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DUCHA ŚWIĘTEGO…«

GAZETKA PARAFII ŚW
W. ZYGMUNTA W SŁOMCZYNIE

11 MAJA 2008

Ten, którego Ojciec posłał do naszych serc, Duch Jego Syna4Por. Ga 4, 6, jest 245 rzeczywiście Bogiem. Współistotny Ojcu i Synowi, zarówno w wewnętrznym życiu
Trójcy, jak i w Jej darze miłości dla świata, jest od Nich nierozdzielny. Adorując jednak Trójcę Świętą, ożywiającą, współistotną i niepodzielną, wiara 254 Kościoła
wyznaje także odrębność Osób. Gdy Ojciec posyła swoje Słowo, posyła 485 zawsze swoje Tchnienie: jest to wspólne posłanie, w którym Syn i Duch Święty są
odrębni, ale nierozdzielni. Oczywiście,
[KKK, 689]
Oczywiście, Chrystus jest Tym, który ukazuje się, On, Obraz widzialny Boga niewidzialnego, ale objawia Go Duch Święty.
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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”.

niewolnicy, czy wolni. Wszyscyśmy też zostali napojeni jednym Duchem.

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.
AKLAMACJA

Bez Twojego tchnienia,
Cóż jest wśród stworzenia?
Jeno 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.

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: ŚW. SERWACY, BISKUP

PIĘĆDZIESIĄTNICA , GADDI , Taddeo (1300, Florencja - 1366, Florencja), 1335-40, drzewo orzechowe,
35×27 cm, Staatliche Museen, Berlin; 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

Wiadomo, że biskupem w Tongres (rzymskie Atuatuca Tungrorum, dzisiejsza
Belgia) został ok. 347. Wcześniej, w 343, Sarbatios (grecka wersja imienia
świętego) wziął udział w synodzie w Sardica (dziś Sofia). W debatach bronił
ortodoksyjnego stanowiska trynitarnego. W 346, wraz ze św. Atanazym, na
synodzie w Trierze potępiał arianizm atakując biskupa „sąsiedniego kościoła” w
Kolonii za „zaprzeczanie boskości Jezusa Chrystusa. I to w obecności Atanazego,
biskupa
Aleksandrii”.
Podróżował zresztą więcej. Reprezentował następcę
zamordowanego
cesarza
zachodniorzymskiego
Constansa w rozmowowach z Konstantynopolem (350).
W 359 ponownie, na synodzie w Rimini, argumentował
przeciw herezji ariańskiej.
Zmarł w 384 jako biskup Maastricht (rzym. Mosae
Trajectum), po przeniesieniu stolicy diecezji z Tongres.
Średniowieczne legendy sugerują, że pochodził z
Armenii i mógł być dalekim krewnym Jana Chrzciciela.
Polecenie udania się do Tongres miał otrzymać - w wizji
przebywając w Jerozolimie…
Inna legenda, odnotowana przez św. Grzegorza z
Tours, głosi, iż podczas jednej z wizyt w Rzymie, w
trakcie modlitwy nad grobem św. Piotra, miał mieć
wizję najazdu Hunów na niziny u ujścia Renu
(późniejsze
Niderlandy)
oraz
zniszczenia
Tongres, jako kara za wiarołomstwo i grzechy
jego mieszkańców. Dlatego Serwacy miał
zdecydować się na przeniesienie stolicy biskupiej do zamku w Maastricht. A
najazd Attyli i zniszczenie Tongres rzeczywiście miały miejsce - w poł. V w…
Cześć zaczęto mu oddawać zaraz po śmierci. Niebawem wystawiono na jego
grobie w Maastricht kaplicę, a potem kościół. Po zburzeniu w 881 przez
Normanów odbudowano go w 1039. Wśród znakomitych osób, które
pielgrzymowały do grobu świętego, byli cesarze Karol Wielki, Henryk III i
Maksymilian, a także św. Bernard, św. Norbert i inni.
Św. Serwacego obrali za swojego patrona hutnicy, stolarze oraz uprawiający
winorośl. Wzywano go także jako patrona od urodzajów, patrona od gorączki
(febry) i reumatyzmu. Orędownik podczas przymrozków. Patron diecezji w Worms
i miasta Maastricht.
(uroczystość 13 maja)
il.: ŚW . SERWACY, pozłacany relikwiarz głowy świętego, ok. 1850, bazylika św. Serwacego,
Maastricht; źródło www.sintservaas.nl
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dochód zostanie przeznaczony na Caritas parafialny, czyli
pomoc dla najbardziej potrzebujących.
ZZZaaaccchhhęęęcccaaam
m
myyy do lektury prasy i wydawnictw katolickich!

