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„Nikt… nie może powiedzieć bez pomocy Ducha Świętego: ‘Panem jest 424, 2670 Jezus’”1 Kor 12, 3. „Bóg wysłał do serc naszych Ducha Syna swego, który 152 woła:
Abba, Ojcze!”Ga 4, 6. Poznanie wiary jest możliwe tylko w Duchu Świętym. Aby pozostawać w jedności z Chrystusem, trzeba najpierw zostać poruszonym przez
Ducha Świętego. To On wychodzi naprzeciw nas i wzbudza w nas wiarę. Mocą naszego chrztu, pierwszego sakramentu wiary, życie, które ma swoje źródło w
Ojcu i zostaje nam ofiarowane w Synu, jest nam udzielane
udzielane wewnętrznie i osobowo przez Ducha Świętego w Kościele:
249Chrzest udziela nam łaski nowego narodzenia w Bogu Ojcu, za pośrednictwem Jego Syna w Duchu Świętym. Ci bowiem, którzy noszą Ducha Bożego, są
prowadzeni do Słowa, to znaczy do Syna; Syn przedstawia ich jednak Ojcu, a Ojciec udziela im niezniszczalności. Bez Ducha nie można więc widzieć Ojca, a
bez Syna nikt nie może zbliżyć się do Ojca, ponieważ Syn jest poznaniem Ojca, a poznanie Syna Bożego dokonuje się przez Ducha Świętego1św. Ireneusz, Demonstratio
[KKK, 683]
apostolica, 7.

NIEDZIELA ZESŁANIA DUCHA ŚWIĘTEGO
Z DZIEJÓW APOSTOLSKICHDz 2,1–11

Kiedy nadszedł dzień
Pięćdziesiątnicy,
znajdowali
się
wszyscy
razem na tym samym
miejscu. Nagle spadł z
nieba
szum,
jakby
uderzenie gwałtownego
wiatru, i napełnił cały
dom,
w
którym
przebywali. Ukazały się
im też języki jakby z
ognia,
które
się
rozdzieliły, 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
Jerozolimie
pobożni
Żydzi ze wszystkich
narodów pod słońcem.
Kiedy więc powstał ów
szum, zbiegli się tłumnie
i zdumieli, bo każdy
słyszał, jak 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”.
il. pow.: ZESŁANIE DUCHA ŚWIĘTEGO, GRECO, El (1541, Candia - 1614, Toledo), 1596-1600, olejny na
płótnie, 275×127 cm, Museo del Prado, Madryt; źródło www.wga.hu
PSALM RESPONSORYJNYPs104
REFREN:

Niech zstąpi Duch Twój i odnowi ziemię
Błogosław, duszo moja, Pana,
o Boże mój, Panie, Ty jesteś bardzo wielki.
Jak liczne są dzieła Twoje, Panie,
ziemia jest pełna Twych stworzeń.
Gdy 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 KORYNTIAN1 Kor 12,3b–7.12–13

Bracia:
Nikt nie może powiedzieć bez pomocy Ducha Świętego: „Panem jest
Jezus”.
Różne są dary łaski, lecz ten sam Duch; różne też są rodzaje posługiwania,
ale jeden Pan; różne są wreszcie działania, lecz ten sam Bóg, sprawca
wszystkiego we wszystkich. Wszystkim zaś objawia się Duch dla
wspólnego dobra.
Podobnie jak jedno jest ciało, choć składa się z wielu członków, a
wszystkie członki ciała, mimo iż są liczne, stanowią jedno ciało, tak też
jest i z Chrystusem. Wszyscyśmy bowiem w jednym Duchu zostali
ochrzczeni, aby stanowić jedno ciało: czy to Żydzi, czy Grecy, czy to
niewolnicy, czy wolni. Wszyscyśmy też zostali napojeni jednym Duchem.
AKLAMACJA

Alleluja, Alleluja, Alleluja
Przyjdź, Duchu Święty,
napełnij serca swoich wiernych
i zapal w nich ogień swojej miłości.

SŁOWA EWANGELII WEDŁUG ŚW. JANAJ 20,19–23

Wieczorem w dniu zmartwychwstania, tam gdzie przebywali uczniowie,
drzwi były zamknięte z obawy przed Żydami. Przyszedł Jezus, stanął
pośrodku, i rzekł do nich: »Pokój wam!«. A to powiedziawszy, pokazał im
ręce i bok. Uradowali się zatem uczniowie, ujrzawszy Pana.
A Jezus znowu rzeki do nich: »Pokój wam! Jak Ojciec Mnie posłał, tak i Ja
was posyłam«. Po tych słowach tchnął na nich i powiedział im: »Weźmijcie
Ducha Świętego. Którym odpuścicie grzechy, są im odpuszczone, a którym
zatrzymacie, są im zatrzymane«.

