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Istnieją dwa rodzaje zuchwałej ufności. Albo człowiek przecenia swoje zdolności (mając nadzieję na zbawienie bez pomocy z wysoka), albo też zbytnio 2732 ufa 

wszechmocy czy miłosierdziu Bożemu (mając nadzieję na otrzymanie przebaczenia bez nawrócenia oraz chwały bez zasługi). [KKK, 2092] 

DWUNASTA NIEDZIELA ZWYKŁA 

 
CHRYSTUS I SZTORM, REMBRANDT, Harmenszoon van Rijn (1606, Leiden – 1669, Amsterdam), 1633, olejny na 

desce, 160127 cm, Isabella Stewart Gardner Museum, Boston; źródło: www.rembrandtpainting.net 

Z KSIĘGI JOBAJob 38,1.8-11 

Z wichru Pan powiedział Jobowi te słowa: 

»Kto bramą zamknął morze, gdy wyszło z łona wzburzone, gdym chmury 

mu dał za ubranie, za pieluszki ciemność pierwotną? Złamałem jego 

wielkość mym prawem, wprawiłem wrzeciądze i bramę. 

I rzekłem: ‘Aż dotąd, nie dalej. Tu zapora dla twoich nadętych fal’«. 

PSALM RESPONSORYJNYPs 107 

REFREN: Chwalmy na wieki miłosierdzie Pana 

Ci, którzy statkami ruszyli na morze, 

by handlować na wodach ogromnych, 

widzieli dzieła Pana 

i Jego cuda wśród głębin. 

Rzekł i zerwał się wicher 

burzliwie piętrząc fale. 

Wznosili się pod niebo, zapadali w otchłań, 

ich dusza truchlała w nieszczęściu. 

Wołali w niedoli do Pana, 

a On ich uwolnił od trwogi. 

Zamienił burzę na powiew łagodny, 

umilkły morskie fale. 

Radowali się w ciszy, która nastała, 

przywiódł ich do upragnionej przystani. 

Niechaj dziękują Panu za Jego miłosierdzie, 

za Jego cuda wobec synów ludzkich. 

Z DRUGIEGO LISTU ŚWIĘTEGO PAWŁA APOSTOŁA DO KORYNTIAN2 Kor 5,14-17 

Bracia: 

Miłość Chrystusa przynagla nas, pomnych na to, że skoro jeden umarł 

za wszystkich, to wszyscy pomarli. A właśnie za wszystkich umarł Chrystus 

po to, aby ci, co żyją, już nie żyli dla siebie, lecz dla Tego, który za nich 

umarł i zmartwychwstał. 

Tak więc i my odtąd już nikogo nie znamy według ciała; a jeśli nawet 

według ciała poznaliśmy Chrystusa, to już więcej nie znamy Go w ten spo-

sób. Jeżeli więc ktoś pozostaje w Chrystusie, jest nowym stworzeniem. 

To co dawne, minęło, a oto wszystko stało się nowe. 

AKLAMACJAŁk 7,16 Alleluja, Alleluja, Alleluja 

Wielki prorok powstał między nami 

i Bóg nawiedził lud swój. 

SŁOWA EWANGELII WEDŁUG ŚW. MARKAMk 4,35-41 

Gdy zapadł wieczór owego dnia, Jezus rzekł do swoich uczniów: 

»Przeprawmy się na drugą stronę«. Zostawili więc tłum, a Jego zabrali, 

tak jak był w łodzi. Także inne łodzie płynęły z Nim. 

Naraz zerwał się gwałtowny wicher. Fale biły w łódź, tak że łódź się już 

napełniała. On zaś spał w tyle łodzi na wezgłowiu. Zbudzili Go i powiedzieli 

do Niego: „Nauczycielu, nic Cię to nie obchodzi, że giniemy?” On wstał, 

rozkazał wichrowi i rzekł do jeziora: »Milcz, ucisz się«. Wicher się uspokoił 

i nastała głęboka cisza. 

Wtedy rzekł do nich: »Czemu tak bojaźliwi jesteście? Jakże wam brak 

wiary?« Oni zlękli się bardzo i mówili jeden do drugiego: „Kim właściwie On 

jest, że nawet wicher i jezioro są Mu posłuszne?” 

PATRONI TYGODNIA: ŚW. ALOJZY GONZAGA, ZAKONNIK 
Urodził się w 1568 w rodzinnym zamku Castiglione delle Stiviere koło Mantui, jako 
najstarszy z 8 synów Ferdynanda Gonzagi, markiza Castiglione, i Marty Tany di 

Santena z arystokratycznej rodziny della Rovere. 

