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Piąta prośba [modlitwy „Ojcze nasz”] jest błaganiem o Boże miłosierdzie nad naszymi grzechami. Nie może ono przeniknąć do naszych serc, 

jeśli nie potrafiliśmy przebaczyć naszym nieprzyjaciołom, na wzór i z pomocą Chrystusa. [KKK, 2862] 

DWUDZIESTA CZWARTA NIEDZIELA ZWYKŁA 

 
NIEWDZIĘCZNY SŁUGA (CENTURION CORNELIUS): prawd. DROST, Willem (1633, Amsterdam - 1659, Wenecja), 

ok. 1659, olejny na płótnie, 176×216 cm, Wallace Collection; źródło: wallacelive.wallacecollection.org 

Z KSIĘGI PROROKA SYRACYDESASyr 2, 30–28,7 

Złość i gniew są obrzydliwościami, których pełen jest grzesznik. 

Tego, który się mści, spotka zemsta od Pana: On grzechy jego dokładnie 

zachowa w pamięci. 

Odpuść winę bliźniemu, a wówczas, gdy błagać będziesz, zostaną 

ci odpuszczone grzechy. 

Gdy człowiek żywi złość przeciw drugiemu, jakże u Pana szukać będzie 

uzdrowienia? Nie ma on miłosierdzia nad człowiekiem do siebie 

podobnym, jakże błagać będzie o odpuszczenie swoich własnych 

grzechów? Sam będąc ciałem, trwa w nienawiści, któż więc odpokutuje 

za jego przewinienia? Pamiętaj na ostatnie rzeczy i przestań nienawidzić, 

na rozkład ciała, na śmierć i trzymaj się przykazań. 

Pamiętaj na przykazania i nie miej w nienawiści bliźniego, na przymierze 

Najwyższego i daruj obrazę. 

PSALM RESPONSORYJNYPs 103, 1–2.3–4.9–10.11–12 

REFREN: Pan jest łaskawy, pełen miłosierdzia 

Błogosław, duszo moja, Pana, 

i wszystko, co jest we mnie, święte imię Jego. 

Błogosław, duszo moja, Pana 

i nie zapominaj o wszystkich Jego dobrodziejstwach. 

On odpuszcza wszystkie Twoje winy 

i leczy wszystkie choroby, 

On twoje życie ratuje od zguby, 

obdarza cię łaską i zmiłowaniem. 

Nie zapamiętuje się w sporze, 

nie płonie gniewem na wieki. 

Nie postępuje z nami według naszych grzechów 

ani według win naszych nam nie odpłaca. 

Bo jak wysoko niebo wznosi się nad ziemią, 

tak wielka jest łaska Pana dla Jego czcicieli. 

Jak odległy jest wschód od zachodu, 

tak daleko odsunął od nas nasze winy. 

Z LISTU ŚWIĘTEGO PAWŁA APOSTOŁA DO RZYMIANRz 14, 7–9 

Bracia: 

Nikt z nas nie żyje dla siebie i nikt nie umiera dla siebie: jeżeli bowiem 

żyjemy, żyjemy dla Pana; jeżeli zaś umieramy, umieramy dla Pana. 

I w życiu więc, i w śmierci należymy do Pana. Po to bowiem Chrystus 

umarł i powrócił do życia, by zapanować tak nad umarłymi, 

jak nad żywymi. 

AKLAMACJAJ 13, 34 Alleluja, Alleluja, Alleluja 

Daję wam przykazanie nowe, 

abyście się wzajemnie miłowali, 

jak Ja was umiłowałem. 

SŁOWA EWANGELII WEDŁUG ŚWIĘTEGO MATEUSZAMt 18, 21–35 

Piotr zbliżył się do Jezusa i zapytał: „Panie, ile razy mam przebaczać, jeśli 

mój brat wykroczy przeciwko mnie? Czy aż siedem razy?”. Jezus 

mu odrzekł: »Nie mówię ci, że aż siedem razy, lecz aż siedemdziesiąt 

siedem razy. 

Dlatego podobne jest królestwo niebieskie do króla, który chciał 

się rozliczyć ze swymi sługami. Gdy zaczął się rozliczać, przyprowadzono 

mu jednego, który mu był winien dziesięć tysięcy talentów. Ponieważ 

nie iał z czego ich oddać, pan kazał sprzedać go razem z żoną, dziećmi 

i całym jego mieniem, aby tak dług odzyskać. 

Wtedy sługa upadł przed nim i prosił go: „Panie, miej cierpliwość 

nade mną, a wszystko ci oddam‟. Pan ulitował się nad tym sługą, 

uwolnił go i dług mu darował. 

