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[…] Kościół narodził się z całkowitego daru Chrystusa dla naszego zbawienia, uprzedzonego w ustanowieniu Eucharystii i 813, 610 zrealizowanego na krzyżu. 

„Znakiem tego początku i wzrastania [Kościoła] jest krew 1340 i woda wypływające z otwartego boku Jezusa ukrzyżowanego”Sobór Watykański II, konst. Lumen gentium, 3. 

„Albowiem 617 z boku umierającego na krzyżu Chrystusa zrodził się przedziwny sakrament całego Kościoła”Sobór Watykański II, konst. Sacrosanctum Concilium, 5. Jak Ewa została 

utworzona z boku śpiącego Adama, tak 478 Kościół narodził się z przebitego serca Chrystusa, który umarł na krzyżuPor. św. Ambroży, Expositio Evangelii secundum Lucam, 2, 85-89: PL 15, 

1583-1586. [KKK, 766] 

CZTERNASTA NIEDZIELA ZWYKŁA 

 
WYSŁAŁ ICH PO DWÓCH, TISSOT, James Joseph Jacques (1836, Nantes – 1902, Buillon), 1886-1894, farby 

wodne na podkładzie grafitowym na szarym papierze, 14.6×24.8 cm, Brooklyn Museum, Nowy Jork; 
źródło: www.brooklynmuseum.org 

Z KSIĘGI PROROKA IZAJASZAIz 66,10-14c 

Radujcie się wraz z Jerozolimą, weselcie się w niej wszyscy, co ją miłujecie. 

Cieszcie się z nią bardzo wy wszyscy, którzyście się nad nią smucili. 

Ażebyście ssać mogli aż do nasycenia z piersi jej pociech; ażebyście ciągnęli 

mleko z rozkoszą z pełnej piersi jej chwały. 

To bowiem mówi Pan: »Oto skieruję do niej pokój jak rzekę i chwałę narodów 

jak strumień wezbrany. 

Ich niemowlęta będą noszone na rękach i na kolanach będą pieszczone. 

Jak kogo pociesza własna matka, tak Ja was pocieszać będę; w Jerozolimie 

doznacie pociechy. 

Na ten widok rozraduje się serce wasze, a kości wasze nabiorą świeżości 

jak murawa. Ręka Pana da się poznać Jego sługom«. 

PSALM RESPONSORYJNYPs 66 

REFREN: Niech cała ziemia chwali swego Boga 

Z radością sławcie Boga, wszystkie ziemie, 

opiewajcie chwałę Jego imienia, 

cześć Mu wspaniałą oddajcie. 

Powiedzcie Bogu: „Jak zadziwiające są Twe dzieła! 

Niechaj Cię wielbi cała ziemia i niechaj śpiewa Tobie, 

niech Twoje imię opiewa”. 

Przyjdźcie i patrzcie na dzieła Boga: 

zadziwiających rzeczy dokonał wśród ludzi. 

Morze na suchy ląd zamienił, 

pieszo przeszli przez rzekę: 

Nim się przeto radujmy! 

Jego potęga włada na wieki. 

Przyjdźcie i słuchajcie mnie wszyscy 

którzy boicie się Boga, 

opowiem, co uczynił mej duszy. 

Błogosławiony Bóg, który nie odepchnął mej prośby 

i nie oddalił ode mnie swej łaski. 

Z LISTU ŚWIĘTEGO PAWŁA APOSTOŁA DO GALATÓWGa 6,14-18 

Bracia: 

Nie daj Boże, bym się miał chlubić z czego innego, jak tylko z krzyża Pana 

naszego Jezusa Chrystusa, dzięki któremu świat stał się ukrzyżowany 

dla mnie, a ja dla świata. Bo ani obrzezanie nic nie znaczy, ani nie-

obrzezanie, tylko nowe stworzenie. 

Na wszystkich tych, którzy się tej zasady trzymać będą, i na Izraela Bożego 

niech zstąpi pokój i miłosierdzie. 