Ojciec, rycerz i żołnierz (brał udział w bitwie mor-
skiej pod Lepanto, 1571, która zatrzymała inwazję 
turecką na Włochy), pragnął podobnej kariery dla 
syna. Od dziecka był więc Alojzy szkolony w sztu-
ce wojenej. Opatrzność miała jednakże inne plany… 

Gdy miał 8 lat został, ze swoim młodszym bratem, 
wysłany na dwór księcia Francesco de Medici we 
Florencji, na kolejny etap nauk. Tam zachorował 
na nerki, chorobę, która do końca życia już go nie 
opuściła. Leżąc w łóżku dużo czytał i poświęcał 
wiele czasu modlitwie. Wtedy właśnie, przed 
ołtarzem Matki Bożej, w kościele Annuntiata, 
powziął śluby dozgonnej czystości… 

W 1580 bracia powrócili do Castiglione. Tam póź-
niejszy święty. kard. Karol Boromeusz, udzielił Alojzemu pierwszej Komunii św. 
Rok później rodzina była w Hiszpanii, wspomagając cesarzową Marię Austriacką. 
Alojzy, służący jako paź hiszpańskiego następcy tronu, na poważnie zaczął 
myśleć o wstąpieniu w progi zakonne… Narzucił sobie także reżim pokutny, który 
utrzymał potem do końca życia… 

Wybrał jezuitów. Rodzice oponowali, ale Alojzy był nieugięty. Ojciec próbował 
zatem namówić go na wybór drogi diecezjalnej, co mogłoby prowadzić do god-
ności biskupiej, ale chłopak nie dał się złamać. Na rzecz młodszego brata zrzekł 
się oficjalnie prawa do dziedziczenia tytułu rodzinnego (wymagało to zgody 
cesarskiej) i udał się do Rzymu, gdzie w 1585 wstąpił do nowicjatu jezuitów. 

Mimo nieustających kłopotów zdrowotnych (oprócz nerek trapiła go bezsenność 
i bóle głowy) zaczął brać udział w dyskusjach i dysputach filozoficznych 
(m.in. w Kolegium Rzymskim), a po otrzymaniu święceń niższych – ślubów 
czystości, ubóstwa i posłuszeństwa - rozpoczął studia teologiczne. 

W 1590, po powrocie z krótkiej wizyty u rodziny (gdzie mediował w sporze między 
bratem – dziedzicem fortuny rodzinnej - a ojcem), miał mieć wizję Archanioła 
Gabriela, który przepowiedział mu śmierć w przeciągu roku… 

Niezbadane są wyroki Opatrzności! W 1590 w Rzymie nastała epidemia dżumy. 
Alojzy zaczął pomagać w szpitalu jezuickim św. Sykstusa, gdzie otaczano opieką 
cierpiących. Szybko uległ zakażeniu. Przez moment wydawało się, że zdrowieje, 
ale w dniu Oktawy Bożego Ciała nastąpiło pogorszenie (parę dni wcześniej miał 
popowiedzieć swemu spowiednikowi, kard. Robertowi Bellarmine, że tego dnia 
umrze). Wieczorem, po przyjęciu Wiatyku kleryk Alojzy – bez święceń kapłańskich 
- odszedł do Pana… 

Pochowany został w kościele Zwiastowania. Później jego szczątki przeniesiono 
do kościoła św. Ignacego z Loyoli, gdzie znajdują się do dziś (oprócz relikwii 
głowy, która jest w bazylice jego imienia w rodzinnym Castiglione delle Stiviere). 

Szybko zaczęto mu oddawać cześć i już w 1605 Paweł V ogłosił go błogosławio-
nym. Kanonizacji (wraz ze Stanisławem Kostką), w 1726, dokonał Benedykt XIII, 
który trzy lata później ogłosił Alojzego patronem młodzieży, zwłaszcza studiującej. 

W 1926 Pius XI ogłosił św. Alojzego patronem młodzieży katolickiej. Od początku 
uznawano go też za patrona ofiar dżumy i innych plag (a w ostatnim czasie także 
AIDS). (uroczystość 21 czerwca) 

il.: ŚW. ALOJZY GONZAGA, PIAZZETTA, Giovanni Battista (ok. 1682, Wenecja – 1754, Wenecja), 
XVIII w., kolekcja prywatna, Kolonia; źródło: santiebeati.it 

http://www.swzygmunt.knc.pl/
http://www.rembrandtpainting.net/complete_catalogue/storia/christ_in_storm.htm
http://santiebeati.it/immagini/?mode=view&album=23450&pic=23450AU.JPG&dispsize=Original&start=20
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INFORMACJE PARAFIALNE 
 NABOŻEŃSTWA CZERWCOWE odprawiane są codziennie 

po Mszy św. o 18:00. W piątki z wystawieniem Najświęt-

szego Sakramentu i śpiewaną litanią do Serca Pana Jezusa. 
 21.VI (niedziela): O 10:30 Msza św. pożegnalna ks. Probosz-

