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Grzech powszedni osłabia miłość; jest przejawem nieuporządkowanego przywiązania do dóbr stworzonych; uniemożliwia postęp duszy w zdobywaniu cnót 

i praktykowaniu dobra moralnego; zasługuje na kary doczesne. Grzech powszedni świadomy i pozostawiony bez skruchy usposabia nas stopniowo 

do popełnienia grzechu śmiertelnego. Grzech powszedni nie czyni nas jednak przeciwnymi woli i przyjaźni BOŻEJ; nie zrywa przymierza z BOGIEM. Może być 

naprawiony po ludzku z pomocą łaski BOŻEJ. „Nie pozbawia łaski uświęcającej, przyjaźni z BOGIEM, miłości ani, w konsekwencji, szczęścia wiecznego”Jan Paweł II, 

adhort. apost. Reconciliatio et paenitentia, 17. 

Jak długo bowiem chodzi człowiek w ciele, nie może uniknąć wszystkich grzechów, nawet lekkich. Lecz tych grzechów, które nazywamy lekkimi, wcale sobie 

nie lekceważ, jeśli je ważysz. Lękaj się, kiedy je liczysz. Wiele drobnych rzeczy tworzy jedną wielką rzecz; wiele kropli wypełnia rzekę; wiele ziaren tworzy stos. 

Jaką więc mamy nadzieję? Przede wszystkim – wyznanie…św. Augustyn, In epistulam Johannis ad Parthos tractatus, 1, 6. [KKK, 1863.] 

DZIESIĄTA NIEDZIELA ZWYKŁA 

 
WYGNANIE Z RAJU — NATOIRE,. Karol Józef (1700, Nîmes – 1777, Castel Gandolfo) 

1740, olejny na płótnie, Metropolitan Museum of Art, Nowy Jork; źródło: commons.wikimedia.org 

Z KSIĘGI RODZAJURdz 3, 9-15 

Gdy Adam spożył z drzewa, PAN BÓG zawołał na niego i zapytał go: 

»Gdzie jesteś?« 

On odpowiedział: „Usłyszałem TWÓJ głos w ogrodzie, przestraszyłem się, 

bo jestem nagi, i ukryłem się”. 

Rzekł PAN BÓG: »Któż ci powiedział, że jesteś nagi? Czy może zjadłeś 

z drzewa, z którego ci zakazałem jeść?« 

Adam odpowiedział: „Niewiasta, którą postawiłeś przy mnie, dała mi owoc 

z tego drzewa i zjadłem”. 

Wtedy PAN BÓG rzekł do niewiasty: »Dlaczego to uczyniłaś?« 

Niewiasta odpowiedziała: „Wąż mnie zwiódł i zjadłam”. 

Wtedy PAN BÓG rzekł do węża: »Ponieważ to uczyniłeś, bądź przeklęty 

wśród wszystkich zwierząt domowych i polnych; na brzuchu będziesz 

się czołgał i proch będziesz jadł po wszystkie dni twego istnienia. 

Wprowadzam nieprzyjaźń między ciebie a niewiastę, pomiędzy potomstwo 

twoje a potomstwo jej: ono zmiażdży ci głowę, a ty zmiażdżysz mu piętę«. 

PSALM RESPONSORYJNYPs 130 (129), 1-2. 3-4. 5-7a. 7bc-8 (R.: por. 7) 

REFREN: U PANA łaska oraz odkupienie 

Z głębokości wołam do CIEBIE, PANIE, 

PANIE, wysłuchaj głosu mego. 

Nachyl TWE ucho 

na głos mojego błagania. 

Jeśli zachowasz pamięć o grzechu, PAnie, 

PANIE, któż się ostoi? 

Ale TY udzielasz przebaczenia, 

aby ze czcią CI służono. 

Pokładam nadzieję w PANU, 

dusza moja pokłada nadzieję w JEGO słowie, 

dusza moja oczekuje PANA. 

Bardziej niż strażnicy poranka, 

niech Izrael wygląda PANA. 

U PANA jest bowiem łaska, 

u NIEGO obfite odkupienie. 

ON odkupi Izraela 

ze wszystkich jego grzechów. 

Z DRUGIEGO LISTU ŚW. PAWŁA APOSTOŁA DO KORYNTIAN2 Kor 4, 13 – 5, 1 

Bracia: 

Cieszę się owym duchem wiary, wedle którego napisano: „Uwierzyłem, 

dlatego przemówiłem”; my także wierzymy i dlatego mówimy, przekonani, 

że TEN, który wskrzesił JEZUSA, z JEZUSEM przywróci życie także nam i stawi 

nas przed sobą razem z wami. Wszystko to bowiem dla was, ażeby w pełni 

obfitująca łaska zwiększyła chwałę BOŻĄ przez dziękczynienie wielu. 

