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„Dzięki [nadprzyrodzonemu] zmysłowi wiary, wzbudzonemu i podtrzymywanemu przez DUCHA PRAWDY, Lud BOŻY pod przewodem świętego Urzędu 

Nauczycielskiego… niezachwianie trwa przy wierze raz podanej świętym; wnika w nią głębiej z pomocą słusznego osądu i w sposób pewniejszy stosuje ją 

w życiu”SOBÓR WATYKAŃSKI II, KONST. LUMEN GENTIUM, 12… [KKK, 93] 

UROCZYSTOŚĆ NAJŚWIĘTSZEJ TRÓJCY 

 

PRZYJDŹ DUCHU ŚWIĘTY — BROWN, Lance 
2014, farby olejne; źródło: www.youtube.com 

Z KSIĘGI PRZYSŁÓWPRZ 8, 22-31 
Tak mówi MĄDROŚĆ BOŻA: 

«PAN mnie zrodził 

jako początek SWEJ mocy, 

przed dziełami SWYMI, 

od pradawna. 

Od wieków zostałam ustanowiona, 

od początku, 

przed pradziejami ziemi. 

Przed oceanem zostałam zrodzona, 

przed źródłami pełnymi wód; 

zanim góry zostały założone, 

przed pagórkami zostałam zrodzona. 

Nim glebę i pola uczynił, 

przed pierwszymi skibami roli. 

Gdy niebo umacniał, 

z NIM byłam, 

gdy kreślił sklepienie nad bezmiarem wód; 

gdy w górze utwierdzał obłoki, 

gdy źródła wielkiej Otchłani umacniał, 

gdy morzu ustawiał granice, 

by wody z brzegów nie wystąpiły; 

gdy ustalił fundamenty ziemi. 

I byłam przy NIM mistrzynią, 

rozkoszą JEGO dzień po dniu, 

cały czas igrając przed NIM. 

Igrając na okręgu ziemi, 

radowałam się przy synach ludzkich». 

PSALM RESPONSORYJNYPS 8, 4-5. 6-7. 8-9 (R.: POR. 2AB) 

REFREN: Jak jest przedziwne IMIĘ TWOJE, PANIE! 

Gdy patrzę na TWE niebo, dzieło palców TWOICH, 

na księżyc i gwiazdy, które TY utwierdziłeś: 

Czym jest człowiek, że o nim pamiętasz, 

czym syn człowieczy, że troszczysz się o niego? 

Uczyniłeś go niewiele mniejszym od aniołów, 

uwieńczyłeś go czcią i chwałą. 

Obdarzyłeś go władzą nad dziełami rąk TWOICH, 

wszystko złożyłeś pod jego stopy: 

Owce i bydło wszelakie, 

i dzikie zwierzęta, 

ptaki niebieskie i ryby morskie, 

wszystko, co szlaki mórz przemierza. 

Z LISTU ŚW. PAWŁA APOSTOŁA DO RZYMIANRz 5, 1-5 
Bracia: 

Dostąpiwszy usprawiedliwienia 

dzięki wierze, 

zachowajmy pokój z BOGIEM 

przez PANA naszego, 

JEZUSA CHRYSTUSA; 

dzięki NIEMU uzyskaliśmy 

na podstawie wiary 

dostęp do tej łaski, 

w której trwamy, 

i chlubimy się nadzieją chwały BOŻEJ. 

Ale nie tylko tym, 

lecz chlubimy się także z ucisków, 

wiedząc, że ucisk 

wyrabia wytrwałość, 

a wytrwałość – 

wypróbowaną cnotę, 

wypróbowana zaś cnota – 

nadzieję. 

A nadzieja zawieść nie może, 

ponieważ miłość BOŻA rozlana jest 

w sercach naszych 

przez DUCHA ŚWIĘTEGO, 

który został nam dany. 

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 WG ŚW. JANAJ 16, 12-15 

JEZUS powiedział do SWOICH uczniów: 

«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». 

https://www.youtube.com/watch?v=i-zNwTbKioI


 

 NR XXIV/2022 (1052)   
 

Wyd. Redakcja parafia św. Zygmunta, ul. Wiślana 85, 05-507, Słomczyn strona — 2 — 
Nakład: 200 egz. 12 czerwca AD 2022 

INFORMACJE PARAFIALNE 
 1-30.VI: NABOŻEŃSTWA CZERWCOWE do NAJŚWIĘTSZEGO SERCA 

PANA JEZUSA codziennie o 1730. 
 14.VI (wtorek): Dyrekcja, pracownicy i uczniowie Szkoły Podsta-

wowej w Słomczynie zapraszają na III BIEG „SZLAKIEM 

GUZIKÓW NIEUGIĘTYCH”, ku czci swojego patrona, Jana 
Mejstera, i wszystkich ofiar Ludobójstwa Katyńskiego. 
Rozpoczęcie o 1100 w Cieciszewie, przy pomniku Powstań-
ców Styczniowych. Meta biegu: przy kościele w Słomczynie. 
Po biegu organizatorzy zapraszają wszystkich! Na tradycyjną 
grochówkę. 