Odtąd niech już nikt nie sprawia mi przykrości: przecież ja na ciele swoim 

noszę blizny, znamię przynależności do Jezusa. 

Łaska Pana naszego Jezusa Chrystusa niech będzie z duchem waszym, 

bracia. Amen 

AKLAMACJAKol 3,15a.16a Alleluja, Alleluja, Alleluja! 

Sercami waszymi niech rządzi Chrystusowy pokój, 

słowo Chrystusa niech w was przebywa z całym swoim bogactwem. 

SŁOWA EWANGELII WEDŁUG ŚW. ŁUKASZAŁk 10,1-12.17-20 

Jezus wyznaczył jeszcze innych siedemdziesięciu dwóch uczniów i wysłał 

ich po dwóch przed sobą do każdego miasta i miejscowości, dokąd sam 

przyjść zamierzał. Powiedział też do nich: 

»Żniwo wprawdzie wielkie, ale robotników mało; proście więc Pana żniwa, 

żeby wyprawił robotników na swoje żniwo. Idźcie, oto was posyłam 

jak owce między wilki. Nie noście z sobą trzosa ani torby, ani sandałów; 

i nikogo w drodze nie pozdrawiajcie. 

Gdy do jakiego domu wejdziecie, najpierw mówcie: ‘Pokój temu domowi’. 

Jeśli tam mieszka człowiek godny pokoju, wasz pokój spocznie na nim; 

jeśli nie, powróci do was. W tym samym domu zostańcie, jedząc i pijąc, 

co mają; bo zasługuje robotnik na swą zapłatę. Nie przechodźcie z domu 

do domu. Jeśli do jakiego miasta wejdziecie i przyjmą was, jedzcie, 

co Wam podadzą; uzdrawiajcie chorych, którzy tam są, i mówcie im: 

‘Przybliżyło się do was królestwo Boże’. 

Lecz jeśli do jakiego miasta wejdziecie, a nie przyjmą was, wyjdźcie 

na jego ulice i powiedzcie: ‘Nawet proch, który z waszego miasta przylgnął 

nam do nóg, strząsamy wam. Wszakże to wiedzcie, że bliskie jest 

królestwo Boże’. Powiadam wam: Sodomie lżej będzie w ów dzień 

niż temu miastu«. 

Wróciło siedemdziesięciu dwóch z radością mówiąc: „Panie, przez wzgląd 

na Twoje imię nawet złe duchy nam się poddają”. 

Wtedy rzekł do nich: »Widziałem szatana spadającego z nieba 

jak błyskawica. Oto dałem wam władzę stąpania po wężach i skorpionach, 

i po całej potędze przeciwnika, a nic wam nie zaszkodzi. Jednak nie z tego 

się cieszcie, że duchy się wam poddają, lecz cieszcie się, że wasze imiona 

zapisane są w niebie«. 

PATRON TYGODNIA: ŚW. MIKOŁAJ PIECK, MĘCZENNIK 
Urodził się w 1534 w Gorkum w Holandii. Pochodził ze starej, szlacheckiej, 
głęboko religijnej, rodziny. Uczył się w Bois-le-Duc, a po ukończeniu szkoły 
wstąpił do franciszkanów. Następnie studiował na uniwersytecie w Louvain. 

W 1558 przyjął święcenia kapłańskie. Nauczał w miastach Holandii i Belgii, 
zwalczając szerzące sie heretyckie poglądy, wzmacniając katolików w wierze. 
Z natury miał być otwarty i wesoły, pełen zaufania do każdego rozmówcy i ufny 
w miłość Bożą. Szybko zauważyli go przełożeni i mianowali gwardianem klasztoru 

w jego rodzinnym mieście, Gorkum. 

