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Gdy Jezus zapowiada i obiecuje Ducha Świętego, nazywa Go »Parakletem«, co dosłownie oznacza: "Ten, który jest wzywany przy czymś" Gdy Jezus zapowiada i obiecuje Ducha Świętego, nazywa Go »Parakletem«, co dosłownie oznacza: "Ten, który jest wzywany przy czymś" Gdy Jezus zapowiada i obiecuje Ducha Świętego, nazywa Go »Parakletem«, co dosłownie oznacza: "Ten, który jest wzywany przy czymś" Gdy Jezus zapowiada i obiecuje Ducha Świętego, nazywa Go »Parakletem«, co dosłownie oznacza: "Ten, który jest wzywany przy czymś" adadadad----vocatusvocatusvocatusvocatusJ 14, 16. 26; 15, 

26; 16, 7. »Paraklet« tłumaczy się zazwyczaj jako . »Paraklet« tłumaczy się zazwyczaj jako . »Paraklet« tłumaczy się zazwyczaj jako . »Paraklet« tłumaczy się zazwyczaj jako 1433 "Pocieszyciel"; Jezus jest pierwszym Pocies "Pocieszyciel"; Jezus jest pierwszym Pocies "Pocieszyciel"; Jezus jest pierwszym Pocies "Pocieszyciel"; Jezus jest pierwszym Pocieszycielemzycielemzycielemzycielem12Por. 1 J 2, 1. Sam Pan nazywa Ducha Świętego »Duchem . Sam Pan nazywa Ducha Świętego »Duchem . Sam Pan nazywa Ducha Świętego »Duchem . Sam Pan nazywa Ducha Świętego »Duchem 
Prawdy«Prawdy«Prawdy«Prawdy«J 16,13....    [KKK, 692] 

UROCZYSTOŚĆ NAJŚWIĘTSZEJ TRÓJCY 

 
TRÓJCA ŚWIĘTA Z MARTWYM CHRYSTUSEM PODTRZYMYWANYM PRZEZ ANIOŁY, COTER, Colijn de (ok. 
1446, Bruksela - 1538, Bruksela), 1510-15, centralny panel tryptyku Tron łaski, olejny na desce, 

118×167cm, Musée du Louvre, Paryż; źródło cgfa.sunsite.dk 

Z Z Z Z KKKKSIĘGI SIĘGI SIĘGI SIĘGI PPPPRZYSŁÓWRZYSŁÓWRZYSŁÓWRZYSŁÓWPrz 8,22-31 

To mówi Mądrość Boża: 
”Pan mnie stworzył, swe arcydzieło, przed swymi czynami, od dawna. 
Od wieków jestem stworzona, od początku, zanim ziemia powstała. 
Jestem zrodzona, gdy jeszcze bezmiar wód nie istniał ani źródła, co wodą 
tryskają, i zanim góry stanęły. Poczęta jestem przed pagórkami, nim 
ziemię i pola uczynił, początek pyłu na ziemi. 
Gdy niebo umacniał, z Nim byłam, gdy kreślił sklepienie nad bezmiarem 
wód, gdy w górze utwierdzał obłoki, gdy źródła wielkiej otchłani umacniał, 
gdy morzu stawiał granice, by wody z brzegów nie wyszły, gdy kreślił 
fundamenty pod ziemię. Ja byłam przy Nim mistrzynią, rozkoszą Jego 
dzień po dniu, cały czas igrając przed Nim, igrając na okręgu ziemi, 
znajdując radość przy synach ludzkich”. 
PSALMPSALMPSALMPSALM    RESPONSORYJNYRESPONSORYJNYRESPONSORYJNYRESPONSORYJNYPs8 

REFREN: Jak jest przedziwne imię Twoje, PanieJak jest przedziwne imię Twoje, PanieJak jest przedziwne imię Twoje, PanieJak jest przedziwne imię Twoje, Panie 
Gdy patrzę na Twoje niebo, 
dzieło palców Twoich, 
na księżyc i gwiazdy, któreś Ty utwierdził: 
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 Z Z Z LISTU LISTU LISTU LISTU ŚWIĘTEGO ŚWIĘTEGO ŚWIĘTEGO ŚWIĘTEGO PPPPAWŁA AWŁA AWŁA AWŁA AAAAPOSTOŁA DO POSTOŁA DO POSTOŁA DO POSTOŁA DO RRRRZYMIANZYMIANZYMIANZYMIANRz 5,1-5 

