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Nie możemy być zjednoczeni z BOGIEM, jeśli nie wybieramy w sposób dobrowolny JEGO miłości. Nie możemy jednak kochać BOGA, jeśli grzeszymy ciężko przeciw NIEMU, 

przeciw naszemu bliźniemu lub przeciw nam samym: „Kto… nie miłuje, trwa w śmierci. Każdy, kto nienawidzi swego brata, jest zabójcą, a wiecie, że żaden zabójca nie nosi 

w sobie życia wiecznego”1 J 3, 14 c-15. Nasz PAN ostrzega nas, że zostaniemy od NIEGO oddzieleni, jeśli nie wyjdziemy naprzeciw ważnym potrzebom ubogich i maluczkich, którzy 

są JEGO braćmiPor. Mt 25, 31-46. Umrzeć w grzechu śmiertelnym, nie żałując za niego i nie przyjmując miłosiernej miłości BOGA, oznacza pozostać z wolnego wyboru na zawsze 

oddzielonym od NIEGO. Ten stan ostatecznego samowykluczenia z jedności z BOGIEM i świętymi określa się słowem „piekło”. [KKK, 1033] 

DWUNASTA NIEDZIELA ZWYKŁA 

 

PROROK JEREMIASZ – DONATELLO (1386, Florencja - 1466, Florencja) 

fragm., 1423-26, marmur, wys. 191 cm, Museo dell'Opera del Duomo, Florencja; źródło: www.wga.hu 

Z KSIĘGI PROROKA JEREMIASZAJr 20, 10-13 

Rzekł Jeremiasz: 

„Słyszałem oszczerstwo wielu: ‘Trwoga dokoła! Donieście, donieśmy 

na niego!’ Wszyscy zaprzyjaźnieni ze mną wypatrują mojego upadku: 

‘Może on da się zwieść, tak że go zwyciężymy i wywrzemy swą pomstę 

na nim!’. 

Ale PAN jest przy mnie jako potężny mocarz; dlatego moi prześladowcy 

ustaną i nie zwyciężą. Będą bardzo zawstydzeni swoją porażką, okryci 

wieczną i niezapomnianą hańbą. 

PANIE ZASTĘPÓW, TY, który doświadczasz sprawiedliwego, patrzysz na nerki 

i serce, dozwól, bym zobaczył TWOJĄ pomstę nad nimi. TOBIE bowiem 

powierzyłem swą sprawę. 

Śpiewajcie PANU, wysławiajcie PANA! Uratował bowiem życie ubogiego 

z ręki złoczyńców”. 

PSALM RESPONSORYJNYPs 69 (68), 8-9. 10 i 14ab. 17 i 33 34-35 (R.: por. 14c) 

REFREN: W dobroci TWOJEJ wysłuchaj mnie, PANIE 

Dla CIEBIE bowiem znoszę urąganie 

hańba twarz mi okrywa. 

Dla braci moich stałem się obcym 

i cudzoziemcem dla synów mej matki. 

Bo gorliwość o dom TWÓJ mnie pożera 

i spadły na mnie obelgi uwłaczających TOBIE. 

Lecz ja, o PANIE, ślę moją modlitwę do CIEBIE, 

w czasie łaskawości, o BOŻE. 

Wysłuchaj mnie, PANIE, bo łaskawa jest TWOJE miłość 

spojrzyj na mnie w ogromie swego miłosierdzia. 

Patrzcie i bądźcie radośni, ubodzy, 

niech ożyje serce, szukających BOGA. 

Bo PAN wysłuchuje biednych 

i swoimi więźniami nie gardzi. 

Niechaj GO chwalą niebiosa i ziemia, 

morza i wszystko, co w nich żyje. 

Z LISTU ŚW. PAWŁA APOSTOŁA DO RZYMIANRz 5, 12-15 

Bracia: 

Przez jednego człowieka grzech wszedł na świat, a przez grzech śmierć, 

i w ten sposób śmierć przeszła na wszystkich ludzi, ponieważ wszyscy 

zgrzeszyli. 

Bo i przed Prawem grzech był na świecie, grzechu się jednak nie poczytuje, 

gdy nie ma Prawa. A przecież śmierć rozpanoszyła się od Adama 

do Mojżesza nawet nad tymi, którzy nie zgrzeszyli przestępstwem na wzór 

Adama. On to jest typem TEGO, który miał przyjść. 