Wygłosił kilka kazań i przemówień do mieszkań-
ców miasta, ostrzegając przed błędami kalwini-
zmu. W szczególności bronił dogmatu o rzeczy-
wistej i substancjalnej obecności Jezusa Chrys-
tusa w Ciele Eucharystycznym, wskazując, iż sta-
nowi Ono przedłużenie samego Wcielenia. 

W 1572 kalwini zdobyli – w celach rabunkowych - 
Gorkum. Natychmiast uwięzili 9 franciszkanów, 
5 braci i kapłanów świeckich i augustianina. 

Szczególną nienawiścią darzyli Mikołaja Piecka. 
Zawiązano mu sznur wokół szyi, przerzucono 
przez belkę u powały, a drugi jego koniec opasano 
wokół bioder. Podnoszono do góry i spuszczano 
w dół… Aż do zerwania sznura… Podpalano mu 
uszy, czoło i policzki. By sprawdzić, czy żyje, 
otwierano usta i podpalano język i podniebienie… 

Po 10 dniach męczarni uwięzionych przewieziono 
do Brielle, po drodze wystawiając – za opłatą! - na widok publiczny. 

Tam do aresztowanych dołączono kolejnych czterech zakonników. Przesłu-
chiwano ich. Znieważano. Wyśmiewano osoby Matki Bożej, świętych i papieża. 
Próbowano wymusić odstępstwo od wiary. 

Żaden ze stojących u progu wieczności męczenników nie wyrzekł się swej wiary. 

Powieszono ich więc, w byłej siedzibie augustianów, ciała poćwiartowano i zako-
pano w dwóch dołach. 

Klemens X beatyfikował ich w 1675, a kanonizował Pius IX w 1867. 

 (uroczystość 9 lipca) 
il.: MĘCZENNICY Z GORKUM, FRACASSINI,Cesare (1838, Orvieto –1868, Rzym), Watykan; 
źródło www.flickr.com 

http://www.swzygmunt.knc.pl/
http://www.brooklynmuseum.org/opencollection/objects/4517/He_Sent_them_out_Two_by_Two_%28Il_les_envoya_deux_%C3%A0_deux%29
http://www.flickr.com/photos/frankyr/3981224607/
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INFORMACJE PARAFIALNE 
 Urząd Proboszcza naszej parafii objął ks. Jacek DZIKOWSKI 

(uprzednio wikariusz parafii św. Aleksandra w Warszawie). 
Nasz nowy pasterz wystosował list do parafian (całość 
na stronie www.swzygmunt.knc.pl), w którym pisze, m.in.: 
„Parafia św. Zygmunta w Słomczynie jest mi bliska z kilku 
powodów. Pierwszym z nich jest ten, że jednym z moich 
poprzedników był śp. ks. Bogdan Giertuga, który uczył mnie 
religii i był jednocześnie moderatorem Ruchu Światło–Życie. 
Jego żywa wiara i świadectwo kapłańskiego życia wywarły 
na mnie wielki wpływ i dziś, z perspektywy 20 lat 
kapłaństwa, wiem, że przyczynił się on do dobrego 
odczytania mojego powołania. Cieszę się, że Pan Bóg 
tak sprawił, iż mogę być jego następcą na probostwie 
w Słomczynie. 
Drugim powodem jest fakt, że przez kilka lat, za czasów 
ks. Stefana Kotwińskiego, byłem wizytatorem nauczania reli-
gii w dekanacie konstancińskim, do którego Słomczyn należy…” 
Księże Proboszczu, WWIITTAAMMYY  SSEERRDDEECCZZNNIIEE  ii  ŻŻYYCCZZYYMMYY  WWSSZZEELLKKIICCHH  

ŁŁAASSKK  BBOOŻŻYYCCHH w pracy pośród nas!!! 

Liturgiczne wprowadzenie nowego Proboszcza odbędzie się 
11.VII (niedziela) na Mszy św. o 12:00. 