Dlatego to nie poddajemy się zwątpieniu, chociaż bowiem niszczeje nasz 

człowiek zewnętrzny, to jednak ten, który jest wewnątrz, odnawia się 

z dnia na dzień. Niewielkie bowiem utrapienia nasze obecnego czasu 

gotują bezmiar chwały przyszłego wieku dla nas, którzy się wpatrujemy 

nie w to, co widzialne, lecz w to, co niewidzialne. 

To bowiem, co widzialne, przemija, to zaś, co niewidzialne, trwa wiecznie. 

Wiemy bowiem, że jeśli nawet zniszczeje nasz przybytek doczesnego 

zamieszkania, będziemy mieli mieszkanie od BOGA, dom nie ręką 

uczyniony, lecz wiecznie trwały w niebie. 

AKLAMACJAJ 12, 31b-32 Alleluja, Alleluja, Alleluja 

Teraz władca tego świata zostanie precz wyrzucony, 

a Ja, gdy zostanę nad ziemię wywyższony, 

przyciągnę wszystkich do siebie. 

SŁOWA EWANGELII WEDŁUG ŚW. MARKAMk 3, 20-35 

JEZUS przyszedł z uczniami swoimi do domu, a tłum znów się zbierał, 

tak że nawet posilić się nie mogli. Gdy to posłyszeli JEGO bliscy, wybrali się, 

żeby GO powstrzymać. Mówiono bowiem: „Odszedł od zmysłów”. 

Natomiast uczeni w Piśmie, którzy przyszli z Jerozolimy, mówili: „Ma Bel-

zebuba i przez władcę złych duchów wyrzuca złe duchy”. 

Wtedy przywołał ich do siebie i mówił im w przypowieściach: »Jak może 

szatan wyrzucać szatana? 

Jeśli jakieś królestwo wewnętrznie jest skłócone, takie królestwo nie może 

się ostać. I jeśli dom wewnętrznie jest skłócony, to taki dom nie będzie 

mógł się ostać. Jeśli więc szatan powstał przeciw sobie i wewnętrznie jest 

skłócony, to nie może się ostać, lecz koniec z nim. 

Nie, nikt nie może wejść do domu mocarza i sprzęt mu zagrabić, jeśli 

mocarza wpierw nie zwiąże i wtedy dom jego ograbi. 

Zaprawdę powiadam wam: wszystkie grzechy bluźnierstwa, których 

by się ludzie dopuścili, będą im odpuszczone. Kto by jednak zbluźnił 

przeciw Duchowi Świętemu, nigdy nie otrzyma odpuszczenia, lecz winien 

jest grzechu wiecznego«. 

Mówili bowiem: „Ma ducha nieczystego”. 

Tymczasem nadeszła JEGO MATKA i bracia i stojąc na dworze, posłali po NIE-

GO, aby GO przywołać. Właśnie tłum ludzi siedział wokół NIEGO, gdy MU 

powiedzieli: „Oto TWOJA MATKA i bracia na dworze pytają się o CIEBIE”. 

Odpowiedział im: »Któż jest moją matką i którzy są braćmi?« I spoglądając 

na siedzących wokoło NIEGO rzekł: »Oto MOJA matka i MOI bracia. Bo kto peł-

ni wolę BOŻĄ, ten MI jest bratem, siostrą i matką«. 

http://www.swzygmunt.knc.pl/
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Natoire_-_Adam_et_Eve_chass%C3%A9s_du_Paradis_terrestre.jpg


 

 NNN RRR    XXXXXXIII III III ///222000111555    (((666888666)))    
 

Wyd. Redakcja parafia św. Zygmunta, ul. Wiślana 85, 05-507, Słomczyn strona — 2 — 
Nakład: 400 egz. 7 czerwca AD 2015 

INFORMACJE PARAFIALNE 
 1-30.VI: NABOŻEŃSTWA CZERWCOWE do NAJŚWIĘTSZEGO SERCA 

PANA JEZUSA codziennie o 1730. 
 7.VI (niedziela): 

 O 1200 Msza św. w intencji dzieci rocznicowych. 
 Z racji 1. NIEDZIELI MIESIĄCA po sumie adoracja NAJŚWIĘTSZE-

GO SAKRAMENTU a po niej spotkanie kół Żywego Różańca. 
 VIII DZIEŃ DZIĘKCZYNIENIA. 

 W tym roku pragniemy szczególnie dziękować MATCE 

BOŻEJ – KRÓLOWEJ POLSKI. Pod hasłem „KRÓLOWO RO-
DZIN – dziękujemy i zawierzamy” wyrażamy wdzięcz-
ność MARYI za JEJ opiekę nad Polską i naszymi 
rodzinami. 

