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Ci, którzy umierają w łasce i przyjaźni z BOGIEM oraz są doskonale oczyszczeni, żyją na zawsze z CHRYSTUSEM. Są na zawsze podobni do BOGA, ponieważ widzą 

GO „takim, jakim JEST”1 J 3, 2), twarzą w twarzPOR. 1 KOR 13, 12; AP 22, 4.: 

Powagą apostolską orzekamy, że według powszechnego rozporządzenia BOŻEGO dusze wszystkich świętych… i innych wiernych zmarłych po przyjęciu chrztu świętego, 

jeśli w chwili śmierci nie miały nic do odpokutowania… albo jeśliby wówczas miały w sobie coś do oczyszczenia, lecz doznały oczyszczenia po śmierci. jeszcze 

przed odzyskaniem swoich ciał i przed Sądem Ostatecznym, od chwili Wniebowstąpienia ZBAWICIELA, naszego PANA JEZUSA CHRYSTUSA, były, są i będą w niebie, 

w Królestwie i w raju niebieskim z CHRYSTUSEM, dołączone do wspólnoty aniołów i świętych. Po męce i śmierci PANA JezUsa CHRYSTUSA oglądały i oglądają Istotę 

BOŻĄ widzeniem intuicyjnym, a także twarzą w twarz, bez pośrednictwa żadnego stworzeniaBENEDYKT XII KONST. BENEDICTUS DEUS: DS 1000; POR. SOBÓR WATYKAŃSKI II, KONST. LUMEN GENTIUM, 49. [KKK, 1023] 

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. 

CZYTANIE Z LISTU DO HEBRAJCZYKÓWHbr 9, 24-28; 10, 19-23 
CHRYSTUS wszedł nie do świątyni zbudowanej rękami ludzkimi, 

będącej odbiciem prawdziwej świątyni, 

ale do samego nieba, 

aby teraz wstawiać się za nami 

przed obliczem BOGA, 

ani nie po to, 

aby się wielekroć sam miał ofiarować, jak arcykapłan, 

który co roku wchodzi do świątyni z krwią cudzą, 

gdyż w takim przypadku musiałby cierpieć 

wiele razy od stworzenia świata. 

A tymczasem raz jeden ukazał się teraz 

na końcu wieków, 

aby zgładzić grzech 

przez ofiarę z SAMEGO SIEBIE. 

A jak postanowione ludziom raz umrzeć, 

potem zaś sąd, 

tak CHRYSTUS raz jeden był ofiarowany 

dla zgładzenia grzechów wielu, 

drugi raz ukaże się nie w związku z grzechem, 

lecz dla zbawienia tych, 

którzy GO oczekują. 

Mamy więc, bracia, pewność, 

iż wejdziemy do Miejsca Świętego 

przez krew JEZUSA. 

ON nam zapoczątkował drogę nową i żywą, 

przez zasłonę, to jest przez CIAŁO SWOJE. 

Mając zaś kapłana wielkiego, 

który jest nad domem BOŻYM, 

przystąpmy z sercem prawym, 

z wiarą pełną, 

oczyszczeni na duszy 

od wszelkiego zła świadomego 

i obmyci na ciele wodą czystą. 

Trzymajmy się niewzruszenie nadziei, 

którą wyznajemy, 

bo godny jest zaufania TEN, 

który dał obietnicę. 

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. ŁUKASZAŁk 24, 46-53 

JEZUS powiedział do swoich uczniów: 

«Tak jest napisane: 

MESJASZ będzie cierpiał 

i trzeciego dnia zmartwychwstanie; 

w imię JEGO głoszone będzie nawrócenie 

i odpuszczenie grzechów 

wszystkim narodom, 

począwszy od Jeruzalem. 

Wy jesteście świadkami tego. 

Oto JA ześlę na was obietnicę MOJEGO OJCA. 

Wy zaś pozostańcie w mieście, 

aż będziecie przyobleczeni w moc 

z wysoka». 

Potem wyprowadził ich ku Betanii 

i podniósłszy ręce, błogosławił ich. 

A kiedy ich błogosławił, 

rozstał się z nimi 

i został uniesiony do nieba. 

Oni zaś oddali MU pokłon 

i z wielką radością wrócili do Jeruzalem, 

gdzie stale przebywali w świątyni, 

wielbiąc i błogosławiąc BOGA. 
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WNIEBOWSTĄPIENIE — MATEJKO, Jan Alojzy (1838, Kraków – 1893, Kraków) 

1884, olejny na desce dębowej, 103×66.8 cm, Muzeum Narodowe, Warszawa; źródło: commons.wikimedia.org 

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! 
 3.VI (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. 
 4.VI (sobota): 1. 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. 
 5.VI (niedziela): 1. NIEDZIELA MIESIĄCA 

 Po sumie o 1200 adoracja NAJŚWIĘTSZEGO SAKRAMENTU. 
 Po adoracji – spotkanie Kół Żywego Różańca. 

 Chrzty w czerwcu w 4. niedzielę miesiąca – 26.VI – na 
sumie. Zgłoszenia do 17.VI w kancelarii. Przygotowanie dla 
rodziców i chrzestnych 19.VI, po sumie, w kościele. 

