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„Przemawiajcie do siebie wzajemnie w psalmach i hymnach, i pieśniach pełnych ducha, śpiewając i wysławiając Pana w waszych sercach”Ef 5, 19; Kol 3, 16. Podobnie 

jak natchnieni pisarze Nowego Testamentu, tak pierwsze wspólnoty chrześcijańskie odczytują na nowo Księgę Psalmów, wyśpiewując w nich misterium 2587 

Chrystusa. Odnowione w Duchu, układają również hymny i pieśni opiewające niesłychane wydarzenie, jakie Bóg wypełnił w swoim Synu: Jego Wcielenie, Jego 

Śmierć zwyciężającą śmierć, Jego Zmartwychwstanie i Wniebowstąpienie na prawicę OjcaPor. Flp 2, 6-11; Kol 1,15-20; Ef 5, 14; 1 Tm 3,16; 6,15-16; 2 Tm 2, 11-13. Właśnie z tego „cudu” 

całej ekonomii zbawienia wznosi się doksologia, uwielbienie BogaPor. Rz 16, 25-27; Ef 1, 3-14; 3, 20-21; Jud 24-25. [KKK, 2641] 

PIĘTNASTA NIEDZIELA ZWYKŁA 
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Z KSIĘGI POWTÓRZONEGO PRAWAPwt 30,10-14 

Mojżesz powiedział do ludu: 

„Będziesz słuchał głosu Pana Boga swego, przestrzegając Jego poleceń 

i postanowień zapisanych w księdze tego Prawa; wrócisz do Pana Boga 

swego z całego swego serca i z całej swej duszy. 

Gdyż polecenie to, które Ja ci dzisiaj daję, nie przekracza twych możliwości 

i nie jest poza twoim zasięgiem. Nie jest w niebiosach, by można było 

powiedzieć: ‘Któż dla nas wstąpi do nieba i przyniesie je nam, a będziemy 

słuchać i wypełnimy je’. I nie jest za morzem, aby można było powiedzieć: 

‘Któż dla nas uda się za morze i przyniesie je nam, a będziemy słuchać 

i wypełnimy je’. Gdyż słowo to jest bardzo blisko ciebie: w twych ustach 

i w twoim sercu, byś je mógł wypełnić”. 

PSALM RESPONSORYJNYPs 69 

REFREN: Ożyje serce szukających Boga 

Lecz ja, o Panie, modlę się do Ciebie 

w czas łaski, o Boże; 

wysłuchaj mnie w Twojej wielkiej dobroci, 

w Twojej zbawczej wierności. 

Wysłuchaj mnie, Panie, bo łaskawa jest Twoja miłość, 

spójrz na mnie w ogromie swego miłosierdzia. 

Ja zaś jestem nędzny i pełen cierpienia; 

A niech pomoc Twa, Boże, mnie strzeże. 

Pieśnią chcę chwalić imię Boga 

i wielbić Go z dziękczynieniem. 

Bóg bowiem ocali Syjon i miasta Judy zbuduje, 

To będzie dziedzictwem potomstwa sług Jego, 

miłujący Jego imię przebywać tam będą. 

Z LISTU ŚWIĘTEGO PAWŁA APOSTOŁA DO KOLOSANKol 1,15-20 

Bracia: 

Chrystus Jezus jest obrazem Boga niewidzialnego, Pierworodnym wobec 

każdego stworzenia, bo w Nim zostało wszystko stworzone: i to, co w nie-

biosach, i to, co na ziemi, byty widzialne i niewidzialne, Trony i Panowania, 

Zwierzchności i Władze. 

Wszystko przez Niego i dla Niego zostało stworzone. On jest przed 

wszystkim i wszystko w Nim ma istnienie. I On jest Głową Ciała, to jest 

Kościoła. On jest Początkiem, Pierworodnym spośród umarłych, aby sam 

zyskał pierwszeństwo we wszystkim.  

Zechciał bowiem Bóg, by w Nim zamieszkała cała Pełnia i aby przez Niego 

i dla Niego znów pojednać wszystko ze sobą: i to, co na ziemi, i to, 

co w niebiosach, wprowadziwszy pokój przez krew Jego krzyża. 

AKLAMACJAJ 13,34 Alleluja, Alleluja, Alleluja! 

Daję wam przykazanie nowe, 

abyście się wzajemnie miłowali, 

jak Ja was umiłowałem. 

SŁOWA EWANGELII WEDŁUG ŚW. ŁUKASZAŁk 10,25-37 

Powstał jakiś uczony w Prawie i wystawiając Jezusa na próbę, zapytał: 

„Nauczycielu, co mam czynić, aby osiągnąć życie wieczne?”. 

Jezus mu odpowiedział: »Co jest napisane w Prawie? Jak czytasz?«. 