 Podczas uroczystej Mszy św. przed Świątynią 
Opatrzności Bożej w Wilanowie o 1200 zakończenie 
peregrynacji OBRAZU MATKI BOŻEJ JASNOGÓRSKIEJ 
w archidiecezji warszawskiej. 

 Po wszystkich Mszach św. zbierane są ofiary 
do puszek na świątynię Bożej Opatrzności. 

 12.VI (piątek): Uroczystość NAJŚWIĘTSZEGO SERCA JEZUSOWEGO. 
 Msze św. o 730 i 1800. 
 Z racji uroczystości nie obowiązuje post. 

 13.VI (sobota): 

 O 1645 WYPOMINKI. Po nich NABOŻEŃSTWO CZERWCOWE. 
 O 1800 Msza św. za zmarłych polecanych w WYPOMINKACH. 

 13–14.VI: Pielgrzymka rzeczna św. Zygmunta do Płocka. 
Prosimy! o zgłaszanie się do ks. Proboszcza lub ks. Darka. 

 Rozpoczęcie 13.VI (sobota) Mszą św. o 730 w kościele. 
 Powrót 14.VI (niedziela) autokarem z Płocka. 

 21.VI (niedziela): Warsztaty dla małżeństw „Nawigacja w Rodzi-
nie”, poruszające problematykę życia rodzinnego, komunika-
cji w rodzinie i wychowania dzieci, o 1500–1800, w domu 

rekolekcyjnym. Organizatorzy zapewniają również opiekę 
dla dzieci. Zapraszamy! 

 Chrzty w czerwcu w 4. niedzielę miesiąca, 28.VI, na sumie. 
Zgłoszenia do 19.VI w kancelarii. Przygotowanie przed chrztem 
dla rodziców i chrzestnych 21.VI po sumie, w kościele. 

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

31.V Nina PUŁECKA, Piaski  

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

ŚLUBY 
Sakrament Małżeństwa w ostatnim czasie przyjęli: 

6.VI Tomasz DZIĘCIOŁ i Marzena Justyna KRET 
5.VI Marcin GRABOWSKI i Magdalena PIETRZYKOWSKA 

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

ODESZLI 
W ostatnim czasie odeszli z naszego grona: 

śp. Andrzej SZYMAŃSKI  29.V.2015 l. 69 

śp. Seweryna CHRUŚCICKA  25.V.2015 l. 85 

Wieczne odpoczywanie racz Im dać PANIE! 

ZAPOWIEDZI 
Zapowiedź II: Sławomir Mateusz ROJEK, kawaler z parafii tutejszej, i Mał-

gorzata Monika RĘKAWEK, panna z parafii pw. św. Józefa w Konstancinie 

Zapowiedź I: Adam ZIELIŃSKI, kawaler z parafii pw. św. Jana Chrzciciela w Go-

łyminie, i Ewelina BRZEZIŃSKA, 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 

8.VI 
(poniedziałek) 

730 o zdrowie i błogosławieństwo BOŻE dla Cecylii 

1800 
† Tadeusza GOSŁAWSKIEGO, 

Marianny i Adama MICHALAKÓW 

9.VI 
(wtorek) 

730 
dziękczynna, za 25 lat kapłaństwa ks. Jacka, 

z prośbą o BOŻE błogosławieństwo na dalsze lata 

1800 † Andrzeja WRÓBLA, w dniu urodzin 

10.VI 
(środa) 

730 † Leona, w rocznicę śmierci, Leokadii KOWALCZYKÓW 

1800 
† Jana ZAWADZANKO, w 24 rocznicę śmierci, 

Wiesława BIERNACKIEGO, 

Franciszki, Jana i Stanisława KORNASZEWSKICH 

11.VI 
(czwartek) 

730 † Ireny, Elżbiety, Pawła i Jana 

1800 
† Stanisława i Heleny ZARONÓW, 

Weroniki i Czesława JAWORSKICH, 

Zofii KAMEDULSKIEJ 

12.VI 
(piątek) 

730 † Ireny, Elżbiety, Pawła i Jana 

1800 
† Julianny, Piotra i Józefa SZLĄZAKÓW 

zmarłych z rodziny SZLĄZAKÓW, 

Joanny, Stanisława i Zygmunta FRANKOWSKICH 

13.VI 
(sobota) 

730 w pewnej intencji 

1645 WYPOMINKI 

1800 † zmarłych polecanych w WYPOMINKACH 

14.VI 
(niedziela) 

845 
† Stefanii i Jana KAMIŃSKICH, 

Henryki i Mariana CHOJNACKICH 

1030 
† Marii i Stanisława GADOMSKICH, 

zmarłych z rodzin GADOMSKICH i JANISZKÓW 

1200 † Henryka FURGI, Antoniego i Natalii MAGDZIARZÓW 

1800 
† Jolanty MAĆKOWIAK, 

zmarłych z rodziny 

PATRON TYGODNIA: BŁ. STEFAN SÁNDOR, MĘCZENNIK 
Urodził się 26.X.1914 w Szolnok na Węgrzech. Tam 
też otrzymał sakrament chrztu św. 