 10.VII (sobota): Wypominki o 17:30. Bezpośrednio po nabo-

żeństwie Msza św. w intencji zmarłych z wypominek. 
 Organizowane są dwa obozy letnie dla dzieci naszej parafii: 

 W dniach 1–14.VIII organizowane są letnie kolonie dla 
dzieci w Pyzówce k. Nowego Targu. Osoby pragnące 
wesprzeć ten wyjazd proszone są o składanie indy-
widualnych ofiar do ks. Kamila. 

 Parafialny Zespół Caritas będzie współorganizatorem 
obozu wakacyjnego w Murzasichlu, na który chce zabrać 
15 dzieci z rodzin ubogich. Potrzebne jest finansowe 
wsparcie tej inicjatywy. Pieniądze można wpłacać 
na konto parafialne: 

Parafia Rzymsko–Katolicka św. Zygmunta, 
ul. Wiślana 85, 05-507 Słomczyn 

PKO S.A. VII O. w Warszawie 
nr r-ku 51 1240 1109 1111 0010 1498 1185 

z dopiskiem „Obóz Murzasichle” 

bądź przekazać bezpośrednio organizatorom obozu 
(p. Jolanta Kornaszewska). 

 W lipcu Parafialny Zespół Caritas, organizuje coroczną 
zbiórkę pieniężną na wyprawki szkolne dla najuboż-
szych dzieci z naszej parafii. Ofiary można składać 
do skarbonki znajdującej się przy ołtarzu Matki Bożej 

Nieustającej Pomocy. Mamy nadzieję, że również w tym ro-
ku nie zabraknie ludzi o otwartym i wrażliwym sercu, którzy 
z radością podzielą się z innymi tym co sami posiadają. 
Za wszystkie ofiary składamy serdeczne Bóg zapłać! 

 Dziękujemy! wszystkim parafianom, którzy poprzez zbiórkę 

darów, ofiary pieniężne bądź transport pasz, włączyli 
się w akcję pomocy dla powodzian. Z zebranych 
w kościele darów zorganizowaliśmy dwa transporty 

do wsi Zastów Karczmiski w gminie Wilków. Niech Pan Bóg 
błogosławi! wszystkim, którzy otworzyli swe serca dla po-

trzebujących braci. 
 Chrzty w lipcu w 4tą niedzielę miesiąca, 25.VII, na sumie. 

Zgłoszenia do 16.VII w kancelarii. Przygotowanie, 
dla rodziców i chrzestnych, 18.VII po sumie, w kościele. 

ZAPOWIEDZI 
Zapowiedź II: Łukasz Tomasz MENDEL, kawaler z Góry Kalwarii, 

i Iwona MALINOWSKA, panna z parafii tutejszej 
Zapowiedź I: Mateusz Jerzy OWDZIEJ, kawaler z parafii św. Au-

gustyna w Warszawie, i Anna MIRKOWSKA, panna z parafii 
tutejszej 

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

INTENCJE MSZALNE I MODLITEWNE 

5.VII 
(poniedziałek) 

730 † Bogusława KANI (Msza św. Gregoriańska #18) 

1800  

6.VII 
(wtorek) 

730 † Bogusława KANI (Msza św. Gregoriańska #19) 

1800  

7.VII 
(środa) 

730 † Bogusława KANI (Msza św. Gregoriańska #20) 

1830  

8.VII 
(czwartek) 

730 † Bogusława KANI (Msza św. Gregoriańska #21) 

1800  

9.VII 
(piątek) 

730 † Zenona, Heleny i Stanisława BIERNACKICH 

1800 † Bogusława KANI (Msza św. Gregoriańska #22) 

10.VII 
(sobota) 

730 † Bogusława KANI (Msza św. Gregoriańska #23) 

1730 WYPOMINKI  

1800 MSZA ŚW. ZA † z Wypominek 

11.VII 
(niedziela) 

845 
† Jana, Józefa i Romany OPALIŃSKICH 

i zmarłych z całej rodziny MAGDZIARZÓW 
1030 † Mieczysława KOMOSA, w 10tą rocznicę śmierci 