Lecz gdy sługa ów wyszedł, spotkał jednego ze współsług, który mu 

był inien sto denarów. Chwycił go i zaczął dusić, mówiąc: „Oddaj, 

coś winien‟. Jego współsługa upadł przed nim i prosił go: „Miej cierpliwość 

nade mną,a oddam tobie‟. On jednak nie chciał, lecz poszedł i wtrącił go 

do więzienia, dopóki nie odda długu. 

Współsłudzy jego widząc, co się działo, bardzo się zasmucili. Poszli 

i opowiedzieli swemu panu wszystko, co zaszło. Wtedy pan jego wezwał go 

przed siebie i rzekł mu: „Sługo niegodziwy! Darowałem ci cały ten dług, 

ponieważ mnie prosiłeś. Czyż więc i ty nie powinieneś był ulitować się 

nad swym współsługą, jak ja ulitowałem się nad tobą?‟. I uniesiony gnie-

wem pan jego kazał wydać go katom, dopóki mu całego długu nie odda. 

Podobnie uczyni wam Ojciec mój niebieski, jeżeli każdy z was nie 

przebaczy z serca swemu bratu«. 

PATRON TYGODNIA: BŁ. ZYGMUNT SAJNA, MĘCZENNIK 
Urodził się w 1897 w Żurawlówce na Podlasiu. 
Jego rodzicami byli Franciszek i Franciszka, 
z domu Jarosz… 

W 1918 wstąpił do Seminarium Duchownego 
w Warszawie, gdzie w 1924 przyjął święcenia 
kapłańskie. 

Od 1924 studiował prawo na Uniwersytecie 
Gregoriańskim w Rzymie. Studiów nie ukończył 
(choroba) i w 1926 wrócił do kraju. Leczył się 
u Sióstr Niepokalanek w Szymanowie, a później 
w Zakopanem. Gdy stan zdrowia się poprawił 
podjął pracę jako wikariusz w kilku parafiach 
warszawskich, a w 1938 został proboszczem 
i dziekanem w Górze Kalwarii. 

Żył skromnie, zasłynął jako dobry kaznodzieja 
i spowiednik. Szczególną uwagę poświęcał mło-
dzieży, w której widział przyszłość Kościoła… 

Po agresji Niemiec i Rosji wygłosił w XII.1939 kazanie potępiające niemiecką 
zbrodnię na bezbronnych mieszkańcach Wawra. Wołał: „Najświętsza Dziewica 
Maryja ma Was w swej opiece, nie upadajcie na duchu, zaufajcie Jej”

8.XII.1939
. 

W odwecie Niemcy nałożyli na niego areszt domowy… 

Sugerowano mu ucieczkę, ale odmówił: kapłan nie może opuszczać parafii… 

Z aresztu domowego w IV.1940 przewieziono go na Pawiak do Warszawy. 
Był bity, kopany, torturowany. Ale pocieszał więzionych, spowiadał, zachęcał 
do modlitwy, udzielał Komunii św., wykorzystując do tego przemycane hostie… 

Rankiem 17.IX.1940 został, z grupą ok. 200 osób, wywieziony z Pawiaka. 
Gdy opuszczał celę, udzielił współwięźniom błogosławieństwa… 

Skazańców przewieniono do lasów w Palmirach, gdzie wszystkich rozstrzelano. 
Świadkowie widzieli wyróżniającego się wzrostem kapłana, w sutannie, 
który przemawiał i czynił znak krzyża. Później rozpoznali w nim ks. Zygmunta. 
Wszystkich rozstrzelanych zakopano we wspólnym dole… 

W 1946 przeprowadzono ekshumację mogiły. W protokole Zygmunta zapisano: 
„Znaki szczególne: Ksiądz. Włosy czarne. W górnej szczęce wszystkie ładne 
zęby. Rozbita dolna szczęka”… 

Po ekshumacji ciało Zygmunta złożono we wspólnej mogile. Każdy z roz-
strzelanych otrzymał odrębny krzyż… 

13.VI.1999, w Warszawie, Jan Paweł II ogłosił go jednym ze 108 błogosła-
wionych, męczenników II wojny światowej… (uroczystość 17 września) 

il. BŁ. ZYGMUNT SAJNA, kościół parafialny, Góra Kalwaria; źródło: www.gorakalwaria.marianie.pl 

http://www.swzygmunt.knc.pl/
http://wallacelive.wallacecollection.org:8080/eMuseumPlus?service=ExternalInterface&module=collection&objectId=64961
http://www.gorakalwaria.marianie.pl/p5.php


 

 NNN RRR    XXXXXXXXXVVVIII ///222000111111    (((444999111)))    
 

Wyd. Redakcja parafia św. Zygmunta, ul. Wiślana 85, 05-507, Słomczyn strona — 2 — 
Nakład: 400 egz. 11 września 2011 

INFORMACJE PARAFIALNE 
 11.IX (niedziela): 

 Taca przeznaczona jest na Wyższe Metropolitalne 
Seminarium Duchowne w Warszawie. 