PATRON TYGODNIA: BŁ. KAMILA BAPTYS
APTYST
TYSTA DA VARANO
Urodziła się w 1458 we włoskim miasteczku Camerino. Pochodziła z rodziny
książęcej. Gdy miała 8 lub 10 lat, pod wpływem kazania pewnego franciszkanina
z pobliskiej Leonessy, postanowiła ku czci męki i
śmierci Pana Jezusa zadawać sobie w każdy
piątek szczególne umartwienie. Z biegiem lat tak
bardzo zasmakowała w tej praktyce, że jej życie
można by nazwać wiecznym piątkiem, bowiem
stale z miłości do Ukrzyżowanego wyznaczała
sobie pokutę…
Wbrew woli zamożnych rodziców wstąpiła, w
1481, do klasztoru klarysek w Urbino, który
właśnie wtedy przeżywał swój renesans. Przyjęła
imię zakonne Baptysta. Wyznała, że przyczyną
obrania sobie tak surowego zakonu była nie
obawa przed piekłem, ani nawet nadzieja nieba,
ale by się jak najbardziej upodobnić do swojego
niebieskiego Oblubieńca. Chciała Mu oddać:
"miłość za miłość, zadośćuczynienie za
zadośćuczynienie, krew za Krew, śmierć za
śmierć".
Trzy lata później przeniosła się do nowego klasztoru w Camerino, który ufundował
jej ojciec. Tu wiele razy pełniła urząd ksieni (przełożonej). Następnie założyła
klasztor w Fermo. Wczytując się pilnie w żywot św. Franciszka z Asyżu i św. Klary
pragnęła jak najidealniej ich naśladować.
W nagrodę za wierność regule i duchowi franciszkańskiemu Pan Bóg obdarzył ją
łaską wizji. Często oglądała św. Klarę, która jej udzielała wskazań odnośnie do
reformy życia wewnętrznego i reguły zakonnej. Miała dar mistycznego
zjednoczenia z Jezusem, proroctwa oraz czytania w ludzkich sercach. Prowadziła
życie surowe i pełne wyrzeczeń. Doznała wielu cierpień wewnętrznych, oschłości
ducha, opuszczenia i osamotnienia wewnętrznego, nocy ducha. Do tych cierpień
doszły rodzinne: Cezar Borgia, bratanek papieża Aleksandra VI (†1503), siłą zajął
posiadłość książąt Varano i wymordował ojca i trzech braci Kamili. Kamila zniosła
ten cios z poddaniem się woli Bożej, modląc się za … morderców.
Zmarła podczas epidemii w 1524. Ciało jej złożono w kościele klarysek w
Camerino, gdzie spoczywa do dziś. Zostawiła po sobie około 20 utworów w języku
łacińskim, wierszem i piękną prozą, m.in. Życie duchowe, Instrukcja dla ucznia,
Upominki Chrystusa, Traktat o czystości serca, Wizje św. Katarzyny Bolońskiej.
(uroczystość 31 maja)
Jej kult zatwierdził Grzegorz XVI w 1843.
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INFORMACJE PARAFIALNE
Kończy się miesiąc maj. NABOŻEŃSTWA MAJOWE ku czci
Najświętszej Maryi Panny codziennie o 17:30. Po
nabożeństwie Msza św.
Zachęcamy do utrzymania tradycji śpiewania Litanii
Loretańskiej przy krzyżach i kapliczkach na wioskach.
27.V (niedziela): Uroczystość ZESŁANIA DUCHA ŚWIĘTEGO –
ZIELONE ŚWIĄTKI
Będąc w stanie łaski uświęcającej i przystępując do Komunii
św., za udział w publicznym śpiewie hymnu O Stworzycielu