INFORMACJE PARAFIALNE
ku czci Najświętszej Maryi Panny
codziennie o 17:30. Po nabożeństwie - Msza św.
ZZZaaaccchhhęęęcccaaam
m
myyy również do utrzymania tradycji śpiewania
Litanii Loretańskiej przy krzyżach i kapliczkach w
naszych wioskach!
11.V (niedziela): Uroczystość Zesłania Ducha Świętego –
ZIELONE ŚWIĄTKI
Za udział w publicznym śpiewie hymnu O Stworzycielu
Duchu, przyjdź!, będąc w stanie łaski uświęcającej i
przystępując do Komunii św., uzyskuje się ooodddpppuuussstttzzzuuupppeeełłn
łnnyyy!!!
Ostatni dzień liturgicznego okresu wielkanocnego kończy się okres Komunii wielkanocnej!
12-16.V (poniedziałek-piątek): Biały Tydzień dla dzieci pierwszokomunijnych.
Zbiórka przed kościołem o 17:45.
Msza św. o 18:00.
12.V (poniedziałek): Każde dziecko przynosi ze sobą świecę
chrzcielną i przychodzi przynajmniej z jednym z rodziców!
12.V (poniedziałek): Drugi dzień Zielonych Świąt – Święto
Najświętszej Maryi Panny, Matki Kościoła.
Msze św. o 7:30 i 18:00.
O 18:30 w domu rekolekcyjnym spotkanie kobiet z
p. psycholog.
17.V (sobota): Nowenna do Matki Boskiej Nieustającej
Pomocy w czasie nabożeństwa majowego o 17:30.
18.V (niedziela)
Rocznica I Komunii św. dla klas III:
Msza św. o 8:45.
Spowiedź dla wszystkich 16.V (piątek) 16:15 ÷17:30.
Zbliżająca się uroczystość Bożego Ciałapatrz poniżej na nowo
uświadamia nam, że Chrystus został z nami pod postacią
chleba i karmi nas Swoim Ciałem. Jest to dobra okazja,
m
by również pppaaam
miięięętttaaaććć o tych, którym brakuje chleba
powszedniego. Dlatego, wzorem ubiegłego roku, jako
znak wspólnoty i solidarności z potrzebującymi, w
kościele sprzedawane będą MAŁE, SYMBOLICZNE CHLEBKI.
Ofiara za chlebek - dobrowolna, w całości przeznaczona
na pomoc dla ubogich i potrzebujących. Niech Chrystus
– Chleb Żywy, uczy nas jak dzielić się chlebem z innymi i
stawać się dla innych dobrym, jak chleb!
22.V (czwartek): Uroczystość BOŻEGO CIAŁA.
24.V (sobota): Całodniowa wycieczka do Muzeum Wsi
Mazowieckiej w Sierpcu (patrz www.mwmskansen.pl) - dla
ministrantów, wspólnoty Ruchu Światło-Życie oraz
m
m
wszystkich m
młło
łoodddyyyccchhh ddduuuccchhheeem
m!!! Wyjazd ze Słomczyna ok. 8:00,
powrót 20:00÷21:00. Koszt wyjazdu: 30.- zł. Zaliczkę 20.- zł
należy wpłacić przy zgłoszeniu (do ks. Marcina). Więcej
informacji na plakatach i www.zygmunt.knc.pl.
Chrzty w maju w 4tą niedzielę miesiąca, 25.V, na sumie.
Zgłoszenia do 17.V w kancelarii. Przygotowanie, dla
rodziców i chrzestnych, 18.V po sumie, w kościele.
Poszukiwani są sponsorzy, którzy mogliby - częściowo, lub w
całości - pokryć koszty wyjazdu najuboższych dzieci z naszej
parafii, których nie stać na żaden inny wyjazd wakacyjny, na
obozy (1-15.VIII nad jeziorem Zdworskim - koszt 650- zł.;
oraz 9-22.VIII w Bieszczadach - koszt 700,- zł.). Ofiary
można składać u księży lub wpłacać na konto parafialne.
Dane konta parafialnego do wpłat na rzecz wakacji:
Beneficjent: Par. Rzym.-Kat. św. Zygmunta
Adres: ul. Wiślana 85, 05-507 Słomczyn
Bank: PKO S.A. VII O. w Warszawie
Nr r-ku: 51 1240 1109 1111 0010 1498 1185
Tytuł przelewu: WAKACJE 2008
Dodatkowe informacje - u księży.
DDDooobbbrrroooćććssseeerrrcccaaannnaaapppeeew
w
wnnnooonnniieieezzzooosssttataannniieieebbbeeezzzooodddpppłłałaatttyyyzzzeeesssttrtrrooonnnyyyPPPaaannnaaaBBBooogggaaa!!!
Na stoliku przy ołtarzu św. Zygmunta, Patrona naszej
parafii, wyłożone są obrazki z Jego - trudno dostępnym! wizerunkiem. Koszt obrazka - dobrowolna ofiara. Cały
NABOŻEŃSTWA MAJOWE

Wyd. Redakcja
Nakład: 400 egz.