Ale nie tak samo ma się rzecz z przestępstwem jak z darem łaski. 

Jeżeli bowiem przestępstwo jednego sprowadziło na wszystkich śmierć, 

to o ileż obficiej spłynęła na nich wszystkich łaska i dar BOŻY, łaskawie 

udzielony przez jednego CZŁOWIEKA, JEZUSA CHRYSTUSA. 

AKLAMACJAJ 15, 26b. 27a Alleluja, Alleluja 

Świadectwo o mnie da DUCH PRAWDY 

i wy także świadczyć będziecie. 

SŁOWA EWANGELII WEDŁUG ŚW. MATEUSZAMt 10, 26-33 

JEZUS powiedział do swoich apostołów: 

»Nie bójcie się ludzi. Nie ma bowiem nic zakrytego, co by nie miało być 

wyjawione, ani nic tajemnego, o czym by się nie miano dowiedzieć. 

Co mówię wam w ciemności, powtarzajcie na świetle, a co słyszycie 

na ucho, rozgłaszajcie na dachach. 

Nie bójcie się tych, którzy zabijają ciało, lecz duszy zabić nie mogą. 

Bójcie się raczej TEGO, który duszę i ciało może zatracić w piekle. 

Czyż nie sprzedają dwóch wróbli za asa? A przecież żaden z nich 

bez woli OJCA waszego nie spadnie na ziemię. U was zaś nawet włosy 

na głowie wszystkie są policzone. Dlatego nie bójcie się: jesteście 

ważniejsi niż wiele wróbli. 

Do każdego więc, który się przyzna do MNIE przed ludźmi, przyznam się i Ja 

przed moim OJCEM, który jest w niebie. Lecz kto się MNIE zaprze przed 

ludźmi, tego zaprę się i JA przed moim OJCEM, który jest w niebie«. 

PATRON TYGODNIA: BŁ. MIKOŁAJ KONRAD, MĘCZENNIK 
Urodził się 16.V.1876 we wsi Strusów, k. Tarnopola. 

Był synem rzeźbiarza Józefa i Marii z domu 
Żutkowskiej, zamożnych mieszczan. 

Uczył się we Lwowie, a następnie studiował w Rzy-
mie, gdzie uzyskał stopień doktora filozofii i teologii. 

W 1899 został wyświęcony, w rycie bizantyjskim. 

Po powrocie nauczał w szkołach średnich w Zło-
czowie, Trembowli i Brzeżanach. 

Miał wówczas mawiać: „Moim marzeniem była praca 
w szkole, całkowite poświęcenie nauczaniu zasad 
moralnych i religii. Wiedząc, że sytuacja jest bardzo 
trudna wziąłem odpowiedzialność - przed BOGIEM, 
moim biskupem, Kościołem i jego owczarnią – za to 

jarzmo i zamierzam do końca życia, z zapałem i gorliwością realizować tę misję”. 

Był żonaty i miał czworo dzieci. 

W 1930 został profesorem Greckokatolickiej Akademii Teologicznej we Lwowie. 
Nauczał socjologii i filozofii, zostając w końcu dziekanem wydziału filozofii. 

Został też założycielem i pierwszym kapelanem Towarzystwa Ukraińskich 
Studentów Katolickich „Odrodzenie”. 

31.III.1937 został profesorem zwyczajnym… 

Jeszcze przed wybuchem II wojny światowej został w 1939 proboszczem we wsi 
Stradcz, ok. 21 km of Lwowa. 

Tam też zastała go rosyjska agresja 17.IX.1939 na Rzeczpospolitą i okupacja. 

22.VI.1941 Niemcy zaatakowały drugiego okupanta Polski, Rosję. Cztery dni 
później, 26.vi.1941, wracał, z towarzyszącym mu kantorem, Włodzimierzem 
Pryjmą, od chorej parafianki, do której udał się z posługą sakramentalną. 
Po drodze przechwycili go rosyjscy żołdacy. Zaprowadzono ich do pobliskiego 
lasu i tam torturując zamordowano… 

Beatyfikowany został 27.VI.2001, na hipodromie we Lwowie, przez św. Jana 
Pawła II. Wraz z nim beatyfikowany został jego kantor. (uroczystość 26 czerwca) 

il.: BŁ. MIKOŁAJ KONRAD – współczesny obraz; źródło: www.stradch.com 

http://www.swzygmunt.knc.pl/
http://www.wga.hu/html/d/donatell/1_early/duomo/7jerem_1.html
http://www.stradch.com/index.php/id/90
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INFORMACJE PARAFIALNE 
 1-30.VI: NABOŻEŃSTWA CZERWCOWE do Najświętszego Serca 