Bracia: 
Dostąpiwszy usprawiedliwienia przez wiarę, zachowajmy pokój z Bogiem 
przez Pana naszego Jezusa Chrystusa, dzięki któremu uzyskaliśmy przez 
wiarę dostęp do tej łaski, w której trwamy i chlubimy się nadzieją chwały 
Bożej. 
Ale nie tylko to, lecz chlubimy się także z ucisków, wiedząc, że ucisk 
wyrabia wytrwałość, a wytrwałość wypróbowaną cnotę, wypróbowana 
cnota zaś nadzieję. A nadzieja zawieść nie może, ponieważ miłość Boża 
rozlana jest w sercach naszych przez Ducha Świętego, który został nam 
dany. 

AKLAMACJAAKLAMACJAAKLAMACJAAKLAMACJAAp 1,8 Alleluja, Alleluja, AllelujaAlleluja, Alleluja, AllelujaAlleluja, Alleluja, AllelujaAlleluja, Alleluja, Alleluja 
Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu, 
Bogu, który jest i który był, i który przychodzi. 

SŁOWA SŁOWA SŁOWA SŁOWA EEEEWANGELII WEDŁUG WANGELII WEDŁUG WANGELII WEDŁUG WANGELII WEDŁUG ŚWŚWŚWŚW....    JJJJANAANAANAANAJ 16,12-15 

Jezus powiedział swoim uczniom: 
»Jeszcze wiele mam wam do powiedzenia, ale teraz jeszcze znieść nie 
możecie. Gdy zaś przyjdzie On, Duch Prawdy, doprowadzi was do całej 
prawdy. Bo nie będzie mówił od siebie, ale powie wszystko, cokolwiek 
słyszy, i oznajmi wam rzeczy przyszłe. On Mnie otoczy chwałą, ponieważ z 
mojego weźmie i wam oznajmi. Wszystko, co ma Ojciec, jest moje. 
Dlatego powiedziałem, że z mojego bierze i wam objawi«. 

PATRON TYGODNIA:    ŚWŚWŚWŚW....    FFFFRANCISZEK RANCISZEK RANCISZEK RANCISZEK CCCCARACCIOLOARACCIOLOARACCIOLOARACCIOLO    
Askaniusz (takie imię otrzymał na chrzcie), urodzony w 1563 w Villa Santa Maria 
(królestwo Neapolu), pochodził ze znakomitej rodziny. Gdy - mając 22 lata - 
zachorował, złożył ślub oddania się Panu Bogu na służbę i … wyzdrowiał. 
W 1587 przyjął święcenia kapłańskie i włączył się 
do bractwa kapłanów, których celem było 
towarzyszenie skazanym na śmierć oraz 
opiekowanie się więźniami i galernikami. 
Kaplica stowarzyszenia znajdowała się w pobliżu 
szpitala dla nieuleczalnie chorych. Dzieląc czas 
pomiędzy obie instytucje Askaniusz pozyskał dla 
swojej pracy innych. Z dwoma pierwszymi (wśród 
nich genueńczykiem Janem Adorno) udał się do 
pustelni w Camaldoli i opracował regułę: do 
ślubów ubóstwa, czystości i posłuszeństwa dodał 
czwarty - nie przyjmowania żadnych godności 
kościelnych. Sykstus V zatwierdził regułę - i nowy 
zakon, opiekujący się biednymi, chorymi i 
więźniami, Kanoników Regularnych Mniejszych - 
w 1588. Askaniusz, w 1589, złożył śluby i przyjął 
nowe imię zakonne - Franciszek. W 1591 został 
generałem zakonu. W 1594 powstaje pierwszy 
dom zakonu w Hiszpanii, w 1598 w Rzymie, przy 
kościele św. Agnieszki na Placu Navona, w 1601 
dom zakonny w Valladolid i Alcali (Hiszpania), a 
w 1606 drugi dom w Rzymie. 
Pod koniec życia, na własną prośbę został zwolniony z obowiązków przełożonego 
generalnego. Odznaczał się gorliwością, umartwieniem oraz nabożeństwem do 
Najświętszego Sakramentu. Popierał ze wszystkich sił, a także sam wprowadzał, 
gdzie tylko mógł, uroczyste wystawienia Najświętszego Sakramentu, adoracje i 
procesje. Jest autorem Le sette stazioni sopra la Passione di N.S. Gesù Christo 
(Siedem stacji męki Naszego Pana). 
Zmarł w 1608 w Anconie pielgrzymując do sanktuarium Matki Bożej w Loreto. 
Pochowano go w kościele Matki Bożej Większej w Neapolu (w czasie pogrzebu 
wydarzył się wypadek nagłego uzdrowienia pewnego człowieka ze śmiertelnej 
choroby). Do chwały błogosławionych wyniósł Franciszka Klemens XIV w 1770, 
do katalogu świętych wpisał Pius VII w 1807. W 1840 św. Franciszka ogłoszono 
drugim, obok św. Januarego, patronem Neapolu. W 1844 Jego ciało przeniesiono 
do kościoła Monte-Verginella w Neapolu. (uroczystość 4 czerwca) 