ZAPOWIEDZI
Zapowiedź II: Oskar Janusz MAZUREK, kawaler z parafii
Niepokalanego Poczęcia NMP w Górze Kalwarii, i Anna
STĘPIEŃ, panna z Obór, parafia tutejsza
Zapowiedź I: Michał RUSA, kawaler z Brześc, parafia tutejsza, i
Dorota MATYSIAK, panna z parafii św. Stanisława w
Sobikowie
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. Tadeusz RETMAŃSKI, † 30.IV.2008, l. 62
śp. Rafał KORNASZEWSKI, † 1.V.2008, l. 30
śp. Irena PAWELSKA, † 2.V.2008, l. 91
Wieczne odpoczywanie racz Im dać Panie!

I KOMUNIA ŚWIĘTA
Dzieci z naszej parafii przystępujące 11.V.2008 do I Komunii Świętej:
1.
3.
5.
7.
9.
11.
13.
15.
17.
19.
21.
23.
25.
27.
29.
31.
33.
35.
37.
39.
41.
43.
45.

BANDERA Klaudia
BIERNACKA Joanna
CZERNIAK Adrian
DOLATA Cezary
FIKS Filip
GOSS Joanna
GUT Magdalena
KANABUS Patrycja
KANABUS Przemysław
KĄKOL Paweł
KŁOSZEWSKA Marta
KROKOWSKA Weronika
KURKOWSKA
URKOWSKA Karolina
MACH Żaneta
MATUSSEK Maximilian
NOGAL Damian
RACIBORSKI Aleksander
SKOWRON-RODRIGUEZ Gabriel
SOKAL Piotr
STANISZEWSKI Adam
ŚWIDERSKI Mateusz
WITCZAK Filip
ZAKRZEWSKI Tomasz

2. BARACZ Paweł
4. BRONIARZ Kacper
6. CZERNIAK Damian
8. DUDZIŃSKI Bartłomiej
10. GOLIK Olga
12. GRZYBIAK Aleksandra
14. KABALA Anita
16. KANABUS Konrad
18. KANIA Marek
20. KLUPIEĆ Katarzyna
22. KOSZOREK Daniel
24. KUNA Barbara
26. LACH Tomasz
28. MARGOL Joanna
30. MYSZYŃSKI Marek
32. PODSIADŁO Krzysztof
34. SAŁYGA Edyta
36. SKRZYPCZAK Sebastian
38. STACHÓRSKI Mateusz
40. ŚWIĄTEK Jan
42. WAGNER Piotr
44. WROCHNA Adam
46. ZIÓŁKO Anna
Nikt nie przychodzi do Ojca inaczej jak tylko przeze MnieJ 14, 6

WSTĄPIŁ DO NIEBA, A POZOSTAŁ Z NAMI…
I stał się dla nas Kielichem Zbawienia,
Krwią własną zmył Syn Boży ludzkie winy.
Przez wszystkie stulecia płynie święta rzeka,
Krew z wodą płyną z boku Chrystusa Pana.
Błogosławioną będą zwać Cię wszystkie narody.
Raduj się, Zdroju łez przynoszących ulgę.
Raduj się, Przyczyno cudu w Kanie Galilejskiej.
Raduj się, Blasku nadziei na Kielichu ofiarnym.
Raduj się, bo oto winnice Pańskie czerwienią się w słońcu […]
Wstąpił do nieba, a pozostał z nami,
Jest na wysokości, a żyje na ziemi,
Jest z nami przez dni wszystkie do skończenia świata,
Aż się wypełni tajemnica dziejów.
Błogosławiony owoc żywota Twojego.
Raduj się, naśladowców Chrystusa Podporo.
Raduj się, nasza Pieśni nad pieśniami.
Raduj się, Opiekunko kobiet brzemiennych.
Raduj się, Strażniczko ludzkiej rodziny.
Raduj się, Powierniczko wszystkich spraw Kościoła.
Raduj się, Przewodniczko biskupów i papieży.
Raduj się, Modlitwo matek nad dziecka kołyską.
Raduj się, Tajemnico wzbudzająca trwogę.
Alleluja.
Akathistos Polski, Hymn ku czci Bogarodzicy, werset XXI i XXII, fragm.
SKWARNICKI , Marek (ur. 1930, Grodno)
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 A N CE LA RIA dni powszednie (z przerwą na
08:00–09:30, 17:00–19:00
Msze św. i nabożeństwa):
P A RA FIA LNA
niedziele i święta:
nieczynna
Dziekan mgr Stefan KOTWIŃS KI, Wikariusz Marcin KLOTZ
K SIĘŻ
SI ĘŻA
ĘŻA

M SZ E
ŚW IĘ
I ĘTE

parafia św. Zygmunta, ul. Wiślana 85, 05-507 Słomczyn, www.zygmunt.knc.pl, 11 maja 2008
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