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Począwszy od Począwszy od Począwszy od Począwszy od Kazania na GórzeKazania na GórzeKazania na GórzeKazania na Górze, Jezus kładzie nacisk na nawrócenie , Jezus kładzie nacisk na nawrócenie , Jezus kładzie nacisk na nawrócenie , Jezus kładzie nacisk na nawrócenie 541,1430 serca: pojednanie z bratem przed złożeniem ofiary na ołtarzu serca: pojednanie z bratem przed złożeniem ofiary na ołtarzu serca: pojednanie z bratem przed złożeniem ofiary na ołtarzu serca: pojednanie z bratem przed złożeniem ofiary na ołtarzu52Por. Mt 5, 23-24; miłość do ; miłość do ; miłość do ; miłość do 
nieprzyjaciół i modlitwa za prześladowcównieprzyjaciół i modlitwa za prześladowcównieprzyjaciół i modlitwa za prześladowcównieprzyjaciół i modlitwa za prześladowców53Por. Mt 5, 44-45; modlitwa do Ojca "w ukryciu"; modlitwa do Ojca "w ukryciu"; modlitwa do Ojca "w ukryciu"; modlitwa do Ojca "w ukryciu"Mt 6, 6; unikanie wielomówstwa; unikanie wielomówstwa; unikanie wielomówstwa; unikanie wielomówstwa54Por. Mt 6, 7; przebaczanie z głębi serca na ; przebaczanie z głębi serca na ; przebaczanie z głębi serca na ; przebaczanie z głębi serca na 
modlitwiemodlitwiemodlitwiemodlitwie55Por. Mt 6, 14-15; czystość serca i poszukiwanie Królestwa; czystość serca i poszukiwanie Królestwa; czystość serca i poszukiwanie Królestwa; czystość serca i poszukiwanie Królestwa56Por. Mt 6, 21. 25. 33....     
Takie nawrócenie jest całkowicie zwrócone do Ojca; ma ono charakter synowski.Takie nawrócenie jest całkowicie zwrócone do Ojca; ma ono charakter synowski.Takie nawrócenie jest całkowicie zwrócone do Ojca; ma ono charakter synowski.Takie nawrócenie jest całkowicie zwrócone do Ojca; ma ono charakter synowski.    [KKK, 2608] 
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Z Z Z Z KSIĘGI KSIĘGI KSIĘGI KSIĘGI PROROKA PROROKA PROROKA PROROKA IIIIZAJASZAZAJASZAZAJASZAZAJASZAIz 49,14-15 

Mówił Syjon: „Pan mnie opuścił, Pan o mnie zapomniał”. 
„Czyż może niewiasta zapomnieć o swym niemowlęciu, ta, która kocha 
syna swego łona? A nawet gdyby ona zapomniała, Ja nie zapomnę o 
tobie”. 

PSALM RESPONSORYJNYPSALM RESPONSORYJNYPSALM RESPONSORYJNYPSALM RESPONSORYJNYPs62 

REFREN: Jedynie w Bogu spokój znajdzie duszaJedynie w Bogu spokój znajdzie duszaJedynie w Bogu spokój znajdzie duszaJedynie w Bogu spokój znajdzie dusza 
Jedynie w Bogu spokój znajduje ma dusza, 
od Niego przychodzi moje zbawienie. 
Tylko On jest opoką i zbawieniem moim, 
twierdzą moją, więc się nie zachwieję. 

Jedynie w Bogu szukaj spokoju, duszo moja, 
bo od Niego pochodzi moja nadzieja. 
On tylko jest skałą i zbawieniem moim, 
On moją twierdzą, więc się nie zachwieję. 

W Bogu zbawienie moje i chwała. 
Bóg opoką mocy mojej i moją ucieczką. 
W każdym czasie Jemu ufaj, narodzie. 
Przed Nim wylejcie wasze serca. 

Z Z Z Z PIERWSZEGO LPIERWSZEGO LPIERWSZEGO LPIERWSZEGO LISTU ŚWIĘTEGO ISTU ŚWIĘTEGO ISTU ŚWIĘTEGO ISTU ŚWIĘTEGO PPPPAWŁA AWŁA AWŁA AWŁA AAAAPOSTOŁA DO POSTOŁA DO POSTOŁA DO POSTOŁA DO KKKKORYNTIANORYNTIANORYNTIANORYNTIAN1 Kor 4,1-5 

Bracia: 
Niech ludzie uważają nas za sługi Chrystusa i za szafarzy tajemnic Bożych. 
A od szafarzy już tutaj się żąda, aby każdy z nich był wierny. 
Mnie zaś najmniej zależy na tym, czy będę osądzony przez was, czy przez 
jakikolwiek trybunał ludzki. Co więcej, nawet sam siebie nie sądzę. 
Sumienie nie wyrzuca mi wprawdzie niczego, ale to mnie jeszcze nie 
usprawiedliwia. Pan jest moim sędzią. 
Przeto nie sądźcie przedwcześnie, dopóki nie przyjdzie Pan, który rozjaśni 
to, co w ciemnościach ukryte, i ujawni zamiary serc. Wtedy każdy otrzyma 
od Boga pochwałę. 