cza prałata Stefana KOTWIŃSKIEGO, który - decyzją Władzy 
Archidiecezjalnej - został zwolniony z obowiązków w tutej-
szej parafii i powołany na urząd proboszcza parafii 
Nawiedzenia NMP, dekanata staromiejski, w Warszawie. 
Tą samą decyzją ks. Wikariusz Marcin KLOTZ został zwol-
niony z obowiązków w naszej parafii i skierowany do pracy 
w parafii św. Franciszka z Asyżu w Warszawie na Okęciu, 
gdzie posługę rozpocznie – a nas opuści - pod koniec 
sierpnia. 
Nasi wieloletni Pasterze dziękują! za życzliwość i wszelkie 

dobro, którego zaznali przez lata pracy na tutejszej 
placówce od wszystkich parafian - Bóg zapłać! 

Nowym proboszczem został mianowany ks. Józef NOWACKI, 
który w sposób oficjalny zostanie wprowadzony na urząd 
28.VI (niedziela) na Mszy św. o 8:45 przez ks. Dziekana Pia-

seczyńskiego. 
Nowym wikariuszem zostaje ks. Kamil NOWACKI – 
neoprezbiter. Swoje obowiązki obejmie 26.VIII. 
Obu księżom życzymy wielu łask Bożych i światła Ducha 
Świętego w realizacji zadań, do których zostali powołani 
przez samego Pana Boga, a przez Władzę Archidiecezjalną 
posłani do tutejszej parafii. Szczęść Boże! 

 Zakończył się rok szkolny, a także rok formacyjny służby 
liturgicznej ołtarza. Księżą pragną podziękować! ministrantom, 

Wspólnocie Ruchu Światło-Życie, scholi starszej, i tej 
najmłodszej, za ich służbę przy ołtarzu. Jednocześnie 
zachęcają! do dalszej systematycznej i aktywnej służby Panu 

Bogu w Liturgii Kościoła. 
 28.VI (niedziela): Jedenasta rocznica koronacji wizerunku 

Maryi Tęskniącej w Powsinie. Z tej okazji o 11:30 w San-
ktuarium w Powsinie zostanie odprawiona uroczysta 
Msza św., którą odprawi ks. bp Piotr JARECKI. Po niej, 
o 13:00, Koncert chóru Poznańskie Słowiki. Organizatorzy 
zapewniają miejsca siedzące i poczęstunek dla pielgrzymów. 

 Chrzty w czerwcu w 4tą niedzielę miesiąca, 28.VI, na sumie. 
 Przypominamy i uwrażliwiamy! wszystkich, że w okresie wakacji 

tj. od 20.VI (niedziela) do 31.VIII, z sakramentu pokuty (spo-

wiedzi) będzie można korzystać tylko i wyłącznie PÓŁ GODZINY 

PRZED KAŻDĄ MSZĄ ŚW. W czasie Mszy spowiedzi nie będzie. 
 Poszukiwani są sponsorzy, którzy mogliby częściowo, lub 

w całości, pokryć koszty wyjazdu najuboższych dzieci z na-
szej parafii na obozy wakacyjne (od 18 do 31.VII w Niedzicy, 
w Pieninach, oraz od 1 do 14.VIII w Ustrzykach Dolnych 
w Bieszczadach - koszt obu obozów 760,- zł.). 
Ofiary można składać bezpośrednio u księży lub wpłacać 
na konto parafialne Caritas: 

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 2009 
Dobroć serca na pewno nie zostanie bez odpłaty ze strony Pana Boga! 

 Zachęcamy do lektury prasy i wydawnictw katolickich! 

 WITAMY! 
14.VI.2009 do grona członków Kościoła Powszechnego i naszej parafii 
przyjęty został, w Sakramencie Chrztu Świętego: 

 Kacper Hubert HUK, Kawęczyn  

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

ZAPOWIEDZI 
 Zapowiedź II: Robert KOŁACZ, kawaler z Cieciszewa, parafia 

tutejsza, i Magdalena CZECH, panna z Włosienia, parafia 
Niepokalanego Serca NMP w Platerówce 

 Zapowiedź II: Krzysztof Piotr KANABUS, kawaler z Szyma-

nowa i Kamila SKIBA, panna z Brześc, oboje z parafii 
tutejszej 

 Zapowiedź I: Rafał Edmund PASTWA, kawaler z Kawęczyna, 

parafia tutejsza, i Paulina Agnieszka MOJZYCH, panna z 
Łukowa, par. NMP Matki Kościoła w Łukowie 

