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Przez swój chwalebny Krzyż Chrystus wysłużył zbawienie wszystkim ludziom. Wybawił ich z grzechu, który trzymał ich w niewoli; „Ku wolności wyswobodził nas 

Chrystus”Ga 5, 1. W Nim uczestniczymy w prawdzie, która czyni nas wolnymiPor. J 8, 32. Został nam dany Duch 782 Święty – jak naucza Apostoł – „gdzie jest Duch… tam 

wolność”2 Kor 3,17. Już teraz chlubimy się „wolnością… dzieci Bożych”Rz 8, 21. [KKK, 1741] 

TRZYNASTA NIEDZIELA ZWYKŁA 

 
CZŁOWIEK ZA PŁUGIEM, TISSOT, James Joseph Jacques (1836, Nantes – 1902, Buillon), 1886-1894, farby 

wodne na podkładzie grafitowym na szarym papierze, 13.7×13.5 cm, Brooklyn Museum, Nowy Jork; 
źródło: www.brooklynmuseum.org 

Z PIERWSZEJ KSIĘGI KRÓLEWSKIEJ1 Krl 19,16b.19-21 

Pan rzekł do Eliasza: »Elizeusza, syna Szafata z Abel-Mechola, namaścisz 

na proroka po tobie«. 

Poszedł wkrótce stamtąd Eliasz i odnalazł Elizeusza, syna Szafata, orzącego 

wołami: dwanaście par wołów przed nim, a on przy dwunastej. Wtedy Eliasz, 

podszedłszy do niego, zarzucił na niego swój płaszcz. Wówczas Elizeusz 

zostawił woły i pobiegłszy za Eliaszem, powiedział: „Pozwól mi ucałować 

mego ojca i moją matkę, abym potem poszedł za tobą”. On mu 

odpowiedział: „Idź i wracaj, bo po co to ci uczyniłem?”. 

Wtedy powrócił do niego i zaraz wziął parę wołów, złożył ją na ofiarę, 

a na jarzmie wołów ugotował ich mięso oraz dał ludziom, aby zjedli. 

Następnie wybrał się i poszedłszy za Eliaszem, stał się jego sługą. 

PSALM RESPONSORYJNYPs 16 

REFREN: Pan mym dziedzictwem, moim przeznaczeniem 

Zachowaj mnie, Boże, bo chronię się do Ciebie, 

mówię do Pana: „Tyś jest Panem moim”. 

Pan moim dziedzictwem i przeznaczeniem, 

to On mój los zabezpiecza. 

Błogosławię Pana, który dał mi rozsądek, 

bo serce napomina mnie nawet nocą. 

Zawsze stawiam sobie Pana przed oczy, 

On jest po mojej prawicy, nic mną nie zachwieje. 

Dlatego cieszy się moje serce i dusza raduje, 

a ciało moje będzie spoczywać bezpiecznie, 

bo w kraju zmarłych duszy mej nie zostawisz 

i nie dopuścisz, bym pozostał w grobie. 

a usta Cię wielbią radosnymi wargami. 

Ty ścieżkę życia mi ukażesz, 

pełnię Twojej radości 

i wieczną rozkosz 

po Twojej prawicy. 

Z LISTU ŚWIĘTEGO PAWŁA APOSTOŁA DO GALATÓWGa 5,1.13-18 

Bracia: 

Ku wolności wyswobodził nas Chrystus. A zatem trwajcie w niej i nie pod-

dawajcie się na nowo pod jarzmo niewoli. 

Wy zatem, bracia, powołani zostaliście do wolności. Tylko nie bierzcie 

tej wolności za zachętę do hołdowania ciału, wręcz przeciwnie, miłością 

ożywieni służcie sobie wzajemnie. Bo całe Prawo wypełnia się w tym 

jednym nakazie: „Będziesz miłował bliźniego swego jak siebie samego”. 