AKLAMACJAAKLAMACJAAKLAMACJAAKLAMACJAMt 6,33 Alleluja, Alleluja, AllelujaAlleluja, Alleluja, AllelujaAlleluja, Alleluja, AllelujaAlleluja, Alleluja, Alleluja 
Starajcie się naprzód o królestwo Boże i o jego sprawiedliwość, 

a wszystko będzie wam dodane. 

SŁOWA SŁOWA SŁOWA SŁOWA EEEEWANGELII WEDŁUG ŚWWANGELII WEDŁUG ŚWWANGELII WEDŁUG ŚWWANGELII WEDŁUG ŚW....    MMMMATEUSZAATEUSZAATEUSZAATEUSZAMt 6,24-34 

Jezus powiedział do swoich uczniów: 
»Nikt nie może dwom panom służyć. Bo albo jednego będzie nienawidził, a 
drugiego będzie miłował; albo z jednym będzie trzymał, a drugim wzgardzi. 
Nie możecie służyć Bogu i Mamonie. 
Dlatego powiadam wam: Nie troszczcie się zbytnio o swoje życie, o to, co 
macie jeść i pić; ani o swoje ciało, czym się macie przyodziać. Czyż życie 
nie znaczy więcej niż pokarm, a ciało więcej niż odzienie? Przypatrzcie się 
ptakom w powietrzu: nie sieją ani żną i nie zbierają do spichrzów, a Ojciec 
wasz niebieski je żywi. Czyż wy nie jesteście ważniejsi niż one? 
Kto z was przy całej swej trosce może choćby jedną chwilę dołożyć do 
wieku swego życia? 
A o odzienie czemu się zbytnio troszczycie? Przypatrzcie się liliom na polu, 
jak rosną: nie pracują ani przędą. A powiadam wam: nawet Salomon w 
całym swoim przepychu nie był tak ubrany jak jedna z nich. Jeśli więc ziele 
na polu, które dziś jest, a jutro do pieca będzie wrzucone, Bóg tak 
przyodziewa, to czyż nie o wiele pewniej was, małej wiary? 
Nie troszczcie się więc zbytnio i nie mówcie: co będziemy jeść? co 
będziemy pić? czym będziemy się przy odziewać? Bo o to wszystko 
poganie zabiegają. Przecież Ojciec wasz niebieski wie, że tego wszystkiego 
potrzebujecie. Starajcie się naprzód o królestwo Boga i o Jego 
sprawiedliwość, a to wszystko będzie wam dodane. 
Nie troszczcie się więc zbytnio o jutro, bo jutrzejszy dzień sam o siebie 
troszczyć się będzie. Dosyć ma dzień swojej biedy«. 

PATRON TYGODNIA:    ŚWŚWŚWŚW....    MMMMARIA ARIA ARIA ARIA MMMMAGDALENA AGDALENA AGDALENA AGDALENA PPPPAZZIAZZIAZZIAZZI, DZIEWICA    
Katarzyna (takie imię otrzymała na chrzcie) urodziła się w 1566 w możnej rodzinie 
Pazzi we Florencji. Wykształcenie otrzymała od sióstr w szkole dla dziewcząt z 
lepszych rodzin. Od I Komunii św w każdą niedzielę i w święta przystępowała do 
Sakramentu Eucharystii, co w owych czasach wywoływało zdziwienie, a nawet 
zastrzeżenia. Zaraz po I Komunii św. złożyła ślub dozgonnej czystości. 