il. pow.: ŚW. FRANCISZEK CARACCIOLO W MODLITWIE, GUARNACCIA, Giuseppe (1700-1769), ok. 1760, 

olejny na płótnie, 54×30cm, Museo Civico Castello Ursino, Catania; źródło www.regione.sicilia.it 
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INFORMACJE PARAFIALNE 
 Trwa miesiąc czerwiec. NABOŻEŃSTWA CZERWCOWE, codziennie 
bezpośrednio po Mszy św. o 18:00. W piątki nabożeństwa 
odprawiane są z wystawieniem Najświętszego Sakramentu i 
śpiewaną litanią do Serca Pana Jezusa. 

 3.VI (niedziela): Uroczystość TRÓJCY PRZENAJŚWIĘTSZEJ 
 14:00-18:00: piknik rekreacyjno-sportowy, z okazji Dnia 
Dziecka, na polach przy Domu Ludowym. Organizatorzy 
zapraszają wszystkie dzieci wraz z rodzicami. 

 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. 

 7.VI (czwartek): Uroczystość BOŻEGO CIAŁA 
 Msze św. o godz. 8:45 i 10:30. 
 Msze św. o 12:00 i 18:00, jak też nabożeństwo 
czerwcowe, nie będą odprawiane. 

 Bezpośrednio po Mszy św. o 10:30 wyruszy PROCESJA 
EUCHARYSTYCZNA do 4 ołtarzy. 

 Trasa: tradycyjna. 
 Księża proszą o przygotowanie ołtarzy, trasy procesji 
i o wcześniejsze zainteresowanie się stanem 
chorągwi, feretronów, poduszek procesyjnych. 

 W sposób szczególny na procesję zapraszone są dzieci 
kl. II, które w tym roku przystąpiły do I Komunii św., 
oraz kl. III, które miały rocznicę Komunii św. 
Wszystkie dzieci przychodzą w swych uroczystych 
strojach od Pierwszej Komunii św. 

 Gorący apel do panów: o mobilizację do niesienia w 
czasie procesji chorągwi. Niech ta nasza procesja nie 
będzie smutna. 

Przygotowania do uroczystości obejmują: 
 4.VI (poniedziałek): Dziewczynki z kl. II i III, które by 
chciały sypać kwiatki w czasie procesji, proszone są o 
zgłoszenie się na próbę, o 17:30, przed kościołem. 

 6.VI (środa): Odprawa liturgiczna ministrantów przed 
uroczystością Bożego Ciała po Mszy św. o 18:00. 

 9.VI (sobota): Wypominki o 17:30. O 18:00 Msza św. za 
zmarłych z wypominek. 

 10.VI (niedziela) 
 Parafia gościć będzie ks. Macieja MAKUŁA, salezjanina z 
Ośrodka Misyjnego Księży Salezjanów w Warszawie, 
który wygłosi kazania o tematyce misyjnej, a po Mszach 
świętych będzie rozprowadzał materiały misyjne i zbierał 
ofiary na rzecz misji. 

 Spotkanie rodziców z chrześcijańskim psychologiem na 
temat różnych aspektów wychowania dzieci i młodzieży 
oraz budowania wzajemnych relacji po Mszy św. 
o 10:30, w domu rekolekcyjnym. 

 Spotkanie młodzieży, która w tym roku przystąpiła do 
Sakramentu Bierzmowania, po Mszy św. o 12:00. 

 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. 

 Chrzty w czerwcu w 4tą 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. 