A jeśli u was jeden drugiego kąsa i pożera, baczcie, byście się wzajemnie 

nie zjedli. 

Oto, czego uczę: postępujcie według ducha, a nie spełnicie pożądania 

ciała. Ciało bowiem do czego innego dąży niż duch, a duch do czego in-

nego niż ciało, i stąd nie ma między nimi zgody, tak że nie czynicie tego, 

co chcecie. Jeśli jednak pozwolicie się prowadzić duchowi, nie znajdziecie 

się w niewoli Prawa. 

AKLAMACJA1 Sm 3,9; J 6,68b Alleluja, Alleluja, Alleluja! 

Mów, Panie, bo sługa Twój słucha; 

Ty masz słowa życia wiecznego. 

SŁOWA EWANGELII WEDŁUG ŚW. ŁUKASZAŁk 9,51-62 

Gdy dopełniał się czas wzięcia Jezusa z tego świata, postanowił udać się 

do Jerozolimy i wysłał przed sobą posłańców. Ci wybrali się w drogę 

i przyszli do pewnego miasteczka samarytańskiego, by Mu przygotować 

pobyt. Nie przyjęto Go jednak, ponieważ zmierzał do Jerozolimy. Widząc to, 

uczniowie Jakub i Jan rzekli: „Panie, czy chcesz, a powiemy, żeby ogień 

spadł z nieba i zniszczył ich?”. Lecz On odwróciwszy się zabronił im. I udali 

się do innego miasteczka. A gdy szli drogą, ktoś powiedział do Niego: 

„Pójdę za Tobą, dokądkolwiek się udasz”. Jezus mu odpowiedział: »Lisy 

mają nory i ptaki powietrzne gniazda, lecz Syn Człowieczy nie ma miejsca, 

gdzie by głowę mógł wesprzeć«. 

Do innego rzekł: »Pójdź za Mną«. Ten zaś odpowiedział: „Panie, pozwól mi 

najpierw pójść i pogrzebać mojego ojca”. Odparł mu: »Zostaw umarłym 

grzebanie ich umarłych, a ty idź i głoś królestwo Boże«. 

Jeszcze inny rzekł: „Panie, chcę pójść za Tobą, ale pozwól mi najpierw 

pożegnać się z moimi w domu”. Jezus mu odpowiedział: »Ktokolwiek 

przykłada rękę do pługa, a wstecz się ogląda, nie nadaje się do królestwa 

Bożego«. 

PATRON TYGODNIA: BŁ. RAJMUND LULL, MĘCZENNIK 
Urodził się ok. 1232/5 w Palmie na Majorce, w zamożnej 
rodzinie. Był wychowawcą Jakuba II. 

W 1257 ożenił się i miał dwoje dzieci, ale nie ustabilizował 
się. Żył życiem trubadura. W wieku 30 lat, gdy pisał 
przy łóżku kolejny poemacik dla kolejnej muzy, zobaczył 
nagle Chrystusa na krzyżu, „zawieszonego w powietrzu”. 
Wizja powtórzyć się miała 5 razy… 

Rozdał swój majątek ubogim i przez kolejne 9 lat wiódł 
życie pustelnicze. Pielgrzymował. 

W 1265 został tercjarzem franciszkańskim. Zaczął pisać… 

Powstało około 300 prac. Pisał traktaty o alchemii i bo-
tanice. Wynalazł pojęcie maszyny logicznej, za pomocą 
której sprawdzał logiczną poprawność teologicznych 
propozycji. Nazwał ją Ars Generalis Ultima (Ars Magna). 

Napisał też romantyczną nowelę Blanquerna, pierwszą 
poważną pracę w języku katalońskim, roszczącą sobie 
także pretensje do pierwszej europejskiej powieści. 

Pisał też po arabsku… Ta działalność odzwierciedlała 
pragnienie nawrócenia świata muzułmańskiego. Wspierał 
badania nad arabską filozofią, w szczególności Averroesa, 
pragnąć krytycznie skonfrontować ją z chrześcijaństwem. 

