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KRÓLU NIEBIESKI, DUCHU POCIESZYCIELU, DUCHU PRAWDY, […] przybądź, zamieszkaj w nas, oczyść nas i zbaw nas!POR. LITURGIA BIZANTYJSKA, TROPARION Z NIESZPORÓW NA ZESŁANIE DUCHA ŚWIĘTEGO… [KKK, 2671] 

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 LISTU ŚW. PAWŁA APOSTOŁA 

DO RZYMIANRz 8, 8-17 
Bracia: 

Ci, którzy według ciała żyją, 

BOGU podobać się nie mogą. 

Wy jednak nie żyjecie według ciała, 

lecz według DUCHA, 

jeśli tylko DUCH BOŻY w was mieszka. 

Jeżeli zaś ktoś nie ma DUCHA CHRYSTUSOWEGO, 

ten do NIEGO nie należy. 

Skoro zaś CHRYSTUS w was mieszka, 

ciało wprawdzie podlega śmierci 

ze względu na skutki grzechu, 

duch jednak ma życie 

na skutek usprawiedliwienia. 

A jeżeli mieszka w was DUCH TEGO, 

który JEZUSA wskrzesił z martwych, 

to TEN, 

co wskrzesił CHRYSTUSA JEZUSA z martwych, 

przywróci do życia wasze śmiertelne ciała 

mocą mieszkającego w was 

SWEGO DUCHA. 

Jesteśmy więc, bracia, dłużnikami, 

ale nie ciała, 

byśmy żyć mieli według ciała. 

Bo jeżeli będziecie żyli według ciała, 

czeka was śmierć. 

Jeżeli zaś przy pomocy DUCHA 

zadawać będziecie śmierć popędom ciała 

– będziecie żyli. 

Albowiem 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. 

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 

Przyjdź, DUCHU ŚWIĘTY, 

napełnij serca SWOICH wiernych 

i zapal w nich ogień SWOJEJ miłości. 

SŁOWA EWANGELII WG ŚW. JANAJ 14, 15-16. 23b-26 

JEZUS powiedział do swoich uczniów: 

»Jeżeli MNIE miłujecie, 

będziecie zachowywać moje przykazania. 

JA zaś będę prosił OJCA, 

a innego PARAKLETA da wam, 

aby z wami był na zawsze. 

Jeśli MNIE kto miłuje, 

będzie zachowywał MOJĄ naukę, 

a OJCIEC MÓJ umiłuje go 

i przyjdziemy do niego, 

i mieszkanie u niego uczynimy. 

Kto nie miłuje MNIE, 

ten nie zachowuje słów MOICH. 

A nauka, którą słyszycie, nie jest MOJA, 

ale TEGO, który MNIE posłał, 

OJCA. 

To wam powiedziałem, 

przebywając wśród was. 

A PARAKLET, DUCH ŚWIĘTY, 

którego OJCIEC pośle w MOIM imieniu, 

ON was wszystkiego nauczy 

i przypomni wam wszystko, 

co JA wam powiedziałem«. 

il.: ZESŁANIE DUCHA ŚWIĘTEGO — REARDON, Maria Agnieszka (1912, Quincy MA – 2002, Weymouth, MA) 

mozaika, sklepienie, zachodni transept, bazylika katedralna, St Louis; źródło: commons.wikimedia.org 

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Pentecost_mosaic.jpg
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INFORMACJE PARAFIALNE 
 1-30.VI: NABOŻEŃSTWA CZERWCOWE do NAJŚWIĘTSZEGO SERCA 

PANA JEZUSA codziennie o 1730. 
 5.VI (niedziela): 

 Uroczystość ZESŁANIA DUCHA ŚWIĘTEGO – ZIELONE 

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! 

 XV ŚWIĘTO DZIĘKCZYNIENIA. 
 Tegoroczne hasło: Dziękujemy za błogosławionych 

Stefana Kardynała Wyszyńskiego i matkę Elżbietę 
Różę Czacką. 

 Po Mszach św. zbierane są ofiary na rzecz świątyni 
Opatrzności Bożej. 

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

 11.VI (sobota): 
 WYPOMINKI o 1640. 
 Msza św. za zmarłych polecanych w WYPOMINKACH o 1800. 

 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 II: Rafał Michał ADEREK, kawaler z parafii pw. Matki Bożej 

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

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

Justyna RUDNICKA, panna z parafii pw. Matki Łaski Bożej w Halinowie 

Zapowiedź I: Michał Maciej BIROS, kawaler z parafii pw. św. Jakuba 

w Skierniewicach, i Karolina DUDEK, panna z parafii tutejszej 

Zapowiedź I: Adam Lucjan SOPCZYK, kawaler z parafii tutejszej, 

i Aleksandra Klaudia PERUCKA, panna z parafii pw. Zesłania Ducha 
Świętego w Starej Iwicznej. 