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

TAJEMNICE EUCHARYSTII (50): TAJEMNICA WĄTPLIWOŚCI Z CIMBALLA 
Cud „Santísimo Misterio Dudado” („Świętej Tajemnicy Wątpliwości”) miał 

miejsce w 1370 w miejscowości Cimballa, niedaleko Saragossy, w diecezji 

Tarazona w Hiszpanii (ówcześnie części królestwa Aragonii). Proboszcza 

miejscowego kościoła - Oczyszczenia Najświętszej Maryi Panny - Tomasso 

Moséna przez wiele miesięcy nawiedzały wątpliwości co do rzeczywistej, 

substancjalnej obecności Chrystusa w Sakramencie Eucharystii. Jakież 

więc było jego zdumienie, gdy podczas celebracji Mszy św. niedzielnej, 

po wypowiedzeniu słów konsekracji „Oto jest Ciało Moje…” ujrzał Krew 

wypływająca z Ciała, w które zamieniła się w jego dłoniach Hostia! 

Krople krwi upadły na płótna obrusa 

pokrywającego stół ofiarny. 

Kapłan zaczął płakać. Wierni, widząc 

stan celebransa podeszli do ołtarza i uj-

rzeli zakrwawione płótno. Natychmiast 

zdjęto Je ze stołu i w procesji dziękczyn-

nej przeniesiono przez miasteczko… 

Wiadomość o zdarzeniu szybko się 

rozchodziła. Doszła i do uszu królewskich 

i Pedro IV z Aragonii przejął Zakrwawione 

Płótno. On i jego następcy przechowywali 

je w pałacu w Saragosie, aż do śmierci 

Marcina I Aragońskiego w 1410, gdy 

władca ten – na mocy testamentu – 

przekazał je cystersom z klasztoru 

Naszej Pani Królewskiego Kamienia 

znajdującego się niedaleko Cimballi. 

W 1600 święte płótno zostało, decyzją 

biskupa Tarazony, przeniesione najpierw 

do pałacu biskupiego, a potem prze-

kazane do kościoła w Yepes, rodzinnego 

miasta ówczesnego biskupa. Tam 

przetrwało do 1868, gdy po latach wró-

ciło do Cimballi (część relikwii została 

w 1940, w wdzięczności za zakończenie 

prześladowań katolików w trakcie wojny 

domowej lata 1936-39 przez lewicowe rządy republikańskie, przekazana 

z powrotem do Yepes…). 

Płótnu „Santísimo Misterio Dudado” przypisywano łaski otrzymane i cuda 

przeżyte przez wiernych mających z nim styczność… 

A kapłan Tomasso zamknął się w klasztorze: resztę życia spędził 

pokutując i na modlitwie… 

Corocznie święte, zakrwawione płótno, przechowywane do dnia dzisiej-

szego w świątyni w Cimballa, w rocznicę wydarzenia - 12 września - 

wystawiane jest do publicznej adoracji. 

il. MONSTRANCJA Z CZĘŚCIĄ RELIKWII PŁÓTNA, Cimballa; źródło: www.therealpresence.org 

ZNAM KRAJ, GDZIE MARZEŃ… 
Znam kraj, gdzie marzeń choć się spełnią cele, 

wciąż nowych marzeń nowe wstają zorze. 

Znam kraj, gdzie wszystko, to nie jest za wiele, 

gdzie szczęściem osiągniętym znów szczęście pomnożę. 

To nie jest kraj dosytu, gnuśności, ni nudy, 

spełnionych i zamkniętych na zawsze ukojeń. 

To kraj, gdzie z wiecznie twórczej, cennej życia rudy 

skrzydła tęsknot wzlatują do dalszych podboi. 

Więc nie martwcie się, Panie, że tam w niebie pewnie, 

jak szydzą satyrycy, tęsknot już nie stanie. 

Tyś przecie Życiem samym, więc twórczo i śpiewnie 

życie toczyć się będzie bez końca i granic. 

MADEJ, Antoni (1899, Pikulice – 1989, Warszawa), 1956, po wyjściu ze stalinowskiego więzienia 

Księże Proboszczu! Dziękując za lata posługi w naszej 
parafii życzymy obfitych łask Bożych w nowym miejscu 

duszpasterskiego powołania WDZIĘCZNA REDAKCJA 

MSZE 

ŚWIĘTE 

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) 

KANCELARIA 

PARAFIALNA 

tel. (22) 754 47 32, fax. (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 

soboty, niedziele i święta: Nieczynna 

WWW www.swzygmunt.knc.pl 
 

KSIĘŻA Dziekan Prałat mgr Stefan KOTWIŃSKI, Wikariusz mgr Marcin KLOTZ 

http://www.therealpresence.org/eucharst/mir/english_pdf/Cimballa.pdf
http://www.swzygmunt.knc.pl/
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