
   

»»KK OO MM UU   MM AAŁŁOO   SS IIĘĘ   OO DD PP UU SS ZZ CC ZZ AA ,,   MM AAŁŁOO   MM IIŁŁUU JJ EE…… ««   

NR XXIV/2016 (739) GAZETKA PARAFII ŚW. ZYGMUNTA W SŁOMCZYNIE 12 CZERWCA AD 2016 
 

Portal parafialny: www.swzygmunt.knc.pl strona — 1 — 

NAJŚWIĘTSZA TRÓJCA daje ochrzczonemu łaskę uświęcającą, łaskę usprawiedliwienia, która: 

— uzdalnia go do wiary w BOGA, do pokładania w NIM nadziei i miłowania GO przez cnoty teologalne; 

— daje mu zdolność życia i działania pod natchnieniem DUCHA ŚWIĘTEGO pośrednictwem JEGO darów; 

— pozwala mu wzrastać w dobru przez cnoty moralne. 

W ten sposób cały organizm życia nadprzyrodzonego chrześcijanina zakorzenia się w chrzcie świętym. [KKK, 1266] 

JEDENASTA NIEDZIELA ZWYKŁA 

 

CHRYSTUS U FARYZEUSZA — RUBENS, Piotr Paweł (1577, Siegen – 1640, Antwerpia) 

fragm., 1618–20, olejny na płótnie, 189×285 cm, Ermitaż, Sankt Petersburg; źródło: www.wga.hu 

Z DRUGIEJ KSIĘGI SAMUELA2 Sm 12, 1. 7-10. 13 

BÓG posłał do Dawida proroka Natana. Ten przybył do niego i powiedział: 

„To mówi PAN, BÓG Izraela: 

»JA namaściłem cię na króla nad Izraelem. JA uwolniłem cię z rąk Saula. 

Dałem ci dom twojego pana, a żony twego pana na twoje łono, oddałem ci 

dom Izraela i Judy, a gdyby i tego było za mało, dodałbym ci jeszcze 

więcej. 

Czemu zlekceważyłeś słowo PANA, popełniając to, co złe w JEGO oczach? 

Zabiłeś mieczem Chetytę Uriasza, a jego żonę wziąłeś sobie za małżonkę. 

Zamordowałeś go mieczem Ammonitów. 

Dlatego właśnie miecz nie oddali się od domu twojego na wieki, albowiem 

MNIE zlekceważyłeś, a żonę Uriasza Chetyty wziąłeś sobie za małżonkę«”. 

Dawid rzekł do Natana: 

„Zgrzeszyłem wobec PANA”. 

Natan odrzekł Dawidowi: 

„PAN odpuszcza ci też twój grzech, nie umrzesz”. 

PSALM RESPONSORYJNYPs 32 (31), 1-2. 5. 7 i 11 (R.: por. 5c) 

REFREN: Daruj mi, PANIE, winę mego grzechu 

Szczęśliwy człowiek, któremu odpuszczona została nieprawość, 

a jego grzech zapomniany. 

Szczęśliwy ten, któremu PAN nie poczytuje winy, 

a w jego duszy nie kryje się podstęp. 

Grzech wyznałem TOBIE 

i nie ukryłem mej winy. 

Rzekłem: „Wyznaję mą nieprawość PANU”, 

a TY darowałeś niegodziwość mego grzechu. 

TY jesteś moją ucieczką, wyrwiesz mnie z ucisku, 

otoczysz mnie radością z mego ocalenia. 

Cieszcie się i weselcie w PANU sprawiedliwi, 

radośnie śpiewajcie wszyscy prawego serca. 

Z LISTU ŚW. PAWŁA APOSTOŁA DO GALATÓWGa 2, 16. 19-21 

Bracia: 

Przeświadczeni, że człowiek osiąga usprawiedliwienie nie przez wypeł-

nianie Prawa za pomocą uczynków, lecz jedynie przez wiarę w JEZUSA 

CHRYSTUSA, my właśnie uwierzyliśmy w CHRYSTUSA JEZUSA, by osiągnąć 

usprawiedliwienie z wiary w CHRYSTUSA, a nie przez wypełnianie Prawa 

za pomocą uczynków, jako że przez wypełnianie Prawa za pomocą 

uczynków nikt nie osiągnie usprawiedliwienia. 

Tymczasem ja dla Prawa umarłem przez Prawo, aby żyć dla BOGA: razem 

z CHRYSTUSEM zostałem przybity do krzyża. 

Teraz zaś już nie ja żyję, lecz żyje we mnie CHRYSTUS. 

Choć nadal prowadzę życie w ciele, jednak obecne życie moje jest życiem 

wiary w SYNA BOŻEGO, który umiłował mnie i samego siebie wydał za mnie. 