 16-19.VI: Rodzinny Spływ Kajakowy rzeką Czarna Hańcza. 

 Koszt wyjazdu — 270zł. 
 Zapisy i informacje u ks. Michała. 

 25-26.VI: Pielgrzymka rzeczna św. Zygmunta do Płocka. 

 Zapisy i informacje u ks. Proboszcza lub ks. Michała. 
 2.VII: Przejażdżka kolejką wąskotorową na trasie Piaseczno 

— Tarczyn — Piaseczno. 

 Koszt wyjazdu — 45zł. 
 Zapisy i informacje u ks. Michała. 

 9–21.VII: Parafialny wyjazd wakacyjny do Krynicy Morskiej 

(Dom Wypoczynkowy ss. Katarzynek). 
 Planowane zwiedzanie Gdańska i Gdyni, zamków w Malbor-

ku i Fromborku, latarni morskiej w Krynicy i inne atrakcje. 
 Koszt wyjazdu — 2,100zł. 
 Zapisy i informacje u ks. Michała. 

 W KAŻDY PIĄTEK, o 1700, w domu rekolekcyjnym — próby 
scholi. Zapraszamy dzieci i młodszą młodzież. 

 Ofiary na spłatę zobowiązań związanych z remontem koś-
cioła, a także na korony dla MATKI BOŻEJ NIEUSTAJĄCEJ POMOCY 
i JEJ SYNA (ongiś skradzione z naszego kościoła), można 
składać np. na konto parafialne: 

PKO S.A. VII O. w Warszawie 56 1240 1109 1111 0000 0551 5772 

Za wszystkie ofiary i dary (na korony) serdeczne Bóg zapłać! 

PAMIĘTAJMY też o WSPIERANIU NASZYCH DUSZPASTERZY! 

ZAPOWIEDZI 
Zapowiedź I: Rafał Michał ADEREK, kawaler z parafii pw. Matki Bożej 

Nieustającej Pomocy w Warszawie, i Justyna MOSKALEWICZ, panna 
z parafii tutejszej 

Zapowiedź I: Adrian RAWSKI, kawaler z parafii tutejszej, i Mariola 

Justyna RUDNICKA, panna z parafii pw. Matki Łaski Bożej w Halinowie 
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. Irena REWERSKA  17.V.2022 l. 93 

Wieczne odpoczywanie racz Jej dać PANIE! 

INTENCJE MSZALNE I MODLITEWNE 

30.V 
(poniedziałek) 

730 † Teresy i Stefana ZIEMSKICH 

1800 
† Genowefy i Zbigniewa GUTOWSKICH, 

zmarłych z rodzin GUTOWSKICH i JANISZKÓW 

31.V 
(wtorek) 

730 
† Zofii, Aleksandra, Anny i Józefa NOWACKICH, 

zmarłych z rodziny 

1800 † Jadwigi, Mirosława, Władysława i Saturnina BORECKICH 

1.VI 
(środa) 

730 † Ewy PSZKIT 

1800 † Leokadii SZUSTKOWSKIEJ, w rocznicę śmierci 

2.VI 
(czwartek) 

730 w pewnej intencji 

1800 o nawrócenie grzeszników 

3.VI 
(piątek) 

730 † Teresy i Stefana ZIEMSKICH 

1800 
† Janiny, w 11. rocznicę śmierci., i Henryka SYKULAKÓW, 

Jana NOWIŃSKIEGO 

4.VI 
(sobota) 

730 

† Jana, Łucji i Walerii MAGDZIARZÓW, 

Melanii i Mieczysława BARANÓW, 

Zygmunta i Wandy KUCICKICH, 

Janiny i Jerzego NIEDZIELSKICH, 

Wincentego i Leszka KULESZÓW, 

Stefana i Marii WIEWIÓRÓW, 

Danuty i Ryszarda FIJAŁKOWSKICH 

1800 o nawrócenie grzeszników 

5.VI 
(niedziela) 

845 
† Antoniego, Krystyny, Tadeusza, Pelagii, Mariana i Sławomira 

LICHOCKICH 

1030 † Macieja i Leszka MATEJAKÓW 

1200 
żywych i † zmarłych członków PARAFIALNEGO KOŁA ŻYWEGO RÓŻAŃCA 

w pewnej intencji 

1800 
† Edmunda KOWALIKA, 

Władysławy i Henryka CINAKÓW 

ŚWIT 
W najgłębszym momencie przed świtem rozlega się pierwszy głos tępy 

i ostry zarazem jak uderzenie noża. Potem z minuty na minutę 

wzmagające się szmery drążą pień nocy. 

Wydaje się, że nie ma żadnej nadziei. 

To, co walczy o światło, jest śmiertelnie kruche. 

I kiedy na horyzoncie ukazuje się okrwawiony przekrój drzewa, nierealnie 

duży i prawdziwie bolesny, nie zapomnijmy błogosławić cudu. 

HERBERT, Zbigniew Bolesław Ryszard (1924, Lwów – 1998, 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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