W 1582 wstąpiła do klasztoru karmelitańskiego Matki 
Bożej Anielskiej, na przedmieściu Florencji. Tu 
otrzymała imię zakonne Marii Magdaleny. W rok 
później złożyła śluby wieczyste. 
Już mając 12 lat miała mieć – w obecności matki - 
szczęście rozmowy z Matką Bożą. 7.v.1585 doświad-
czyła w 40-godzinnej ekstazy, w trakcie której 
otrzymała od Jezusa polecenie ograniczenia się do 
chleba i wody, a jedynie w dni świąteczne przyjmo-
wania pokarmu postnego. Sypiać odtąd miała tylko 
pięć godzin, na wiązce siana, by w ten sposób 
wynagrodzić Bogu za grzechy rodzaju ludzkiego. 
Ekstazy i wizje miały mieć miejsce przez całe jej 
życie. W ich trakcie wypowiadała słowa o niesły-
chanej klarowności, zapisywane skrzętnie przez 

współsiostry: w 1583 miała wyrzec „O Miłości, nikt Cię nie zna ani nie kocha…” 
Od niebieskiego Oblubieńca otrzymała cierniową koronę, dar stygmatów 
(niewidocznych na zewnątrz) oraz mistyczną obrączkę jako znak duchowych 
zaślubin z Chrystusem. Doświadczona została długotrwałymi, uporczywymi 
oschłościami oraz duchowym opuszczeniem, dla – jak miał jej objaśnić Pan - 
dobra Kościoła i odnowienia ducha zakonnego w klasztorach. 
Kiedy zmarli kolejno jej brat, Alamanno, i matka, ujrzała ich dusze w płomieniach 
czyśćcowych. Otrzymała równocześnie obietnicę, że czyściec matki będzie krótki 
- dla wielu uczynków miłosierdzia, jakie w życiu swoim świadczyła… 
Do cierpień fizycznych i duchowych dołączyły się prześladowania z zewnątrz, od 
postronnych osób, do których wysyłała w imieniu Chrystusa listy z 
napomnieniami. Odpowiedzią były szykany, a nawet groźby. 
A jednak, mimo – a może raczej obok – mistycznej strony swego życia, kolejno 
pełniła obowiązki zakrystianki, furtianki, mistrzyni nowicjatu i przełożonej domu. 
Wyróżniała się wiernością w zachowaniu reguły, bardzo przecież surowej. 
Pozostawiła po sobie pisma ukazujące głębię doświadczenia duchowości 
chrześcijańskiej. W jej oczach darem wizji I ekstaz Bóg doświadcza osoby za 
słabe, by stać się świętymi w inny sposób… 
Zmarła w 1607. Jej beatyfikacji w 1626 dokonał Urban VIII. Klemens IX w 1669 
zaliczył ją uroczyście w poczet świętych. 
Jest patronką Florencji i Neapolu. (uroczystość 25 maja) 
il.: ŚW. MARIA MAGDALENA PAZZI, NOVELLI, Pietro (1603, Monreale – 1647, Palermo), fragm. obrazu 
NASZA PANI Z GÓRY KARMEL, 1641, Museo Diocesano, Palermo; źródło santiebeati.it 
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INFORMACJE PARAFIALNE 

 NABOŻEŃSTWA MAJOWE ku czci Najświętszej Maryi Panny 
codziennie (do 31.V) o 17:30. Po nabożeństwie - Msza św. 

 ZZZ aaa ccchhhęęęccc aaammmyyy  do utrzymania tradycji śpiewania Litanii 
Loretańskiej przy krzyżach i kapliczkach naszych wiosek! 

 28.V (środa): 27 rocznica śmierci † kard. Stefana WYSZYŃ-
SKIEGO, abpa metropolity gnieźnieńskiego i warszawskiego, 
Prymasa Polski. Sługę Bożego i Jego proces beatyfikacyjny 
polecamy gorącym modlitwom wszystkich Państwa! 

Boże w Trójcy Świętej Jedyny, Ty w swojej 
niewypowiedzianej dobroci powołujesz ciągle 
nowych apostołów, aby przybliżali światu 
Twoją Miłość. Bądź uwielbiony za to, że dałeś 
nam opatrznościowego Pasterza Stefana 
Kardynała Wyszyńskiego, Prymasa Tysiąclecia. 
Boże, źródło wszelkiej świętości, spraw, 
prosimy Cię, aby Kościół zaliczył go do grona 
swoich świętych. Wejrzyj na jego heroiczną 
wiarę, całkowite oddanie się Tobie, na jego 
męstwo wobec przeciwności i prześladowań, 
które znosił dla imienia Twego. Pomnij, jak 
bardzo umiłował Kościół Twojego Syna, jak 
wiernie kochał Ojczyznę i każdego człowieka, 
broniąc jego godności i praw, przebaczając 
wrogom, zło dobrem zwyciężając. 
Otocz chwałą wiernego Sługę Twojego Stefana 
Kardynała, który wszystko postawił na Maryję i 

Jej zawierzył bez granic, u Niej szukając pomocy w obronie wiary Chrystusowej i 
wolności Narodu. Ojcze nieskończenie dobry, uczyń go orędownikiem naszych spraw 
przed Tobą. Amen. Pokornie Cię błagam, Boże, udziel mi za wstawiennictwem 
Stefana Kardynała Wyszyńskiego tej łaski, o którą Cię teraz szczególnie proszę… 

 29.V (czwartek): Zakończenie oktawy Bożego Ciała. 
Poświęcenie wianków podczas Mszy św. o 18:00. 