Duchu, przyjdź, uzyskuje się odpust zupełny.
28.V (poniedziałek): Drugi dzień ZIELONYCH ŚWIĄT – święto NAJŚWIĘTSZEJ MARYI PANNY, MATKI KOŚCIOŁA
Msze św. o 7:30 i 18:00;
26 rocznica śmierci śp. kardynała Stefana WYSZYŃSKIEGO,
arcybiskupa metropolity gnieźnieńskiego i warszawskiego, Prymasa Polski. Sługę Bożego i Jego proces
beatyfikacyjny polecamy gorącym modlitwom wszystkich.
31.V (czwartek): Święto NAWIEDZENIA NAJŚWIĘTSZEJ MARYI PANNY
Msze św. o 7:30 i 18:00.
Ostatnie nabożeństwo majowe o 17:30.
1.VI (piątek):
1-SZY PIĄTEK MIESIĄCA. Na Mszy św. o 18:00 uczcimy
Najświętsze Serce Pana Jezusa. Msza św. dla dzieci o
15:45. Spowiedź 1szo-piątkowa ½ godz. przed każdą
Mszą św.
Rozpoczynają się NABOŻEŃSTWA CZERWCOWE, codziennie
bezpośrednio po Mszy św. o 18:00. W piątki
nabożeństwa
czerwcowe
będą
odprawiane
z
wystawieniem Najświętszego Sakramentu i śpiewaną
litanią do Serca Pana Jezusa
2.VI (sobota):
1-SZA SOBOTA MIESIĄCA. W czasie Mszy św. o 18:00 i
nabożeństwa czerwcowego, oddając hołd Niepokalanemu Sercu Maryi, modlić się będziemy o trzeźwość
naszej parafii,. Po nabożeństwie spotkanie całej
Wspólnoty Ruchu Światło-Życie.
O 18:30 nasza parafia jest zobowiązana do
poprowadzenia modlitwy różańcowej i nabożeństwa
czerwcowego w kaplicy na Polach Wilanowskich, w
miejscu budowy świątyni Opatrzności Bożej. Serdecznie
zachęcamy i zapraszamy wszystkich naszych parafian do
wzięcia udziału w tej ogólno-diecezjalnej modlitwie w
intencji budowy Świątyni Opatrzności Bożej. Dojazd na
Pola Wilanowskie indywidualny. Możliwość zaparkowania
samochodu w pobliżu kaplicy.
3.VI (niedziela): Uroczystość TRÓJCY PRZENAJŚWIĘTSZEJ
Po sumie comiesięczna adoracja Najświętszego Sakramentu i nabożeństwo czerwcowe, a po nim spotkanie
Kół Żywego Różańca. Nabożeństwa czerwcowego wieczorem nie będzie.
W ciągu dnia, w kościele, odbędzie się sprzedaż małych,
symbolicznych chlebków, jako znaku wspólnoty i
solidarności z tymi, którym chleba powszedniego
brakuje. Zbliżająca się uroczystość BOŻEGO CIAŁA (7.VI),
wciąż na nowo uświadamiająca nam, że Chrystus został
z nami pod postacią chleba i karmi nas Swoim ciałem,
jest dobrą okazją, by również pamiętać o tych, którym
chleba nie dostaje. Ofiara za chlebek będzie całkowicie
dobrowolna, a dochód w całości będzie przeznaczony na
pomoc dla ludzi ubogich i potrzebujących. Niech
Chrystus – Chleb Żywy, uczy nas jak dzielić się chlebem
z innymi i stawać się dla innych dobrym - jak chleb.
Organizatorzy wyjazdu wakacyjnego dla dzieci i młodzieży
do Lewina Kłodzkiego poszukują sponsorów, którzy mogliby
- częściowo lub w całości - pokryć koszty wyjazdu dzieci z
najuboższych rodzin, których nie stać na żaden wyjazd
wakacyjny. Dobroć serca na pewno nie zostanie bez odpłaty
ze strony Pana Boga.
Wyd. Redakcja
Nakład: 350 egz.