Nie mogę odrzucić łaski danej przez BOGA. 

Jeżeli zaś usprawiedliwienie dokonuje się przez Prawo, to CHRYSTUS umarł 

na darmo. 

AKLAMACJA1 J 4, 10b Alleluja, Alleluja 

BÓG pierwszy nas umiłował i posłał swojego SYNA 

jako ofiarę przebłagalną za nasze grzechy. 

SŁOWA EWANGELII WEDŁUG ŚW. ŁUKASZAŁk 7, 36 – 8, 3 

Jeden z faryzeuszów zaprosił GO do siebie na posiłek. 

Wszedł więc do domu faryzeusza i zajął miejsce za stołem. A oto kobieta, 

która prowadziła w mieście życie grzeszne, dowiedziawszy się, że jest 

gościem w domu faryzeusza, przyniosła flakonik alabastrowy olejku, i sta-

nąwszy z tyłu u nóg JEGO, płacząc, zaczęła łzami oblewać JEGO nogi 

i włosami swej głowy je wycierać. Potem całowała JEGO stopy i namasz-

czała je olejkiem. 

Widząc to faryzeusz, który GO zaprosił, mówił sam do siebie: „Gdyby ON 

był prorokiem, wiedziałby, co za jedna i jaka jest ta kobieta, która 

się GO dotyka, że jest grzesznicą”. 

Na to JEZUS rzekł do niego: »Szymonie, mam ci coś powiedzieć«. 

On rzekł: „Powiedz, NAUCZYCIELU”. 

»Pewien wierzyciel miał dwóch dłużników. Jeden winien mu był pięćset 

denarów, a drugi pięćdziesiąt. Gdy nie mieli z czego oddać, darował 

obydwom. 

Który więc z nich będzie go bardziej miłował?« 

Szymon odpowiedział: „Sądzę, że ten, któremu więcej darował”. 

ON mu rzekł: «Słusznie osądziłeś«. 

Potem zwrócił się do kobiety i rzekł Szymonowi: »Widzisz tę kobietę? 

Wszedłem do twego domu, a nie podałeś MI wody do nóg; ona zaś łzami 

oblała MI stopy i swymi włosami je otarła. Nie dałeś MI pocałunku; a ona, 

odkąd wszedłem, nie przestaje całować nóg MOICH. Głowy nie namaściłeś 

MI oliwą; ona zaś olejkiem namaściła MOJE nogi. 

Dlatego powiadam ci: Odpuszczone są jej liczne grzechy, ponieważ bardzo 

umiłowała. 

A ten, komu mało się odpuszcza, mało miłuje«. 

Do niej zaś rzekł: »Twoje grzechy są odpuszczone«. 

Na to współbiesiadnicy zaczęli mówić sami do siebie: „Któż ON jest, 

że nawet grzechy odpuszcza?” 

ON zaś rzekł do kobiety: »Twoja wiara cię ocaliła, idź w pokoju«. 

Następnie wędrował przez miasta i wsie, nauczając i głosząc Ewangelię 

o królestwie BOŻYM. A było z NIM Dwunastu oraz kilka kobiet, które uwolnił 

od złych duchów i od słabości: Maria, zwana Magdaleną, którą opuściło 

siedem złych duchów; Joanna, żona Chuzy, zarządcy u Heroda; Zuzanna 

i wiele innych, które im usługiwały ze swego mienia. 

http://www.swzygmunt.knc.pl/
http://www.wga.hu/
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INFORMACJE PARAFIALNE 
 1-30.VI: NABOŻEŃSTWA CZERWCOWE do NAJŚWIĘTSZEGO SERCA 

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

 Po Mszy św. o 1200 spotkanie z p. Ewą CZACZKOWSKĄ, re-
daktorką telewizyjną i autorką książek o tematyce religij-
nej, m.in. o Stefanie kard. Wyszyńskim, bł. Jerzym Popie-
łuszce, św. Faustynie, Bożym Miłosierdziu. Zapraszamy! 

Po każdej Mszy św. można nabyć książki autorki. 
 Po Mszach św. zbiórka do puszek na rzecz szkoły spec-

jalnej „Krok po Kroku” dla dzieci z autyzmem, działającej 
przy parafii pw. bł. Edmunda Bojanowskiego na Ursynowie. 

 17.VI (piątek): O 1800 młodzież z naszej parafii przyjmie SA-
KRAMENT BIERZMOWANIA z rąk ks. bpa Michała JANOCHY. 

 18–19.VI: Pielgrzymka rzeczna św. Zygmunta do Płocka: 
 18.VI (sobota): Rozpoczęcie Mszą św. o 730 w kościele. 
 Powrót w niedzielę 19.VI autokarem z Płocka. 