 30.V (piątek): Uroczystość Najświętszego Serca Pana Jezusa. 
 Po Mszy św. o 18:00 Litania do Najświętszego Serca 
Pana Jezusa i akt wynagrodzenia Sercu Pana Jezusa. Za 
jego publiczne odmówienie w tym dniu, będąc w stanie 
łaski uświęcającej, uzyskuje się ooo ddd pppuuu sss ttt    zzzuuuppp eee łłłnnnyyy !!!  

 Msza św. przy figurce na Dębówce o 19:00. 
 Można spożywać pokarmy mięsne. 

 31.V (sobota): Święto Nawiedzenia Najświętszej Maryi Panny. 
 Msze św. w kościele o 7:30 i 18:00. 
 Msza św. na Podłęczu o 19:00. 

 1.VI (niedziela) 
 Dzień Dziękczynienia Bożej Opatrzności w Archidiecezji 
Warszawskiej. Zaproszenie ks. abpa Kazimierza Nycza i 
program – obok (także w gablotce przed kościołem). 

 Rozpoczynają się NABOŻEŃSTWA CZERWCOWE: 
 1.VI (niedziela): Bezpośrednio po sumie o 12:00. 
 W pozostałe dni: codziennie po Mszy św. o 18:00. 
 W pierwszy czwartek miesiąca oraz wszystkie piątki 
odprawiane z wystawieniem Najświętszego 
Sakramentu i śpiewaną litanią do Serca Pana Jezusa. 

 Spotkanie Kół Żywego Różańca - po sumie i 
nabożeństwie czerwcowym. 

 14.VI (sobota): Spotkanie przedwyjazdowe dla rodziców dzieci 
udających się na obóz w Zdworzu po Mszy św. o 18:00. 

 Poszukiwani są sponsorzy, którzy mogliby pomóc w pokryciu 
koszty wyjazdu najuboższych dzieci 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: 

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 
DDDooobbbrrroooććć    ssseee rrrcccaaa    nnnaaa    pppeee wwwnnnooo    nnniiieee   zzzooosss tttaaannn iiieee    bbbeeezzz    ooodddppp łłłaaatttyyy   zzzeee    sss tttrrrooonnnyyy    PPPaaannnaaa    BBBooogggaaa!!!    

 Próby scholii (w domu rekolekcyjnym): 
 PARAFIALNEJ - poniedziałki o 19:30; 
 DZIECIĘCEJ (7÷13 lat) - co druga sobota o 9:30 (najbliższa 
31.V). 

 Na stoliku przy ołtarzu św. Zygmunta, Patrona naszej parafii 
i tej gazetki, wyłożone są obrazki z wizerunkiem św. 
Zygmunta i Matki Bożej Nieustającej Pomocy. Koszt obrazka 

- dobrowolna ofiara. Dochód przeznaczony jest na Caritas 
parafialny, czyli pomoc dla najbardziej potrzebujących. 

 ZZZaaaccchhhęęęcccaaammmyyy  do lektury prasy i wydawnictw katolickich! 
ZAPOWIEDZI 

Zapowiedź II: Karol ŁUGOWSKI, kawaler z parafii Matki Bożej 
Anielskiej w Skolimowie, i Dominika Anna ROSZCZYK, panna z 
Borowiny, parafia tutejsza 

Zapowiedź I: Marcin ŚWITEK, kawaler, i Monika WIELOCHA, panna, 
oboje z Szymanowa, parafia tutejsza 

Ktokolwiek wiedziałby o przeszkodach w zawarciu małżeństwa przez 
w/w osoby proszony jest o skontaktowanie się z Kancelarią Parafialną 

