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Być świadkiem Chrystusa – to znaczy być „świadkiem Jego 860 zmartwychwstania”Dz l, 22, Por. Dz 4, 33, „z Nim jeść i pić po Jego zmartwychwstaniu”Dz 10, 41. Chrześcijań-

ska nadzieja na zmartwychwstanie jest cała naznaczona do 655 świadczeniem spotkań z Chrystusem Zmartwychwstałym. My zmartwychwstaniemy jak On, z Nim i 

przez Niego. [KKK, 995] 

DZIESIĄTA NIEDZIELA ZWYKŁA 

 
ELIASZ WSKRZESZA SYNA WDOWY Z SAREPTY, DORÉ, Gustave (1832, Strasbourg – 1883, Paryż), 1865, 

drzeworyt, z „La Sainte Bible”, rycina; źródło: catholic-resources.org 

Z PIERWSZEJ KSIĘGI KRÓLEWSKIEJ1 Krl 17,17-24 

Po tych wydarzeniach zachorował syn kobiety, będącej głową rodziny. 

Niebawem jego choroba tak bardzo się wzmogła, że przestał oddychać. 

Wówczas powiedziała ona Eliaszowi: „Czego ty, mężu Boży, chcesz 

ode mnie? Czy po to przyszedłeś do mnie, aby mi przypomnieć moją winę 

i przyprawić o śmierć mego syna?” 

Na to Eliasz jej odpowiedział: „Daj mi twego syna”. Następnie wziąwszy go 

z jej łona, zaniósł go do górnej izby, gdzie sam mieszkał, i położył go 

na swoim łóżku. Potem wzywając Pana rzekł: „O Panie, Boże mój! Czy nawet 

na wdowę, u której zamieszkałem, sprowadzasz nieszczęście, dopuszczając 

śmierć jej syna?” Później trzykrotnie rozciągnął się nad dzieckiem i znów 

wzywając Pana rzekł: „O Panie, Boże mój! Błagam Cię, niech dusza 

tego dziecka wróci do niego!” 

Pan zaś wysłuchał wołania Eliasza, gdyż dusza dziecka powróciła do niego, 

i ożyło. Wówczas Eliasz wziął dziecko i zniósł z górnej izby tego domu, i zaraz 

oddał je matce. Następnie Eliasz rzekł: „Patrz, syn twój żyje”. 

A wtedy ta kobieta powiedziała do Eliasza: „Teraz już wiem, że naprawdę 

jesteś mężem Bożym i słowo Pana w twoich ustach jest prawdą”. 

PSALM RESPONSORYJNYPs 30 

REFREN: Sławię Cię, Panie, bo mnie wybawiłeś 

Sławię Cię, Panie, bo mnie wybawiłeś 

i nie pozwoliłeś mym wrogom naśmiewać się ze mnie. 

Panie, Boże mój, do Ciebie wołałem, a Tyś mnie uzdrowił, 

Panie, mój Boże, z krainy umarłych wywołałeś moją duszę 

i ocaliłeś mi życie spośród schodzących do grobu. 

Śpiewajcie psalm wszyscy miłujący Pana 

i pamiętajcie o Jego świętości. 

Gniew Jego bowiem trwa tylko przez chwilę, 

a Jego łaska przez całe życie. 

Wysłuchaj mnie, Panie, zmiłuj się nade mną, 

Panie, bądź moją pomocą. 

Zamieniłeś w taniec mój żałobny lament. 

Boże mój i Panie, będę Cię sławił na wieki. 

Z LISTU ŚWIĘTEGO PAWŁA APOSTOŁA DO GALATÓWGa 1,11-19 

Oświadczam wam bracia, że głoszona przeze mnie Ewangelia nie jest 

wymysłem ludzkim. Nie otrzymałem jej bowiem ani nie nauczyłem się 

od jakiegoś człowieka, lecz objawił mi ją Jezus Chrystus. 

Słyszeliście przecież o moim postępowaniu ongiś, gdy jeszcze 

wyznawałem judaizm, jak z niezwykłą gorliwością zwalczałem Kościół 

Boży i usiłowałem go zniszczyć, jak w żarliwości o judaizm przewyższałem 

wielu moich rówieśników z mego narodu, jak byłem szczególnie wielkim 

zapaleńcem w zachowywaniu tradycji moich przodków. 

Gdy jednak spodobało się Temu, który wybrał mnie jeszcze w łonie matki 

mojej i powołał łaską swoją, aby objawić Syna swego we mnie, 

bym Ewangelię o Nim głosił poganom, natychmiast, nie radząc się ciała 

i krwi ani nie udając się do Jerozolimy, do tych, którzy apostołami stali się 

pierwej niż ja, skierowałem się do Arabii, a później znowu wróciłem 

do Damaszku. Następnie trzy lata później udałem się do Jerozolimy 

dla zapoznania się z Kefasem, zatrzymując się u niego tylko piętnaście 

dni. Spośród zaś innych, którzy należą do grona apostołów, widziałem 

jedynie Jakuba, brata Pańskiego. 