Pana Jezusa codziennie o 1730. 
 25.VI (środa): O 1830 spotkanie rodziców dzieci wyjeżdżających 

na obóz letni z ks. Darkiem. 
 27.VI (piątek): 

 O 800 Msza św. na zakończenie roku szkolnego dla ucz-
niów ze szkół w Słomczynie i Brześcach. Serdecznie zapra-

szamy! uczniów, rodziców, nauczycieli i wychowawców. 

 Po Mszy św. o 1800, jak w każdy 4 piątek miesiąca, 
zapraszamy! na Różaniec rodziców w intencji dzieci. 

 29.VI (niedziela): po każdej Mszy św. święcenie pojazdów. 
Każdy kierowca otrzyma obrazek z modlitwą kierowcy. 
Ofiary zebrane podczas święcenia pojazdów zostaną 
przeznaczone na program misyjny MIWA Polska, 
wspierający zakup samochodów dla polskich misjonarzy. 

 30.VII-12.VIII: Wakacyjny wyjazd dla dzieci i młodzieży 
do Ochotnicy Dolnej. Zapisy i informacje u ks. Darka. 

 Zespół Caritas współorganizuje obóz wakacyjny w Ostrzycach 

na Kaszubach. Pragnęlibyśmy, by wśród uczestników znalazła 
się grupa dzieci z rodzin ubogich, których nie stać na pokrycie 
kosztów wyjazdu.Gorąco prosimy! o finansowe wsparcie tej ini-
cjatywy. Dary można przesyłać na konto PZ Caritas: 

Parafia Rz.-Kat. św. Zygmunta, ul. Wiślana 85, 05-507 Słomczyn 
PKO S.A. VII o. w Warszawie 

numer rachunku bankowego: 51 1240 1109 1111 0010 1498 1185 

wrzucić do skrzynki Caritas bądź przekazywać księżom lub 

organizatorom. Darczyńcom składamy serdeczne Bóg zapłać! 

 27.VIII-4.IX: :„Nie bój się, wypłyń na głębię!” - rekolekcje 

dla studentów i absolwentów na Kaszubach. Prowadzący: 
o. Roman Schulz, OP, i s. M. Jana Lehman, niepokalanka. 
Więcej informacji - siostrajana@gmail.com. 

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

15.VI 

Dawid TRZEWIK, Kawęczyn 

 

Hanna Agnieszka ROZWADOWSKA, Parcela 

Jakub MIRKOWSKI, Podłęcze 

Julia RYBARCZYK, Gassy 

Krystian Ryszard FURGA, Parcela 

Szymon Jan WALICKI, Parcela 

Tymoteusz Krzysztof STECHNIJ-BUCHOWIECKI, 

Słomczyn 

Zofia Joanna ROZWADOWSKA, Parcela 

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

ŚLUBY 
Sakrament Małżeństwa w ostatnim czasie przyjęli: 

21.VI Arkadiusz WIŚNIEWSKI Dorota Justyna BĄK 

20.VI Tomasz Krzysztof KORCZAK Aleksandra Maria KONOPKA 

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

ZAPOWIEDZI 
Zapowiedź II: Jakub SŁOWIK, kawaler z parafii pw. Matki Bożej Łaskawej 

w Złotokłosie, i Anna KONOPKA, panna z parafii tutejszej 

Zapowiedź II: Łukasz Wiesław GRESZTA, kawaler z pw. parafii św. Alek-

sandra w Warszawie, i Katarzyna Agata SZYDŁOWSKA, panna 
z parafii tutejszej 

Zapowiedź I: Michał Ryszard JARMUSZEWSKI, kawaler z parafii tutej-

szej, i Joanna Barbara PATALAN, panna z parafii pw. św. Józefa w Ursusie 

Zapowiedź I: Daniel Grzegorz GOSS, kawaler z parafii tutejszej, i Mal-
wina SITAREK, panna z parafii pw. św. Prokopa w Błędowie 

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. Józef RACZYŃSKI  12.VI.2014 l. 83 

Wieczne odpoczywanie racz Mu dać PANIE! 