On rzekł: „Będziesz miłował Pana Boga swego całym swoim sercem, całą 

swoją duszą, całą swoją mocą i całym swoim umysłem; a swego bliźniego 

jak siebie samego”. 

Jezus rzekł do niego: »Dobrześ odpowiedział. To czyń, a będziesz żył«. 

Lecz on, chcąc się usprawiedliwić, zapytał Jezusa: „A kto jest moim 

bliźnim?”. Jezus, nawiązując do tego, rzekł: 

»Pewien człowiek schodził z Jerozolimy do Jerycha i wpadł w ręce zbójców. 

Ci nie tylko go obdarli, lecz jeszcze rany mu zadali i zostawiwszy na pół 

umarłego, odeszli. Przypadkiem przechodził tą drogą pewien kapłan; 

zobaczył go i minął. Tak samo lewita, gdy przyszedł na to miejsce 

i zobaczył go, minął. 

Pewien zaś Samarytanin, będąc w podróży, przechodził również obok 

niego. Gdy go zobaczył, wzruszył się głęboko: podszedł do niego i opatrzył 

mu rany, zalewając je oliwą i winem; potem wsadził go na swoje bydlę, 

zawiózł do gospody i pielęgnował go. Następnego zaś dnia wyjął dwa 

denary, dał gospodarzowi i rzekł: ‘Miej o nim staranie, a jeśli co więcej 

wydasz, ja oddam tobie, gdy będę wracał’. 

Któryż z tych trzech okazał się, według twego zdania, bliźnim tego, który 

wpadł w ręce zbójców?«. On odpowiedział: „Ten, który mu okazał 

miłosierdzie”. Jezus mu rzekł: »Idź, i ty czyń podobnie«. 

PATRON TYGODNIA: ŚW. JAN JONES, MĘCZENNIK 
Jan Jones (zwany też Jan Buckley) pochodził z walijskiej rodziny, która po schi-
zmie Henryka VIII pozostała wierna Kościołowi. 

Był franciszkaninem i po rozwiązaniu zakonów opuścił 
w 1559 Anglię. W Pontoise we Francji przyjął święcenia. 
Po wielu latach znalazł się w Rzymie, gdzie w 1591 
przeniósł się do gałęzi franciszkańskiej Reformatów, 
niesiony ideałami ścisłej zgodności z regułą zakonną. 

Tam też poprosił o pozwolenie udania się na misje 
do Anglii. Udzielono mu go i, po uzyskaniu specjalnego 
błogosławieństwa Klemensa VIII, w 1592 przybył do Lon-
dynu. Rozpoczął potajemną pracę misyjną w różnych 
częściach kraju. Odprawiał Msze św w prywatnych 
domach, niósł Chrystusa potrzebującym i umierającym, 
udzielał Sakramentów… 

Został prowincjałem franciszkańskim w Anglii. 

W 1596 aresztowano go. Torturowano go, biczowano: cier-
pienia znosił z wielką pokorą i męstwem. Dopiero w 1598 
postawiono przed sądem oskarżając o zdradę stanu.  

Udowodniono mu ją i skazano na śmierć przez powie-
szenie, rozciąganie i ćwiartowanie (słynne „to be hanged, 
drawn and quartered”). 

Stojąc na szafocie Jan oświadczył, iż umiera za wiarę, i nie jest winny żadnego 
politycznego przewinienia. Karę wykonano, a szczątki wetknięto na przydrożne 
słupy… 

Część relikwii dotarła do Pontoise, gdzie Jan przyjął święcenia. 

Błogosławionym ogłosił go Pius XI w 1929, natomiast świętym Paweł VI w 1970, 
jako jednego z 40 męczenników angielskich.  (uroczystość 12 lipca) 

il.: JAN JONES, witraż, kościół franciszkański, Chilworth; źródło www.friar.org 

http://www.swzygmunt.knc.pl/
http://www.artbible.info/art/large/594.html
http://www.friar.org/about-us/heritage/saints-and-blesseds.html
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INFORMACJE PARAFIALNE 
 14.VII (środa): Imieniny wikariusza, ks. Kamila. Zapraszamy! 

wszystkich do wspólnej modlitwy w intencji Solenizanta 
na Mszę św. o 18:00. 

 17.VII (sobota): Nowenna do Matki Boskiej Nieustającej 
Pomocy o 18:00. 

 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). 

 Trwa coroczna, lipcowa zbiórka pieniężna na wyprawki 
szkolne dla najuboższych dzieci z naszej parafii, 
organizowana przez Parafialny Zespół Caritas. Ofiary 
można składać do skarbonki znajdującej się przy 

ołtarzu Matki Bożej Nieustającej Pomocy. Mamy nadzieję, 
że również w tym roku 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! 

 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. 

 W czasie wakacyjnego odpoczynku zachęcamy! do lektury 

prasy i wydawnictw katolickich. 