Był najstarszym synem Stefana, niewykwalifiko-
wanego robotnika kolejowego i Mariii z domu Fekete. 

Miał dwoje młodszych braci. 

Po ukończeniu 4 lat szkoły podstawowej i 4 lat gim-
nazjum uczył się w zawodowej szkole tokarstwa. 

Następnie pracował jako magazynier i tokarz. 

Na początku 1936 w instytucie salezjańskim w Buda-
peszcie rozpoczął kurs drukarza. Po pół roku złożył 
prośbę o przyjęcie do Towarzystwa Salezjanów… 

Po ok. 2 latach prenowicjatu, gdy kończył kursy, 
w III.1938 w Mezőnyárád rozpoczął nowicjat. 

8.IX.1940 złożył czasowe śluby zakonne… 

Trwała już II wojna światowa. Od VI.1941 Węgry 
opowiedziały się po stronie Niemiec i w 1942 Stefan 
został wcielony – jako telegrafista – do wojska. 

Po roku służby na obrzeżach Węgier (region Délvidék, Siedmiogród, Górne 
Węgry) wysłany został z 2. armią węgierską, na front wschodni. Tam 15.I.1943 
podczas ofensywy rosyjskiej zginęło ok. 100 tys. żołnierzy węgierskich. Stefan 
„klęskę na łuku Donu” przeżył i otrzymał nawet order za wykazane bohaterstwo… 

Odtąd wycofywał się na zachód i w 1945 dostał się do niewoli amerykańskiej… 

Po zwolnieniu wrócił do okupowanego przez Rosjan Budapesztu i pracował w sa-
lezjańskiej szkole poligraficznej zwanej Clarisseum. Nie tylko nauczał, ale i poma-
gał w prowadzeniu sierocińca … 

Został lokalnym liderem KIOE – Narodowego Związku Młodych Robotników Kato-
lickich. Gdy w 1946 komunaziści zdelegalizowali KIOE nie przerwał działalności. 

24.VII.1946 złożył śluby wieczyste… 

W 1950 komunaziści zdelegalizowali zgromadzenia zakonne, w tym salezjanów. 

Zamknięto też Clarisseum. Stefan został zakrystianem. Zaczął organizować wy-
cieczki dla młodzieży, tajne spotkania w domach prywatnych. Nauczał religii. 

Utrzymywali z nim kontakt także chłopcy, pochodzący z sierocińca, którzy w 1949 
zostali wcieleni do zbrodniczej komunazistowskiej policji politycznej, ÁVH. 

Ale pod koniec II.1951 ÁVH zaczęło Stefana śledzić… 

Ostrzeżono go. Zdecydował się na ucieczkę. Na granicy zmienił zdanie… 

Powrócił i pod przybranym nazwiskiem Stefana Kissa zaczął się ukrywać. 

Zamieszkał u jednego ze współbraci zakonnych i podjął pracę w zakładzie Persil. 
Za działalność kulturalną uzyskał nawet specjalną nagrodę… 

W 1952 ÁVH wpadło jednak na jego trop. 28.VII.1952 został aresztowany. 

Od tamtej pory ślad po nim zaginął. Dopiero w 1955 ojciec Stefana został 
poinformowany, że syn „został skazany na karę śmierci za konspiracyjną 
działalność przeciwko państwu. Wyrok wykonano”… 

Szczegóły męczeńskiej drogi poznano dopiero po latach. 

Był wielokrotnie bity i torturowany. Ale nie przyznał się i nie załamał… 

28-30.X.1952 stanął przez tajnym, komunazistowskim sądem wojskowym. 
Sądzony był wraz z 15 innymi osobami, wśród których była 15-letnia uczennica. 

Otrzymał karę śmierci. Prośbę o łaskę odrzucono. 

8.VI.1953, o 21
10

, trzech skazańców, w tym Stefana, powieszono w Budapeszcie. 

Ponoć Stefan, prowadzony z celi do miejsca kaźni, miał zakrzyknąć: „Ze mną mo-
żecie zrobić co chcecie, ale CHRYSTUS i tak zwycięży, a wy jesteście zgubieni”… 

19.X.2013 w Budapeszcie prefekt Kongregacji Spraw Kanonizacyjnych, Anioł 
kard. Amato ogłosił Stefana błogosławionym. (uroczystość 8 czerwca) 

il.: STEFAN SÁNDOR; źródło: nobility.org 

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 

http://nobility.org/2012/05/31/john-story/
http://www.swzygmunt.knc.pl/