W 1291 udał się do Tunisu, by nawracać Saracenów. Prowadził z nimi filozoficzne 
dysputy. Choć powrócił na krótko do Paryża (być może wygnany) wkrótce znów 
był na Wschodzie. Mimo wielu trudności i przeciwności nie załamywał się i w 1311 
udał się do Wiednia, by tam na synodzie wyłożyć plany konwersji mahometań-
skich Maurów. Kołatał też do innych dworów średniowiecznej Europy… 

Cztery lata później znów był w Tunisie. Tym razem spotkał się z otwartą 
wrogością i jeszcze w 1315 został, w miejscowości Bougie w Algierii, 
ukamienowany przez muzułmanów (według niektórych świadectw przeżył, 
ale zmarł od obrażeń po przewiezieniu na Majorkę). 

Ten jeden z pierwszych obrońców prawdy o Niepokalanym Poczęciu Najświętszej 
Maryi Panny pochowany został w kościele św. Franciszka w Palmie. 

„Doctor Illuminatus”, jak go nazywano, został beatyfikowany przez Piusa IX w 1847 
(wcześniej, w 1759, jego kult zatwierdził Benedykt XIV). (uroczystość 29 czerwca) 
il.: ŻYCIE BŁ. RAJMUNDA, XIVw., fragment; źródło en.wikipedia.org 

http://www.swzygmunt.knc.pl/
http://www.brooklynmuseum.org/opencollection/objects/4473/The_Man_at_the_Plough_%28Lhomme_%C3%A0_la_charrue%29
http://en.wikipedia.org/wiki/File:LifeOfRaymondLull14thCentury.JPG
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INFORMACJE PARAFIALNE 
 NABOŻEŃSTWA CZERWCOWE, z wystawieniem Najświętszego 

Sakramentu i śpiewaną litanią do Serca Pana Jezusa, 
codziennie po Mszy św. o 18:00. Ostatnie: 30.VI (środa). 

 Decyzją naszego ArcyPasterza: 
 Ks. Józef NOWACKI zostaje odwołany z urzędu 

proboszcza par. św. Zygmunta w Słomczynie, dek. kon-
stanciński i powołany na urząd proboszcza parafii 
św. Michała Archanioła w Izdebnie, dek. grodziski. 

 Ks. Kamil NOWACKI zostaje odwołany z urzędu 
wikariusza par. św. Zygmunta w Słomczynie, dek. 
konstanciński i mianowany wikariuszem parafii 
Zwiastowania NMP w Ojrzanowie, dek. tarczyński. 

 Ks. Jacek DZIKOWSKI, dotychczasowy wikariusz parafii 
św. Aleksandra w Warszawie, dek. świętokrzyski, 
mianowany zostaje proboszczem parafii św. Zygmunta 
w Słomczynie. Pozostaje nadal kapelanem kaplicy 
w gmachu Sejmu. 

 Ks. Dariusz KIJ, dotychczasowy wikariusz parafii MB 
Królowej Pokoju w Warszawie, dek. bielański, mianowa-
ny wikariuszem parafii św. Zygmunta w Słomczynie. 

Obaj odchodzący księża bardzo dziękują za życzliwość 
i wszelkie dobro, którego doświadczyli. Bóg zapłać! 

Redakcja wszystkim księżom, i odwołanym – którym w szcze-
gólny sposób dziękujemy! za ich godne pasterzowanie, i no-
minowanym do pracy w naszej parafii, życzy wielu łask Bo-

żych i światła Ducha Świętego w realizacji zadań, do których 
zostali powołani przez samego Pana Boga. Szczęść Boże! 