ZAPOWIEDZI 
Zapowiedź II: Mateusz Jerzy OWDZIEJ, kawaler z parafii św. Au-

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

Zapowiedź I: Michał Andrzej KAWECKI, kawaler, i Magdalena 

Maria SAWIC, panna, oboje 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 

12.VII 
(poniedziałek) 

730 † Bogusława KANI (Msza św. Gregoriańska #24) 

1800  

13.VII 
(wtorek) 

730 † Bogusława KANI (Msza św. Gregoriańska #25) 

1800  

14.VII 
(środa) 

730 † Bogusława KANI (Msza św. Gregoriańska #26) 

1830  

15.VII 
(czwartek) 

730 † Bogusława KANI (Msza św. Gregoriańska #27) 

1800  

16.VII 
(piątek) 

730 † Bogusława KANI (Msza św. Gregoriańska #28) 

1800 
† Kazimierza, Anieli, Kazimierza OSIADACZ 

Tadeusza i Kazimiery WIEWIÓRA 

17.VII 
(sobota) 

730 † Bogusława KANI (Msza św. Gregoriańska #29) 

1700 † Antoniego OSĘKI 

1800 
W INTENCJI NOWOŻEŃCÓW Magdaleny Iwony 

MALINOWSKIEJ I  Łukasza Tomasza MENDLA 

18.VII 
(niedziela) 

845 
† Edwarda, w 14tą rocznicę śmierci, oraz rodziców: 

z obojga stron DOMINIKÓW i MARCINIUKÓW 

1030 
† Julianny RAWSKIEJ 

Stefana BIERNACKIEGO 
Henryka i Walentego KANABUS  

1200 ZA PARAFIAN 

1800 
† Edwarda ANDZIAKA, w 10tą rocznicę śmierci, 

oraz rodziców: Edwarda i Reginy ANDZIAK 

Władysławy i Stanisława SERAFIN 

15 LIPCA 1410 
Z Grunwaldem, jedną z dwóch-trzech najważniejszych bitew, jakie Polska 

stoczyła w swej historii - gdy stawiała swoje istnienie na jedną kartę - 

związane są też dwa z najważniejszych dzieł literatury polskiej: 

Bogurodzica i Rota Marii Konopnickiej. Najstarszy zapis pierwszego z nich 

pochodzi z 1408, a dwa lata później Bogurodzicę śpiewały polsko-litewskie 

wojska przed bitwą. Drugi powstał w 1908, ale jako pieśń po raz pierwszy 

został wykonany 15.VIII.1910, w 500-lecie bitwy. Przypomnijmy je oba: 

BOGURODZICA 
Bogurodzica dziewica, Bogiem sławiena Maryja, 

U twego Syna Gospodzina matko zwolena, Maryja! 

Zyszczy nam, spuści nam. 

Kyrieleison. 

Twego dziela Krzciciela, bożycze, 

Usłysz głosy, napełń myśli człowiecze. 

Słysz modlitwę, jąż nosimy, 

A dać raczy, jegoż prosimy: 

A na świecie zbożny pobyt, 

Po żywocie rajski przebyt. 

Kyrieleison. 
Wersja z 1408, transkrypcja współczesna 

 

il. BITWA POD GRUNWALDEM – SMIERĆ WIELKIEGO MISTRZA, MATEJKO, Jan (1838, Kraków – 1893, Kraków), 
1878, olejny na płótnie, 426×987 cm, Muzeum Narodowe w Warszawie., źródło: commons.wikimedia.org 

ROTA 
Nie rzucim ziemi, skąd nasz ród, 

Nie damy pogrześć mowy! 

Polski my naród, polski lud, 

Królewski szczep piastowy, 

Nie damy by nas zniemczył wróg. 

- Tak nam dopomóż Bóg! 

Do krwi ostatniej kropli z żył 

Bronić będziemy Ducha, 

Aż się rozpadnie w proch i w pył 

Krzyżacka zawierucha. 

Twierdzą nam będzie każdy próg. 

- Tak nam dopomóż Bóg! 

Nie będzie Niemiec pluł nam w twarz, 

Ni dzieci nam germanił. 

Orężny wstanie hufiec nas, 

Duch będzie nam hetmanił, 

Pójdziem, gdy zabrzmi złoty róg. 

- Tak nam dopomóż Bóg! 

Nie damy miana Polski zgnieść 

Nie pójdziem żywo w trumnę. 

Na Polski imię, na Jej cześć 

Podnosim czoła dumne, 

Odzyska ziemię dziadów wnuk… 

- Tak nam dopomóż Bóg! 
KONOPNICKA, Maria (1842, Suwałki – 1910, Lwów), 1908 

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://commons.wikimedia.org/wiki/File:Ulrich_von_Jungingen.PNG
http://www.swzygmunt.knc.pl/