 Początek roku formacyjny ministrantów. Chłopcy, 
którzy chcieliby zostać ministrantami zgłaszają się, 
po Mszach św., do ks. Dariusza. Zapraszamy! 

 Początek przygotowania młodzieży kl. III gimnazjum 
do bierzmowania. Spotkanie po Mszy św. o 10:30. 

 18.IX (niedziela): Do puszek zbierane będą ofiary na KUL. 
 14.IX (środa): Święto PODWYŻSZENIA KRZYŻA ŚWIĘTEGO. 

 Msze św. o 7:30 i 18:00. 
 Trwa pierwszy etap konserwacji i remontu zabytkowych, 

100-letnich organów. Dziękujemy serdecznie! za włączenie się 

w to dzieło i złożone już ofiary, które można składać na tacę, 
bezpośrednio do księży lub na konto parafialne. 

WITAMY! 
Do grona członków Kościoła Powszechnego i naszej parafii przyjęci zostali, 
w Sakramencie Chrztu Świętego: 

4.IX Julia SMOLAREK, Szymanów 

 

28.VIII Maciej MACIERZYŃSKI, Cieciszew 
28.VIII Matylda LECH, Mysiadło 
28.VIII Szymon Robert BEDNARCZYK, Warszawa 
21.VIII Lidia Oswija AMIN, Warszawa 

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

ZAPOWIEDZI 
Zapowiedź II: Michał KRÓLIK, kawaler z parafii tutejszej, 

i Magdalena STOPIŃSKA, panna z parafii św. Apostołów 
Piotra i Pawła w Dębe Wielkim 

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

ŚLUBY 
Sakrament Małżeństwa w ostatnim czasie przyjęli: 

10.IX: Rafał Jerzy LEŃSKI i Ilona Katarzyna BARAN 

2.IX Bogusław Ryszard STEFANIAK i Sylwia GAŁĘZA 

tak już nie są dwoje, lecz jedno ciałoMt 19, 6
Por. Rdz 2, 24 

ODESZLI 
W ostatnim czasie odeszli z naszego grona: 

śp. Henryk HELAK  28.VIII.2011 l. 92 
śp. Mariola Anna PILCH  28.VIII.2011 l. 54 
śp. Marian Kazimierz WALIGÓRA  24.VIII.2011 l. 66 

Wieczne odpoczywanie racz Im dać Panie! 

INTENCJE MSZALNE I MODLITEWNE 

12.IX 
(poniedziałek) 

730 † Marioli PILCH 

1800  

13.IX 
(wtorek) 

730 † Marioli PILCH 

1800 
Dziękczynna z prośbą o błogosławieństwo Boże 

dla Iwony i Daniela JAKUBCZYKÓW, w 19 rocznicę ślubu 

14.IX 
(środa) 

730 † Elżbiety HELAK (z d. Sandera), Henryka HELAKA 

1800 
Dziękczynna z prośbą o błogosławieństwo Boże 

dla Małgorzaty i Pawła, w 20 rocznicę ślubu 

15.IX 
(czwartek) 

730  

1800  

16.IX 
(piątek) 

730  

1800  

17.IX 
(sobota) 

730  

1800 
Nowenna i Msza św. zbiorowa do MB NIEUSTAJĄCEJ POMOCY 

† Szczepana ROJKA, w miesiąc po śmierci 

18.IX 
(niedziela) 

845 
† Józefa , Marcina i Franciszki NOGAL, 

Józefa, Jana i Stefanii JASEK,  

Lucyny CWYL 

1030 
† Jana ORNATA, w 20 rocznicę śmierci, 

Józefa ORNATA, 

Tadeusza RETMAŃSKIEGO 

1200 † Jana i Heleny BONIECKICH 

1800 † Teresy SERAFIN, w 1 rocznicę śmierci 

POCZET PAPIEŻY (164): INNOCENTY II 
Grzegorz Papareschi, ze starożytnej rodziny Guidoni, urodził się w Rzymie. 

Był kanonikiem w Lateranie, a później opatem 

klasztoru św. Mikołaja i Primitywusza. 

Paschalis II nadał mu kapelusz kardynała-

diakona. Towarzyszył Gelazjuszowi II 

na wygnaniu we Francji. Uczestniczył 

w pracach nad opracowaniem tzw. Konkor-

datu w Wormacji, podpisanego w 1122, 

który regulował spór o inwestyturę. 