 28.VI (poniedziałek): Spotkanie, na plebanii, Parafialnej Rady 

Duszpasterskiej o 19:00. 
 1.VII (czwartek): PIERWSZY CZWARTEK MIESIĄCA 

 Msza św. wotywna o Chrystusie Najwyższym i Wiecznym 
Kapłanie, wystawienie Najświętszego Sakramentu i mod-
litwy o powołania kapłańskie i zakonne z naszej parafii 
o 18:00. Serdecznie zapraszamy! 

 2.VII (piątek): 1-SZY PIĄTEK MIESIĄCA 

 O 18:00 Msza św. ku czci Najświętszego Serca Pana 
Jezusa. 

 Spowiedź 1szo-piątkowa ½ godz. przed każdą Mszą św. 
 3.VII (sobota): 1-SZA SOBOTA MIESIĄCA 

 Na Mszy św. o 18:00, oddając hołd Niepokalanemu Ser-
cu Maryi modlić się będziemy o trzeźwość naszej parafii. 

 4.VII (niedziela): Po sumie comiesięczna adoracja Najświę-
tszego Sakramentu. Po niej spotkanie Kół Żywego Różańca. 

 Chrzty w lipcu w 4tą niedzielę miesiąca, 25.VII, na sumie. 
Zgłoszenia do 16.VII w kancelarii. Przygotowanie, dla ro-
dziców i chrzestnych, 18.VII po sumie, w kościele. 

ZAPOWIEDZI 
Zapowiedź II: Lesław SIEROCKI, kawaler z Białegostoku, i Hanna 

GOŁĘBIOWSKA, panna z Kawęczyna, parafia tutejsza 
Zapowiedź I: Łukasz Tomasz MENDEL, kawaler z Góry Kalwarii, 

i Magdalena Iwona MALINOWSKA, panna z Podłęcza, 
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 odszedł z naszego grona: 

śp. Czesław KŁOSZEWSKI, † 20.VI.2010, l. 81 

Wieczne odpoczywanie racz Mu dać Panie! 

INTENCJE MSZALNE I MODLITEWNE 

28.VI 
(poniedziałek) 

730 † Bogusława KANI (Msza św. Gregoriańska #13) 

1800 
† Władysławy Stanisława Jerzego Janiny 

WĘCŁAWIAK 

29.VI 
(wtorek) 

730 

† Haliny KOTARSKIEJ, w 5tą rocznicę śmierci 

† Zdzisława, w 3tą rocznicę śmierci 

Ireny Romualda KŁOS 

1800 
† Mariana KANABUSA 

i zmarłych RODZICÓW z obu stron 

30.VI 
(środa) 

730 † Bogusława KANI (Msza św. Gregoriańska #14) 

1800 
† Janiny Antoniego MICHALCZYK 

Stefanii i Wacława GUT 

1.VII 
(czwartek) 

730 
† Marianny Piotra MATYJASIAK 

całych rodzin KŁOSÓW, MOLAKÓW i MATYJASIAKÓW 

1800 † Bogusława KANI (Msza św. Gregoriańska #15) 

2.VII 
(piątek) 

730 † Bogusława KANI (Msza św. Gregoriańska #16) 

1800 
† Antoniny PIETRASZEK 

całych rodzin PIETRASZKÓW i MICHNÓW 

3.VII 
(sobota) 

730 † Bogusława KANI (Msza św. Gregoriańska #17) 

1800 † Ireny LEWANDOWSKIEJ, w 26tą rocznicę śmierci 

4.VII 
(niedziela) 

845 
† Jana Aleksandry BĄCZKOWSKICH 

Stanisława i Teresy BOROWSKICH 
1030 † Janiny i Władysława KANABUS 

1200 ZA PARAFIAN 

1800 
† Mariusza WALIGÓRĘ 

Feliksy Władysława CHRZANOWSKICH 

PAMIĄTKI PASJI CHRYSTUSA (2): DWIE KROPLE KRWI 
W bazylice św. Jakuba Większego w Neuvy-Saint-Sépulchre w depar-

tamencie Indra we Francji (często odwiedzanej na szlaku pielgrzymim 

prowadzącym do Santiago de Compostella) przechowywane są, jak głosi 

tradycja, dwie krople Krwi naszego Pana, ponoć zebrane na Kalwarii 

w trakcie Pasji Jezusa Chrystusa. 