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

 Mszę św. o 1030 odprawi ks. Mateusz CHMIELEWSKI. 
 Po Mszy o 1030 PROCESJA EUCHARYSTYCZNA do 4 ołtarzy: 

 Trasa: tradycyjna — wzdłuż Słomczyna. 
 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! 
 14.VI (wtorek): O 1700 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. 

 17.VI (piątek): Decyzją naszego arcypasterza, ks. Kazimierza 
kard. Nycza, w Archidiecezji Warszawskiej nie obowiązuje 
wstrzemięźliwość od pokarmów mięsnych. 

 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. 

 Czerwcowe intencje ŻYWEGO RÓŻAŃCA: 

O pokój na Ukrainie 
O Bożą opiekę dla osób potrzebujących pomocy i tych, co tę 

pomoc oferują 
O szczęśliwe rozpoczęcie prac remontowych przy kościele 

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

w Skierniewicach, i Karolina DUDEK, panna z parafii tutejszej 

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

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

Zapowiedź II: 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 

INTENCJE MSZALNE I MODLITEWNE 

13.VI 
(poniedziałek) 

730 † Krzysztofa JARZYŁO 

1800 † Ewy DZIERŻAWSKIEJ 

14.VI 
(wtorek) 

730 † Ewy DZIERŻAWSKIEJ 

1800 
† Marianny MILEWSKIEJ, 

Antoniego, Konstantego i Karola MILEWSKICH 

15.VI 
(środa) 

730 † Ewy DZIERŻAWSKIEJ 

1800 † Marianny WYSZOGRODZKIEJ 

16.VI 
(czwartek) 

845 
† Ewy DZIERŻAWSKIEJ 

† Jana, Sabiny, Elżbiety i Zdzisława ULICKICH 

1030 w intencji Parafian 

17.VI 
(piątek) 

730 † Ewy DZIERŻAWSKIEJ 

1800 † Jana GRZYWACZA 

18.VI 
(sobota) 

730 † Ewy DZIERŻAWSKIEJ 

1800 w intencji Elżbiety 

19.VI 
(niedziela) 

845 
† Jana i Wiesława NOGALÓW 

dziadków HAKOWSKICH i NOGALÓW 

1030 
† Małgorzaty, Ireny i Kazimierza PIĄTKÓW, 

Barbary i Stanisława LISOWSKICH 

1200 
† Zbigniewa SMOLIŃSKIEGO, w 11. rocznicę śmierci, 

Wacławy, Wacława i Jana NOWIŃSKICH 

1800 † Ewy DZIERŻAWSKIEJ 

NA MARGINESIE PROCESU 
Sanhedryn nie sądził w nocy 

czerń potrzebna wyobraźni 

jaskrawo nie zgadza się ze zwyczajem 

jest rzeczą nieprawdopodobną 

aby gwałcono święto Paschy 

z powodu mało groźnego Galilejczyka 

podejrzana wydaje się być zgodność opinii 

tradycyjnych antagonistów – Sadyceuszy i Faryzeuszy 

do Kajfasza należało przeprowadzenie śledztwa 

ius gladii był w ręku Rzymian 

po co więc wołać cienie 

i tłum wyjący uwolnij Barabasza 

jak się zdaje cała sprawa rozegrała się między urzędnikami 

bladym Piłatem i tetrarchą Herodem 

postępowanie administracyjne nienaganne 

ale któż z tego potrafi uczynić dramat 

Stąd sceneria płochliwych brodaczy 

i motłoch który idzie pod górę zwaną 

czaszka 

To mogło być szare 

bez namiętności 

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

ECCE HOMO — 
DE MORALES, Luis, 
zw. IL DIVINO 
(1509-20, Badajoz – 1586, Badajoz) 

XVI w., olejny 
na drewnianym panelu, 
54.6×46.4 cm, 
Detroit Institute of Arts; 

źródło: www.dia.org  
 

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 
 

https://www.dia.org/art/collection/object/ecce-homo-109042
http://www.swzygmunt.knc.pl/