W 1130 zmarł Honoriusz II. Już następne-

go dnia kardynałowie obrali Grzegorza 

na tron św. Piotra. Przyjął imię Innocentego. 

Niestety, trzy godziny później inni kardynałowie 

wybrali kard. Pietro Pierleone, który przybrał imię Anakleta II… 

Początkowo szala przechylała się na stronę Anakleta. Innocenty musiał 

opuścić Rzym. Przez 7 lat objeżdżał Europę, organizując synody wprowa-

dzające ustalenia Konkordatu z Wormacji, potępiające symonię, etc. 

We Francji uzyskał wsparcie króla Ludwika VI, w Niemczech króla Lotara, 

z którym na krótko wrócił do Rzymu, i którego tam koronował na cesarza. 

Ale po wyjeździe cesarza musiał znów uchodzić przed Anakletem, 

którego wspierały możne rody rzymskie. 

W 1135 w Pizie wydał bullę „Ex commisso nobis a Deo”, zwaną bullą 

gnieźnieńską, znoszącą zwierzchność arcybiskupstwa magdeburskiego 

nad Kościołem polskim. Poza znaczeniem praktycznym i politycznym bulla 

ta otwiera także epokę piśmiennictwa polskiego, zawiera bowiem ok. 410 

polskich nazw miejscowych i osobowych, spisanych w formie oryginalnej. 

Aleksander Brückner nazwał ją „złotą bullą języka polskiego”… 

Do Rzymu wrócił w 1137. Rok później zmarł Anaklet. Innocenty stał się 

niekwestionowaną głową Kościoła Powszechnego i Rzymskiego. 

W 1138 zwołał II Sobór Laterański. Poza sprawami eklezjalnymi, 

postanowienia soboru można potraktować jako pierwszą w historii Europy 

międzynarodową konwencję o zasadach prowadzenia wojny. Chrześcijanie 

wyrzekli się m.in. stosowania kuszy w walkach pomiędzy sobą… 

Zmarł w 1143 i pochowany został na Lateranie. 7 lat później jego ciało 

przeniesiono do kościoła Santa Maria na Zatybrzu (in Trastavere). 

“Musimy, w całej pokorze, prosić Boga, by święta władza papieża i im-

perialna siła cesarstwa były przepełnione miłością, bo tylko wtedy pokój 

i harmonia mogą zaistnieć między ludami chrześcijańskimi. Nie ma bo-

wiem nic wznioślejszego niż papiestwo, ani bardziej eksponowanego 

niż tron cesarski” -  pisał, jakże trafnie… 

il. INNOCENTY II, boczna nawa Bazyliki św. Pawła za Murami, Rzym, źródło: www.niedziela.pl 

MODLITWA ZA WARSZAWĘ… 
Boże Pragi, Boże Raszyna! 

Boże Olszynki i Woli, 

Boże pól Radzymina, 

Boże walczącej Warszawy! 

Modlimy się za naszą stolicę, 

Z której jesteśmy dumni, 

Za jej bohaterskie sprawy, 

Za jej skrwawione ulice. 

Za pożary, za kruszone ściany, 

Za okopy i za barykady, 

Za Belweder bombami 

strzaskany, 

Za przedmieścia w ogniu 

pocisków. 

Za poległe kobiety i dzieci, 

Za żołnierzy na stanowiskach, 

Za piosenkę, co jak gwiazda świeci 

Nad baterią, nad rowem strzeleckim. 

Modlimy się za odważnych, 

Za radosnych, ofiarnych, ochoczych, 

Za patrzących bez trwogi na wroga, 

Za ich dłonie, usta i oczy. 

Boże Reduty Ordona, 

Sprawiedliwej Rozdawco glorii – 

Nie o cud Cię prosimy w modlitwie, 

Nie o cud, lecz o słuszną historię. 

BUJNICKI, Teodor (1907, Wilno - 1944, Wilno), 13.IX.1939 
il.: SANITARIUSZKI I RANNY POWSTANIEC Z "PARASOLA" PO WYJŚCIU Z KANAŁÓW NA UL. WARECKIEJ PRZY NOWYM 

ŚWIECIE.: JACHIMCZYK, Joachim (1914, Swornegacie – 1981, Gdańsk), 1.X.1944; źródło: www.1944.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 

poniedziałek - piątek 08:00–09:30, 17:00–19:00 

soboty, niedziele i święta: Nieczynna 

WWW www.swzygmunt.knc.pl 
 

KSIĘŻA Proboszcz Jacek DZIKOWSKI, Wikariusz Dariusz KIJ 
SEW 

http://www.niedziela.pl/papieze.php?r=biogram&nr=164
http://www.1944.pl/galerie/fototeka/foto/1805/kategoria/102
http://www.swzygmunt.knc.pl/