1200 ZA PARAFIAN 

1800 
† Teresy, Franciszka, Zdzisława WILCZAK 

Weroniki, Franciszka, Jana, Wacława, 
Władysława PARADOWSKICH 

PAN COGITO O CNOCIE 
1 

Nic dziwnego 

że nie jest oblubienicą 

prawdziwych mężczyzn 

generałów 

atletów władzy 

despotów 

przez wieki idzie za nimi 

ta płaczliwa stara panna 

w okropnym kapeluszu 

Armii Zbawienia 

napomina 

wyciąga z lamusa 

portret Sokratesa 

krzyżyk ulepiony z chleba 

stare słowa 

- a wokół huczy wspaniałe życie 

rumiane jak rzeźnia o poranku 

prawie ją można pochować 

w srebrnej szkatułce 

niewinnych pamiątek 

jest coraz mniejsza 

jak włos w gardle 

jak brzęczenie w uchu 

2 

mój Boże 

żeby ona była trochę młodsza 

trochę ładniejsza 

szła z duchem czasu 

kołysała się w biodrach 

w takt modnej muzyki 

może wówczas pokochali by ją 

prawdziwi mężczyźni 

generałowie atleci władzy despoci 

żeby zadbała o siebie 

wyglądała po ludzku 

jak Liz Taylor 

albo Bogini Zwycięstwa 

ale od niej wionie 

zapach naftaliny 

sznuruje usta 

powtarza wielkie - Nie 

nieznośna w swoim uporze 

śmieszna jak strach na wróble 

jak sen anarchisty 

jak żywoty świętych 

HERBERT, Zbigniew (1924, Lwów – 1998, Warszawa) 

POCZET PAPIEŻY (150): DAMAZY II 
Poppon był synem bawarskiego hrabiego. 

W 1047, gdy niespodziewanie, wracając z Niemiec, 

umarł Klemens II, był biskupem Brixen w Tyrolu. 

Śmierć Klemensa uaktywniła w Rzymie frakcję 

związaną z hrabiami na Tusculum. Dzięki tajnej 

pomocy Bonifacego, margrabiego Tusculum, 

na tron papieski powrócił więc – już po raz trzeci – 

nieszczęsny Benedykt IX. 

W odpowiedzi do cesarza Henryka udała się dele-

gacja rzymska. Spotkanie nastąpiło w Boże Narodzenie w Pölthe, 

w Saksonii. Wysłannicy błagali cesarza, jako Patrycjusza Rzymskiego, 

do wyznaczenia godnego następcy na tronie św. Piotra. Sugerowali 

Halinarda, abpa Lyonu, popularnego w Rzymie. Cesarz wszakże, 

po miesięcznym zastanowieniu wyznaczył bpa Brixen, Poppona… 

Zażądał od Bonifacego, margrabiego Tusculum, wprowadzenia Poppona 

do Rzymu. Ten początkowo się sprzeciwił, broniąc pozycji Benedykta, 

ale jednoznaczne stanowisko Henryka zmusiło go do akceptacji cesarskiej 

decyzji. Benedykt IX, teraz już na zawsze, zniknął ze sceny… 

Poppon do Rzymu przybył w lipcu 1048 i wkrótce przyjął, jako trzeci 

Niemiec, tiarę pod imieniem Damazego II. 

Jego pontyfikat trwał wszakże tylko 23 dni. Chroniąc się przed letnimi 

upałami w Wiecznym Mieście papież udał sie do Pelestrina i tam nabawił 

się malarii. Wkrótce zmarł. 

Pochowano go w kościele S. Lorenzo za murami (fuori le mura). 

il. DAMAZY 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 Jacek DZIKOWSKI, Wikariusz Kamil NOWACKI 
SEW 

http://www.swzygmunt.knc.pl/
http://www.niedziela.pl/papieze.php?r=biogram&nr=151
http://www.swzygmunt.knc.pl/