INTENCJE MSZALNE 

23.VI 
(poniedziałek) 

730  

1800 † Jana GRZYWACZA 

24.VI 
(wtorek) 

730 w pewnej intencji 

1800 

dziękczynna, z prośbą o błogosławieństwo BOŻE i wszelkie potrzebne łaski 

dla Moniki i Bogdana, z okazji 25 rocznicę ślubu 

oraz dla ich synów 

25.VI 
(środa) 

730  

1800 † Jana STĘPNICKIEGO, z racji imienin 

26.VI 
(czwartek) 

730 
† Leontyny SAK, w 2 rocznicę śmierci, Antoniego SAKA, 

Marianny NOGAL 

1800 

dziękczynna, z prośbą o błogosławieństwo BOŻE i wszelkie potrzebne łaski 

dla Elżbiety i Konrada, z okazji 5 rocznicę ślubu 

oraz dla ich syna Stanisława 

27.VI 
(piątek) 

730 
† Weroniki i Władysława GUZIŃSKICH, 

Władysławy i Stefana WOJCIECHOWSKICH 

1800 † Władysławy i Stanisława, Jerzego i Janiny WĘCŁAWIAKÓW 

28.VI 
(sobota) 

730  

1800 
† Zdzisława, w 8 rocznicę śmierci, Ireny i Romualda KŁOSÓW, 

zmarłych z rodzin KŁOSÓW i MISZKURKÓW 

29.VI 
(niedziela) 

845 † Haliny STĘPNIEWSKIEJ, w dniu imienin 

1030 
† Janiny i Leona SZYMBORSKICH, 

Stanisława i Stanisławy CIESIELCZUKÓW 

1200 † Mariusza WALIGÓRY 

1800 
† Jana i Aleksandry BĄCZKOWSKICH, 

Stanisława i Teresy BOROWSKICH 

MALUTKI JEST CZŁOWIEK… 
Co to jest mądrość? 

Bojaźń BOŻA jest początkiem mądrości. 

BÓG jest MĄDROŚCIĄ. 

To mówi mądrość BOŻA: 

Poczęta jestem przed pagórkami 

nim uczynił - początek pyłu na Ziemi. 

Gdy niebo umacniał… 

gdy kreślił sklepienia nad wodami, 

gdy w górze zawieszał obłoki, 

gdy morzu wyznaczał granice, 

gdy zakładał fundamenty Ziemi 

byłam przy Nim 

jak umiłowane dziecko… 

Teraz synowie moi, słuchajcie mnie, 

słuchajcie moich napomnień. 

Bądźcie roztropni! 

Szczęśliwy, kto mnie słucha 

i codziennie czuwa u moich drzwi. 

O jaki to piękny poemat o Mądrości BOGA. 

Nie każdy wykształcony jest mądry. 

Mędrzec jest pokorny. […] 

W czasie Ostatniej Wieczerzy 

po umyciu nóg Apostołom 

PAN JEZUS mówił do nich: 

Wy do Mnie mówicie Nauczycielu i Panie. 

Dobrze mówicie, bo Nim jestem. 

Nauczyciel uczy mądrości, 

Mistrz uczy umiejętności. 

Można być profesorem nauk medycznych, 

a nie umieć leczyć. 

Jeszcze trzeba mieć umiejętność. 

Malutki jest człowiek 

w swej mądrości i umiejętności. 

Skarbem wielkim jest 

posiąść wiedzę i mądrość. 

Ogromna jest wiedza ludzkości. 

Zachwycające są dzieła ludzkiej wiedzy, 

ale jak jeszcze daleko, aby pojąć MĄDROŚĆ BOGA. 

Jak CIĘ zrozumieć, BOŻE, skoro jesteś TAJEMNICĄ? 

SERCE JEZUSA, 

w którym są wszystkie skarby 

mądrości i umiejętności, 

TOBIE cześć i chwała na wieki. 

ZAWITKOWSKI, Józef, bp (ur. 1939, Wał) – „Zamyślenia serdeczne”, „Serce Jezusa – w którym są wszystkie skarby…” 
il. MADONNA GRANDUCA – RAFAELLO Sanzio (1483, Urbino - 1520, Rzym) 

1504, olejny na desce, 84×55 cm, Galleria Palatina (Palazzo Pitti), Florencja; źródło: www.wga.hu 

MSZE ŚW. 
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 

mailto:siostrajana@gmail.com
http://www.wga.hu/html/r/raphael/2firenze/1/22grand.html
http://www.swzygmunt.knc.pl/