Przywiezione zostały do Francji w 1257 przez kar-

dynała Eudes (Odo) de Chateauroux, biskupa 

Tusculum, który – jako papieski legat – przez 6 lat 

brał udział w pierwszej krucjacie prowadzonej 

przez króla francuskiego Ludwika Świętego. 

Zakrzepnięta, czysta, nie zmieszana z wodą 

czy ziemią, Krew przechowywana jest 

w szklanej ampułce pod piękną bizantyjską 

kopułą, w kościele wybudowanym ok. 1000 przez 

Odo z Deols i Geoffreya de Bourges, na podobieństwo 

bazyliki Grobu Pańskiego w Jerozolimie. 

Na przestrzeni wieków wielu papieży udzielało 

odpustów pielgrzymom odwiedzającym Neuvy-

Saint-Sépulchre. Na przykład w 1623 nowych 

odpustów wiernym czcicielom Przenajświętszej 

Krwi udzielił Grzegorz XV (od 1621 przy bazylice istnieje konfraternia 

Przenajświętszej Krwi, założona przez abpa Bourges, André Frémiota). 

Do 1806, gdy wnętrze nieznacznie przebudowano, relikwia przecho-

wywana była w specjalnej wnęce imitującej grób Chrystusa w środku 

kolegiaty Saint-Étienne w bazylice. Dziś wystawiana jest, za szybą, 

przez cały rok. A w każdy poniedziałek wielkanocny i 1 lipca odprawiana 

jest specjalna Msza św z procesją ku czci Świętej Relikwii. To jej wsta-

wiennictwu wiele osób przypisywało otrzymane łaski… 

Bazylika św. Jakuba szczyci się ponadto posiadaniem fragmentu jednego 

z gwoździ Krzyża Świętego oraz relikwii kości św. Jakuba… 

il. RELIKWIA KRWI, bazylika św. Jakuba Większego, Neuvy-Saint-Sépulchre; źródło: catholique-bourges.cef.fr 

POCZET PAPIEŻY (148): KLEMENS II 
Suidger urodził się ok. 1005 w Hornburgu w Saksonii, 

w rodzinie książęcej. 

Karierę eklezjalną rozpoczął od pozycji kanonika 

w Halberstadt. Później był kapelanem dworu króla 

Henryka, a w 1040 został biskupem Bambergu. 

Był człowiekiem o niezwykle silnym poczuciu 

moralności i etycznych zachowań. 

W 1046, po wejściu króla Henryka do Italii, po waha-

niach przyjął tiarę pod obranym imieniem Klemensa II. 

Jego pierwszym aktem było włożenie korony cesarskiej na głowę Henryka 

i jego żony, Agnieszki Akwitańskiej. 

Dynamicznie rozpoczął swój pontyfikat. Szybko zwołał synod, który zakazał 

handlowania dobrami duchowymi, pod karą ekskomuniki. 

Następnie udał się z cesarzem w triumfalny marsz przez Italię, z powrotem 

do Niemiec. Tam kanonizował Wiboradę, zakonnicę z St. Gallen, która po-

niosła męczeńską śmierć z rąk Hunów w 925. 

W drodze powrotnej do Rzymu zmarł w Pesaro. 

Swoje doczesne szczątki powierzył swej byłej stolicy biskupiej w Bamber-

gu. To jedyny papież pochowany w Niemczech… 

il. KLEMEMS II, boczna nawa Bazyliki św. Pawła za Murami, Rzym, źródło: www.niedziela.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://catholique-bourges.cef.fr/sanctuaires/neuvy.htm
http://www.niedziela.pl/papieze.php?r=biogram&nr=149
http://www.swzygmunt.knc.pl/