Chrzty w czerwcu w 4 niedzielę miesiąca, 24.VI, na sumie o
12:00. Zgłoszenia do 16.VI w kancelarii. Przygotowanie dla
rodziców i chrzestnych 17.VI (niedziela), po sumie, w kościele.
Zachęcamy do lektury prasy i wydawnictw katolickich.
ZAPOWIEDZI
Zapowiedź II: Michał KELLER, kawaler z parafii Niepokalanego
Poczęcia NMP w Górze Kalwarii, i Paulina Ewa BOROWSKA,
panna z Kawęczyna, parafia tutejsza.
Zapowiedź II: Łukasz Kazimierz DEC, kawaler z Kawęczynka, i
Magdalena CZAPLIŃSKA, panna z Kawęczynka, obydwoje
parafia tutejsza.
Zapowiedź I: Michał DOMERADZKI, kawaler z parafii św. Józefa
w Konstancinie, i Wioletta KOPYT, panna z Kawęczynka,
parafia tutejsza.
Zapowiedź I: Marcin Adam KAROLAK, kawaler z parafii
Wniebowstąpienia Pańskiego w Warszawie, i Monika
Brygida KORYTEK, panna z Łyczyna, parafia tutejsza.
Zapowiedź I: Piotr KUCHARCZYK, kawaler z Turowic, parafia
tutejsza, i Iwona HRYNIEWICKA, panna z parafii Narodzenia
Pańskiego w Warszawie.
Zapowiedź I: Marcin Andrzej WYSOCKI, kawaler ze Słomczyna,
parafia tutejsza, i Milena Anna MILLER, panna z parafii
św. Józefa w Józefosławiu.
Zapowiedź I: Sebastian Janusz GRONEK, kawaler z parafii
św. Anny w Piasecznie, i Katarzyna SEKUŁA, panna
Kawęczyna, parafia tutejsza.
Ktokolwiek wiedziałby o przeszkodach w zawarciu małżeństwa przez
w/w osoby proszony jest o skontaktowanie się z Kancelarią Parafialną.
POCZET PAPIEŻY: ŚW. PASCHALIS I (99)
Urodzony w Rzymie jako Paschal Massimi, syn Bonosusa, wychowany był
w szkole laterańskiej. Święcenia kapłańskie otrzymał za pontyfikatu
Leona III. Pracował w administracji papieskiej, a następnie został opatem
klasztoru św. Stefana, w pobliżu bazyliki św. Piotra.
Po śmierci Stefana IV(V) został w 817
wybrany papieżem, a następnego dnia,
nie czekając na zgodę cesarza, którego
tylko zawiadomił o swoim wyborze,
konsekrowany. Paschalis, w tzw.
Pactum Ludovicianum, uzyskał od
Ludwika I Pobożnego, cesarza Świętego
Cesarstwa Rzymskiego, zatwierdzenie
wszystkich
przywilejów
nadanych
Kościołowi przez poprzedników Ludwika:
Pepina III i Karola Wielkiego. Dokument
ów potwierdził suwerenność władzy
papieża nad terytoriami należącymi do
Państwa Kościelnego. Cesarz zrzekał się
prawa zatwierdzania wyboru papieża
przed konsekracją (co miało zapewnić
swobodną elekcję, w zgodzie z prawem
kanonicznym) ale żądał, by nowy papież
powiadomiał cesarza o swoim wyborze po konsekracji. Było to usankcjonowaniem praktyk stosowanych przez papieży Leona III i Stefana V.
Paschalis potwierdził podział cesarstwa przeprowadzony przez Ludwika I
Pobożnego. W 823 dokonał uroczystej koronacji: wręczył Ludwikowi miecz
symbolizujący sprawowanie władzy doczesnej w zwalczaniu zła (była to
pierwsza uroczystość tego rodzaju). Podniósł też do godności współcesarza
Lotara I, syna Ludwika I Pobożnego.
Mianował abp. Ebbona z Reims legatem na północy Europy (dzisiejsza
Dania) i polecił mu organizować misje w celu nawracania pogan.
Inicjował prace restauracyjne w katakumbach Rzymu – doprowadził do
wykrycia miejsc pochówku setek męczenników, wśród nich św. Cecylii,
której poświęcił kościół Santa Cecilia in Trastevere. Dokonał restauracji
kościoła Santa Maria Maggiore, zbudował kościoły Santa Maria in Dominica
(della Navicella) na Monte Caelio i Santa Prassede na Eskwilinie.
Zmarł w Rzymie w 824. Ze względu na rozruchy nie można było pochować
go w bazylice św. Piotra; jego następca, Eugeniusz II, nakazał więc
pochować Paschalisa w kościele Santa Prassede.
il.: PASCHALIS I, ok. 822, mozaika w apsydzie bazyliki Santa Prassede, Rzym; źródło en.wikipedia.org
niedziela i uroczystości obowiązujące: 08:45, 10:30, 12:00 (suma), 18:00
święta pracujące:
08:45, 18:00
dni powszednie:
07:30 (codziennie), 18:00 (Pt – Sb)
tel. (0-22) 754 47 32, fax. (0-22) 754 41 02; e-mail: swzygmunt.slomczyn@op.pl
K AN CE L ARIA dni powszednie (z przerwą na
08:00–09:30, 17:00–19:00
Msze św. i nabożeństwa):
P AR AFIA LN A
niedziela i święta:
nieczynna
Dziekan mgr Stefan KOTWIŃSKI, Wikariusz Marcin KLOTZ
K SI ĘŻ
ĘŻA
A

M SZE
ŚW I ĘTE
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