ZAPROSZENIE ARCYBISKUPA WARSZAWSKIEGO NA DZIEŃ 
DZIĘKCZYNIENIA 

W najbliższą niedzielę 12 czerwca w Archidiecezji Warszawskiej będziemy 
obchodzić Dzień Dziękczynienia Bożej Opatrzności. Główne uroczystości 
będą na Polach Wilanowskich przy Świątyni Opatrzności Bożej. 
O godz. 12:00 będzie odprawiona Msza święta dziękczynna. Po Mszy 
świętej odbędzie się wielki koncert, a dla dzieci spotkanie w miasteczku 
dziecięcym. W tym czasie we wszystkich parafiach Polski będzie czytany 
list o wdzięczności Panu Bogu i zbierana taca na budowę Centrum 
Opatrzności Bożej, w obrębie którego jest Świątynia. 
Wszystkich mieszkańców Warszawy, wszystkich 
diecezjan zapraszam na wilanowskie świętowanie. 
Szczególnie gorąco zapraszam rodziców wraz z 
dziećmi, w dniu ich święta. Bedziemy się razem 
cieszyć, dziękować, spotykać i modlić. Sami 
zobaczymy budowę Centrum, a przez media 
pokażemy nasze budowanie całej Polsce. 

PPPPROGRAM ROGRAM ROGRAM ROGRAM DDDDNIA NIA NIA NIA DDDDZIĘKCZYNIENIAZIĘKCZYNIENIAZIĘKCZYNIENIAZIĘKCZYNIENIA    
31.V.2008 

 20202020:15151515 - Czuwanie na pl. Piłsudskiego 
1.VI.2008 

 7777:00000000 - Wymarsz pielgrzymki młodzieży spod znaku krzyża na pl. 
Piłsud-skiego na Pola Wilanowskie 

 12121212:00000000 - Msza święta koncelebrowana przez Metropolitę Warszawskie-
go, abpa Kazimierza Nycza, i Prymasa Polski, Józefa kard. Glempa, 
przed Świątynią Opatrzności Bożej 
Podczas niej dokona się symboliczny Akt Dziękczynienia za Polskę z 
udziałem biskupów, duchowieństwa i wiernych. 

 13131313:30303030 - Otwarcie Miasteczka Rekreacyjnego dla dzieci 
 13131313:30303030 - Koncert zespołów muzycznych 
 15151515:00000000 - "Przesyłka do nieba" - wypuszczenie baloników ze słowem 
"DZIĘKUJĘ" 

 21212121:30303030 - " Modlitwa na zakończenie Dnia Dziękczynienia 

POLSKIE MADONNY (98): LIPOWA PANI Z LUBAWY 

Stara legenda głosi, że po nawróceniu się pruskiego księcia Surwabuno w 
XIII w. ujrzano w Lipach – gdzie najsilniej opierano się prawdziwej wierze - 
dziwną jasność, rozlaną wokół korony starej lipy (przy wytryskującym u jej 
stóp źródle od wieków składano krwawe ofiary). Jasność promieniowala z 
niewielkiej figurki Matki Boskiej, utkwionej na gałęzi drzewa… 
Figurkę zaniesiono do kościoła w Lubawie, lecz wkrótce … znikła i znów 
ukazała się na drzewie lipskiego uroczyska. Stało się jasne, że Maryja 
upodobała sobie Lipy… Wtedy bp Chrystian, apostoł Lubawy, w miejscu 
objawienia wygłosił płomienne kazanie wzywające do zaprzestania 
praktyk pogańskich i przyłożył siekierę do 
drzewa. Wielka lipa runęła. 
W miejscu gdzie rosła wzniesiono drewnia-
ną kapliczkę ku czci Matki Boskiej. 
Cudowną figurkę umieszczono w kościele 
parafialnym Lubawy obiecując, że co rok - 
w święta maryjne - przenosić się ją będzie 
do Lip i czcić w zbudowanej dla Niej 
kaplicy. 
Koronacji przykrytej srebrno-złotymi sukie-
nkami figurki (w. 30 cm), 2.VII.1969 doko-
nał Prymas Polski Stefan kard. Wyszyński. 

Dzieweczko Lipska 
w lipowej Lubawie, 

co łzę żywicy chronisz pod rzęsami 
módl się za nami! 

adres: kościół Nawiedzenia NMP. i św. Anny, ul. Kościelna 5, 14-260 Lubawa, woj. warmińsko-mazurskie 

wiersz: LITANIA POLSKA, fragm., TWARDOWSKI, Jan, ks. (1915, Warszawa – 2006, Warszawa) 

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

MMMM SZ E  SZ E  SZ E  SZ 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 LA RIA  A N CE LA RIA  A N CE LA RIA  A N CE LA RIA  

PPPP A RA FIA LNAA RA FIA LNAA RA FIA LNAA RA FIA LNA  
niedziele i święta: nieczynna 

KKKK SISISISIĘŻĘŻĘŻĘŻAAAA  Dziekan mgr Stefan KOTWIŃSKI, Wikariusz Marcin KLOTZ 
  