WITAMY! 
27.V.2007 do grona członków Kościoła Powszechnego i naszej parafii przyjęci 
zostali, w sakramencie Chrztu Świętego: 

Jan GRUZA, Czernidła 
Oskar GRZELKA, Warszawa 

Wojciech SZCZEPAŃSKI, Kawęczyn 
Sebastian Adam MORDZELEWSKI, Czernidła  

Zofia Anna WROCHNA, Brześce 
 

Jam jest Alfa i Omega, mówi Pan Bóg, który jest, który był i który przychodzi, 
Wszechmogący 

ŚLUBY 
19.V.2007 sakrament małżeństwa przyjęli: 

Władysław WIELOGÓRSKI i Ewa Zofia DADAS 

A tak już nie są dwoje, lecz jedno ciałoMt 19, 6
Por. Rdz 2, 24 

Gratulujemy! 

ZAPOWIEDZI 
Zapowiedź II: Marcin Adam KAROLAK, kawaler z parafii 

Wniebowstąpienia Pańskiego w Warszawie, i Monika 
Brygida KORYTEK, panna z Łyczyna, parafia tutejsza. 

Zapowiedź II: Piotr KUCHARCZYK, kawaler z Turowic, parafia 
tutejsza, i Iwona HRYNIEWICKA, panna z parafii Narodzenia 
Pańskiego w Warszawie. 

Zapowiedź II: Marcin Andrzej WYSOCKI, kawaler ze Słomczyna, 
parafia tutejsza, i Milena Anna MILLER, panna z parafii 
św. Józefa w Józefosławiu. 

 Zapowiedź II: 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. 

ODESZLI 
W ostatnim czasie odeszli z naszego grona: 

śp. Marian LICHOCKI, † 21.V.2007, l. 53 
śp. Anna BOGUCKA, † 28.V.2007, l. 48 

śp. Genowefa GUTOWSKA (zd. JANISZEK), † 30.V.2007, l. 79 

Wieczne odpoczywanie racz Im dać Panie! 

POCZET PRYMASÓW: JULIUSZ JÓZEF DINDER (77), CZ. I 
Jedyny Niemiec na tronie Prymasów 
Polski. Urodzony w 1830 w warmińskim 
miasteczku Reszel, teologii uczył się w 
Lycaeum Hosianum w Braniewie. W 1856 
otrzymał święcenia kapłańskie i został 
wikariuszem w Biskupcu, a następnie 
proboszczem w Gryźlinach. Pracując 
wśród warmińskich katolików, z których 
większość była Polakami, w pewnym 
stopniu opanował język polski. W 1868 
został proboszczem w jednej z 
królewieckich parafii. Następnie został 
powołany na dziekana dekanatu 
sambijskiego, oraz honorowego kanonika 
warmińskiego. 
Po ustąpieniu kard. M. Ledóchowskiego w 
1886 został niespodziewanie, jako 
pierwszy od czasów Ungera nie-Polak, 
powołany na urząd arcybiskupa 
poznańsko-gnieźnieńskiego. Nominację tą 
zawdzięczął kanclerzowi Otto von 
Bismarckowi, który sprzeciwiał się obsadzeniu tych archidiecezji 
Polakami, oraz uległości papieża Leona XIII, który postanowił nie 
zaostrzać konfliktu z Cesarstwem Niemieckim. W planach Bismarcka, 
Dinder miał się stać jego współpracownikiem w dziele germanizacji. 

dokończenie w następnym tygodniu… 
il.: ABP JULIUSZ DINDER, MARCINKOWSKI, Władysław (1858, Mieszków – 1947, Poznań), 1903, 
epitafium z brązu, katedra, Poznań; źródło: “Poczet Prymasów Polski”, Przemysław Mrozowski 

niedziela i uroczystości obowiązujące: 08:45, 10:30, 12:00 (suma), 18:00 
święta pracujące: 08:45, 18:00 

MMMM S Z E  S Z E  S Z E  S Z E  

ŚŚŚŚW IW IW IW IĘĘĘĘTETETETE  
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 
dni powszednie (z przerwą na 

Msze św. i nabożeństwa): 08:00–09:30, 17:00–19:00 
KKKK A N CE L A R IA  A N CE L A R IA  A N CE L A R IA  A N CE L A R IA  

PPPP A R A FIA LN AA R A FIA LN AA R A FIA LN AA R A FIA LN A  
niedziela i święta: nieczynna 

KKKK SISISISIĘŻĘŻĘŻĘŻAAAA  Dziekan mgr Stefan KOTWIŃSKI, Wikariusz Marcin KLOTZ 
 


