszka MATEJAKÓW 

1200 
† Romana CETKOWSKIEGO 

† Hanny NOWOCIN 

1800 

† Mariana, w 30. rocznicę śmierci, i Kazimiery MIRGOSÓW, 

Stanisława KANABUSA, 

jego rodziców 

O TRÓJCY PRZENAJŚWIĘTSZEJ… 
Było już na początku 

SŁOWO i w BOGU żyło, 

W którym SWOJE piękności, 

I SWOJE szczęście kryło. 

To SŁOWO było BOGIEM 

I początkiem się zwało 

I było na początku 

A początku nie miało. 

ONO było początkiem, 

Początek w nim wstrzymany; 

Co się zrodził w początku, 

SŁOWEM SYN jest nazwany. 

ON zawsze był poczęty, 

A zawsze się poczyna, 

OJCIEC PRZEDWIECZNY SWÓJ byt 

Zlewa na SWEGO SYNA. 

Tak więc chwała SYNOWA 

Jest w OJCU położona, 

A chwała OJCA cała 

Jest w SYNU wyrażona. 

Jak kochany w kochanym 

Jeden się w drugim znajduje, 

A miłość co ich łączy, 

W istności występuje. 

I we wszystkich SWYCH przymiotach, 

W potędze i równości 

TRZECH OSÓB — jedna miłość 

Kryje się w ICH istności! 

I jedna miłość ICH wszystkich, 

W jedną miłość złączyła 

Kochanych z kochającym, 

W którym każda z nich żyła. 

A byt, który TRZEJ mają, 

Każda z nich posiadała, 

Każda z nich kocha TEGO, 

W którym ten byt SWÓJ miała. 

I ten byt ICH odrębny 

Jedną wspólność stanowi 

I łączy ICH w jedności, 

Której nikt nie wysłowi. 

Stąd więc jest nieskończona 

Miłość, co ICH łączyła, 

Wśród TRZECH jedyna miłość 

Istność ICH stanowiła. 

Im więcej bowiem miłość 

Zespala się w jedności, 

Tym większą ma potęgę 

I pełnię żywotności. 

św. JAN OD KRZYŻA (1542, Fontiveros– 1591, Úbeda) – orig. „Acerca de la Santisima Trinidad” 

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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