Zapowiedź I: Dominik Grzegorz CIĘCIWA, kawaler z parafii pw. Matki 

Bożej Anielskiej w Skolimowie, i Kinga Agata SKRZYPCZAK, panna 
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 odszedł z naszego grona: 

śp. Szczepan POLAŃSKI  26.V.2022 l. 74 

Wieczne odpoczywanie racz Mu dać PANIE! 

INTENCJE MSZALNE I MODLITEWNE 

6.VI 
(poniedziałek) 

730 
† Józefa, w 20. rocznicę śmierci, i Aliny WARGOCKICH, 

Ewy KLAPIŃSKIEJ 

1800 † Zbigniewa RETMAŃSKIEGO, w 5. rocznicę śmierci 

7.VI 
(wtorek) 

730 w pewnej intencji 

1800 

† Stanisława i Władysławy WENCŁAWIAKÓW, 

Stanisławy MOLAK, 

Janiny i Jerzego WENCŁAWIAKÓW 

8.VI 
(środa) 

730 
† Janiny i Romana WRONÓW, 

zmarłych z rodziny WRONÓW 

1800 † Tadeusza GOSŁAWSKIEGO, w 20. rocznicę śmierci 

9.VI 
(czwartek) 

730 
† Władysława i Weroniki GUZIŃSKICH, 

Heleny KANABUS 

1800 dziękczynno–błagalna, z racji 21. rocznicy ślubu Barbary i Macieja 

10.VI 
(piątek) 

730 

† Marianny i Mariana BARANÓW, 

Aliny WŁOSIŃSKIEJ, 

Zenona BARAŃSKIEGO 

1800 
† Józefa WYSZOGRODZKIEGO, 

zmarłych z rodzin WYSZOGRODZKICH, BOROWSKICH i WRONIECKICH 

11.VI 
(sobota) 

730 † Władysława, Waldemara, Heleny i Józefa NOGALÓW 

1640 WYPOMINKI 

1800 † zmarłych polecanych w WYPOMINKACH 

12.VI 
(niedziela) 

845 

† Małgorzaty, Janiny, Wiesława, Władysława i Leszka 

BIERNACKICH, 

Jana ZAWADZANKO 

1030 

† Antoniego KRÓLA, z racji imienin, 

Marianny KRÓL, 

dziadków KRÓLÓW i SZATANÓW 

1200 † Krystyny i Józefa ŚLIWKÓW 

1800 † Ewy DZIERŻAWSKIEJ 

PAN COGITO I WYOBRAŹNIA 
1 

Pan Cogito nigdy nie ufał 

sztuczkom wyobraźni 

fortepian na szczycie Alp 

grał mu fałszywe koncerty 

nie cenił labiryntów 

sfinks napawał go odrazą 

mieszkał w domu bez piwnic 

luster i dialektyki 

dżungle skłębionych obrazów 

nie były jego ojczyzną 

unosił się rzadko 

na skrzydłach metafory 

potem spadał jak Ikar 

w objęcia Wielkiej Matki 

uwielbiał tautologie 

tłumaczenie 

idem per idem 

że ptak jest ptakiem 

niewola niewolą 

nóż jest nożem 

śmierć śmiercią 

kochał 

płaski horyzont 

linię prostą 

przyciąganie ziemi 

2 

Pan Cogito będzie zaliczony 

do gatunku minores 

obojętnie przyjmie wyrok 

przyszłych badaczy litery 

używał wyobraźni 

do całkiem innych celów 

chciał z niej uczynić 

narzędzie współczucia 

pragnął pojąć do końca 

– noc Pascala 

– naturę diamentu 

– melancholię proroków 

– gniew Achillesa 

– szaleństwa ludobójców 

– sny Marii Stuart 

– strach neandertalski 

– rozpacz ostatnich Azteków 

– długie konanie Nietzschego 

– radość malarza z Lascaux 

– wzrost i upadek dębu 

– wzrost i upadek Rzymu 

zatem ożywiać zmarłych 

dochować przymierza 

wyobraźnia Pana Cogito 

ma ruch wahadłowy 

przebiega precyzyjnie 

od cierpienia do cierpienia 

nie ma w niej miejsca 

na sztuczne ognie poezji 

chciałby pozostać wierny 

niepewnej jasności 

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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