AKLAMACJAŁk 7,16 Alleluja, Alleluja, Alleluja! 

Wielki prorok powstał między nami 

i Bóg nawiedził lud swój. 

SŁOWA EWANGELII WEDŁUG ŚW. ŁUKASZAŁk 7,11-17 

Jezus udał się do pewnego miasta, zwanego Nain; a szli z Nim Jego 

uczniowie i tłum wielki. Gdy zbliżył się do bramy miejskiej, właśnie 

wynoszono umarłego, jedynego syna matki, a ta była wdową. Towarzyszył 

jej spory tłum z miasta. 

Na jej widok Pan użalił się nad nią i rzekł do niej: »Nie płacz«. Potem 

przystąpił, dotknął się mar, a ci, którzy je nieśli, stanęli, i rzekł: 

»Młodzieńcze, tobie mówię, wstań«. Zmarły usiadł i zaczął mówić; i oddał 

go jego matce. 

A wszystkich ogarnął strach; wielbili Boga i mówili: „Wielki prorok powstał 

wśród nas i Bóg łaskawie nawiedził lud swój”. I rozeszła się ta wieść o Nim 

po całej Judei i po całej okolicznej krainie. 

PATRONKA TYGODNIA: ŚW. ROBERT, OPAT 
Urodził się ok. 1100 w Yorkshire (prawd. w Gargrave) 
w płn. Anglii. 

Studia odbył w Paryżu. Ponoć w ich trakcie pisał 
komentarze do Psalmów (nie zachowały się…) 

Po przyjęciu święceń został wikariuszem w Gargrave, 
po czym, pragnąc prowadzić życie kontemplacyjne, 
wstąpił do benedyktynów w Whitby. 

W 1135 przeszedł do cystersów w niedawno założonym 
opactwie Fountains. Tam, w trudnych warunkach, żył 
wraz z braćmi zgodnie z odnowioną, zaostrzoną regułą 
benedyktyńską w ziemiankach, na modlitwie i pokucie… 

Ttrzy lata później poprowadził grupę misjonarską i w Mo-
rpeth założył opactwo Newminster. Został jego opatem. 

Z Newminster wysłał trzy kolejne grupy białych 
mnichów, które założyły opactwa: w Pipewell (1143), 
Roche (1147) i Sawley (1148). 

Był człowiekiem łagodnym, pełnym pokuty i modlitwy. 
Codziennie odmawiał cały psałterz - 150 psalmów. 

Miał być obdarzony szczególną mocą wypędzania złych duchów i wyleczyć wielu 
opętanych. Był też wizjonerem i prorokiem. 

Legenda głosi, że podczas Wielkiego Postu musiano go zmuszać do jedzenia. 
Podano mu owsiane ciasteczka. Ale Robert, obawiając się popełnienia grzechu 
obżarstwa, nakazał wydanie ich biednym. I wtedy u bramy pojawił się ponoć 
nieznany, piękny młodzieniec i odebrał tacę z ciastkami… A przy następnym 
wspólnym posiłku na stół Roberta cudownie powróciła pusta taca… 

Zmarł w 1159 w opactwie Newminster i tam został pochowany. W dniu śmierci 

pustelnik św. Godryk miał mieć widzenie duszy swego przyjaciela, opata Roberta, 
unoszonej w kuli ognia przez aniołów ku niebiosom… 

Wkrótce po śmierci grób Roberta stał się miejscem pielgrzymek pragnących 
pomodlić się przy jego relikwiach. 

Później jego relikwie przeniesione zostały z opactwa (po rozwiązaniu zakonów 
przez Henryka VIII wiele z nich popadło w ruinę) do lokalnego kościoła i tam 
doznają czci do dnia dzisiejszego. (uroczystość 7 czerwca) 

il.: ŚW. ROBERT, witraż, 1518, kaplica Queen's College, Oxford; źródło www.flickr.com 

http://www.swzygmunt.knc.pl/
http://catholic-resources.org/Art/Dore-Prophets.htm
http://www.flickr.com/photos/35409814@N00/327239239
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INFORMACJE PARAFIALNE 
 NABOŻEŃSTWA CZERWCOWE, z wystawieniem Najświętszego 

Sakramentu i śpiewaną litanią do Serca Pana Jezusa, 
odprawiane są codziennie po Mszy św. o 18:00. 

 6.VI (niedziela): Uroczystość BEATYFIKACJI KS. JERZEGO POPIE-

ŁUSZKI i III Dzień Dziękczynienia Bożej Opatrzności. 
 10.VI (czwartek): Zakończenie oktawy BOŻEGO CIAŁA. 

Poświęcenie wianków, ziół i kwiatów podczas Mszy św. 
o 18:00. 

 11.VI (piątek): Uroczystość NAJŚWIĘTSZEGO SERCA PANA JEZUSA: 

 W czasie NABOŻEŃSTWA CZERWCOWEGO odśpiewana zostanie 
Litania do Najświętszego Serca Pana Jezusa i akt 
wynagrodzenia Sercu Pana Jezusa. 
Za jego publiczne odmówienie w tym dniu, będąc w sta-
nie łaski uświęcającej, uzyskuje się ODPUST ZUPEŁNY! 

 Można spożywać pokarmy mięsne. 
 13.VI (niedziela): Zgodnie z wolą naszego Arcypasterza, 

ks. Arcybiskupa Kazimierza NYCZA, zbierane będą ofiary 
na budowę Centrum Opatrzności Bożej. 

 Trwa zbiórka artykułów spożywczych, tekstylnych i che-
micznych przeznaczonych na pomoc dla powodzian. Można 
je składać do kosza przy ołtarzu Matki Bożej Nieustającej 
Pomocy, albo bezpośrednio na plebanii. 

 Chrzty w czerwcu w 4tą niedzielę miesiąca, 27.VI, na sumie. 
Zgłoszenia do 19.VI w kancelarii. Przygotowanie przed 
chrztem, dla rodziców i chrzestnych, 20.VI po sumie, 
w kościele. 

ODESZLI 
W ostatnim czasie odeszła z naszego grona: 

śp. Marta BARAN, † 31.V.2010, l. 55 

Wieczne odpoczywanie racz Jej dać Panie! 

INTENCJE MSZALNE I MODLITEWNE 

7.VI 
(poniedziałek) 

730 † Marianny SZYMANEK (Msza św. Gregoriańska #29) 

1800 
† Leszka Macieja MATEJAK 

Petroneli SZUSTKOWSKIEJ 

8.VI 
(wtorek) 

730 † Marianny SZYMANEK (Msza św. Gregoriańska #30) 

1800 
† Grażyny KARWALSKIEJ, w 15tą rocznicę śmierci, 

Stanisława i Heleny KARWALSKICH 

9.VI 
(środa) 

730 O ZDROWIE I BŁOGOSŁAWIEŃSTWO BOŻE DLA Adriana 

1800 
† Haliny DOLATA, w 4tą rocznicę śmierci, 

Zofii Jana DOLATA 

10.VI 
(czwartek) 

730  

1800 O ZDROWIE DLA Elżbiety 

11.VI 
(piątek) 

730  

1800 
W INTENCJI NOWOŻEŃCÓW Moniki KAMIŃSKIEJ I Mariusza 

LAZURKA 

12.VI 
(sobota) 

730  

1630 
W INTENCJI NOWOŻEŃCÓW Kamili MICHALCZAK 

I Tomasza CITKOWICZ-JURKIEWICZA 

1730 WYPOMINKI 

1800 W INTENCJI POLECONYCH W WYPOMINKACH 

13.VI 
(niedziela) 

845 
† Stefanii Jana KAMIŃSKICH 

Henryka Mariana CHOJNACKICH 
1030 † Leona BRUDNIEWSKIEGO 

1200 

ZA PARAFIAN 

O BŁOGOSŁAWIEŃSTWO BOŻE, w 45tą rocznicę ślubu, Danuty I 

Edwarda 

1800 
† Aliny WŁOSIŃSKIEJ 

Zenona BARAŃSKIEGO 

NIECH BĘDZIE ZŁO DOBREM POKONANE! 
Na pogrzeb, przy kościele Św. Stanisława na Żoliborzu, przybyła Polska. 

Wielkiej Mszy świętej koncelebrowanej przewodniczył ksiądz Prymas Józef 

kardynał Glemp. 

Złożenie do grobu. 

Tu uklęknie Papież Jan Paweł II i z modlitwą ucałuje kamień. 

Tu będą przychodzić wielcy tego świata. 

Będą się modlić, podziwiać, płakać, 

ale czy świat się czegoś nauczy? 

Kto zabił Księdza? 

Był proces. Proces obraźliwy. 

Mordercy są wolni. Nie ma winnych. 

Kolesie rządzą i sądzą. 

Zamordowali jeszcze wielu księży. 

Mnożyły się napady na księży dla zemsty. 

Bandyci wciąż nieznani. 

O zgrozo! (Strasznie mściwy jest diabeł!) 

Księże Jurku! Czas na cuda! 

Przecież ta ofiara wzruszy Boga 

i nie może być daremna. 

Męczenniku, uczyń jeszcze jeden cud nad Wisłą. 

Stoją pomniki, Twoim imieniem nazwane są ulice. 

Niech Bóg da, że będziesz na ołtarzach. 

Niech będzie zło dobrem pokonane! 

bp. Józef ZAWITKOWSKI (ur. 1938, Wał), „Księże Jerzy, uczyń cud!”, fragm.; całość: mateusz.pl 

Bogarodzico, Dziewico! Słuchaj nas, 

Matko Boga! 

Ty stałaś pod krzyżem i tak bardzo 

cierpiałeś, gdy Twój Syn, Jezus Chrystus, 

umierał na krzyżu. Tam, pod krzyżem, 

Chrystus uczynił Cię naszą Matką, a nas 

Twoimi dziećmi. Jesteś więc naszą 

Matką. 

Król Jan Kazimierz obrał Ciebie na Kró-

lowę naszej Ojczyzny. 

Jesteś więc naszą Matką i naszą 

Królową. 

Szczególnie na nowo wypadło cierpieć 

Twoim dzieciom w miesiącu Tobie 

poświęconym, w maju. 

Najbardziej uwidoczniła się nienawiść tych, którzy nie wiedzą, co czy-

niąpor. Łk 23,34, tych, którzy czynią krzywdę i spustoszenie moralne w naszej 

Ojczyźnie - najbardziej ich nienawiść uwidoczniła się w dniu Twojego 

święta jako Królowej Polski, w dniu 3 maja. 

Wiele w tym dniu wylało się z oczu naszych sióstr i braci wymuszonych łez, 

było wiele nie zawinionych razów. 

Prosimy Cię, jako naszą Matkę i Królowę, za tymi, którzy cierpią 

najbardziej, prosimy Cię słowami litanii naszych dni, naszego ostatniego 

półrocza, półrocza zniewolenia wojennego Twoich dzieci: 

Matko w Solidarności nadzieję mających, módl się za nami. 

Matko oszukanych, módl się za nami. 

Matko zdradzonych, módl się za nami. 

Matko w nocy pojmanych, módl się za nami. 

Matko uwięzionych, módl się za nami. 

Matko na mrozie trzymanych, módl się za nami. 

Matko przerażonych, módl się za nami. 

Matko zastrzelonych górników, módl się za nami. 

Matko stoczniowców, módl się za nami. 

Matko przesłuchiwanych, módl się za nami. 

Matko niesłusznie skazanych, módl się za nami. 

Matko robotników, módl się za nami. 

Matko studentów, módl się za nami. 

Matko wytrwałych aktorów, módl się za nami. 

Matko prawdomównych, módl się za nami. 

Matko nieprzekupnych, módl się za nami. 

Matko niezłomnych, módl się za nami. 

Matko osieroconych, módl się za nami. 

Matko bitych w dniu Twojego święta Królowej Polski, módl się za nami. 

Matko poniewieranych za to, że noszą znaczek z Twoim świętym 

wizerunkiem, módl się za nami. 

Matko pozbawionych pracy, módl się za nami. 

Matko zmuszanych do podpisywania deklaracji niezgodnych z 

sumieniem, módl się za nami. 

Matko dzieci tęskniących za uwięzionymi matkami i ojcami, módl 

się za nami. 

Matko matek płaczących, módl się za nami. 

Matko ojców zatroskanych, módl się za nami. 

Matko sługi Twojego, uwięzionego Lecha, módl się za nami. 

Matko poniżanych uczonych i pisarzy, módl się za nami. 

Królowo Polski cierpiącej, módl się za nami. 

Królowo Polski walczącej, módl się za nami. 

Królowo Polski niepodległej, módl się za nami. 

Królowo Polski zawsze wiernej, módl się za nami.1982, obóz dla internowanych 

Prosimy Cię, Matko, która jesteś nadzieją milionów, daj nam wszystkim 

żyć w wolności i prawdzie, w wierności Tobie i Twojemu Synowi. 

Amen. 

ks. Jerzy POPIEŁUSZKO (1947, Okopy - 1984, k. Torunia), 30.V.1982, źródło: www.popieluszko.net.pl 

MSZE ŚWIĘTE 

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

święta pracujące: 08:45, 18:00 

dni powszednie: Patrz – intencje parafialne 

KANCELARIA 

PARAFIALNA 

tel. fax. (22) 754 47 32; e-mail: swzygmunt.slomczyn@op.pl 

pon. wt. śr. pt. 09:00–10:00 

pon. wt. czw. 16:00–17:00 

soboty, niedziele i święta: Nieczynna 

WWW www.swzygmunt.knc.pl 
 

KSIĘŻA Proboszcz Józef NOWACKI, Wikariusz Kamil NOWACKI 
SEW 

http://mateusz.pl/bpjz/xtymoteusz/ktos/52.html
http://www.popieluszko.net.pl/xJerzy/ka820530.htm
http://www.swzygmunt.knc.pl/