 Chrzty w czerwcu w 4tą niedzielę miesiąca, 26.VI, na sumie. 
Zgłoszenia do 17.VI w kancelarii. Przygotowanie dla rodziców 
i chrzestnych 19.VI po sumie, w kościele. 

 27.VII–9.VIII: Parafialny wyjazd wakacyjny dla dzieci i mło-
dzieży do Ochotnicy Dolnej. Zapisy u ks. Darka. 

 Parafialny zespół Caritas współorganizuje wakacyjny wyjazd 

dla dzieci i młodzieży do Karpacza. Planuje się, że weźmie 
w nim udział grupa dzieci z rodzin ubogich, których nie stać 
na pokrycie kosztów. Gorąco prosimy! o wsparcie tej inicjaty-
wy. Dary można składać do skrzynki Caritas, przekazywać 

księżom lub organizatorom, lub wpłacać na konto Caritas: 
PKO S.A. VII O. w Warszawie 51 1240 1109 1111 0010 1498 1185 

Darczyńcom serdeczne Bóg zapłać! 

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

5.VI Franciszek Krzysztof FILEC, Warszawa 

 5.VI Wiktor ŻAROŃ, Cieciszew 

JAM JEST ALFA I OMEGA, mówi PAN BÓG, KTÓRY JEST, KTÓRY BYŁ i KTÓRY PRZYCHODZI, WSZECHMOGĄCY 

ZAPOWIEDZI 
Zapowiedź II: Marek PINDELSKI, kawaler z parafii pw. św. Marii Magdaleny w 

Warszawie, i Katarzyna Anna TOPCZEWSKA, panna z parafii pw. św. Jana 
Pawła II w Warszawie 

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

INTENCJE MSZALNE I MODLITEWNE 

13.VI 
(poniedziałek) 

730 w pewnej intencji 

1800 
† Antoniego i Marianny KRÓLÓW, 

Bolesława REWERSKIEGO 

14.VI 
(wtorek) 

730 o błogosławieństwo BOŻE i łaskę nawrócenia dla Krzysztofa 

1800 
dziękczynna z prośbą o dalsze błogosławieństwo BOŻE dla 

Marty i Łukasza, z racji 2. rocznicy sakramentu małżeństwa, 
oraz o szczęśliwe rozwiązanie i zdrowie dla ich dziecka 

15.VI 
(środa) 

730  

1800 
dziękczynna z prośbą o dalsze błogosławieństwo BOŻE dla 

Marioli i Krzysztofa, z racji 25. rocznicy sakramentu małżeństwa 

16.VI 
(czwartek) 

730  

1800 † Aliny WŁOSIŃSKIEJ i Mariana BARANA 

17.VI 
(piątek) 

730  

1800 
w intencji 

przystępujących do sakramentu bierzmowania 

18.VI 
(sobota) 

730 w intencji Elżbiety 

1800 

† Kazimiery z domu Zaręba i Władysława GOŁASZEWSKICH, 

Janiny z domu Śliwińskiej i Franciszka MAKOWSKICH, 

Apolonii z domu Sado i Andrzeja GAŃKÓW, 

Julianny z domu Radek, 

Julianny z domu Kuziemskiej i Józefa RYKAŁY 

19.VI 
(niedziela) 

845 
† Stefanii i Jana KAMIŃSKICH, 

Henryki i Mariana CHOJNACKICH 

1030 † Jolanty MAĆKOWIAK, jej rodziców 

1200 
† Zbigniewa SMOLIŃSKIEGO, w 5. rocznicę śmierci, 

Wacławy i Wacława NOWIŃSKICH 

1800 
† Marii i Stanisława GADOMSKICH, 

zmarłych z rodzin GADOMSKICH i JANISZKÓW 

NIEZWYKŁE WYDARZENIA — PROFANACJA W BRUKSELI 
W 1369 zamożny kupiec żydowskiego 

pochodzenia z Enghien w Belgii, niejaki 

Jonathas, miał ukraść – z pomocą 

znajomego z Lowanium-Leuven – kon-

sekrowane HOSTIE. 

Kilka dni później kupiec, w niewyjaś-

nionych okolicznościach, został zamor-

dowany i wdowa po nim, poczytując 

śmierć męża za karę BOŻĄ, oddała 

HOSTIE znajomym zmarłego męża w Brukseli… 

Ci w Wielki Piątek 1370 – 12.IV.1370 według kalendarza juliańskiego – 

mieli się spotkać w synagodze i wówczas przypomnieli sobie o HOSTIACH. 

Rozwścieczeni wyjęli noże i zaczęli nimi dźgać NAJŚWIĘTSZY SAKRAMENT. 

I na ich oczach zdażyć się miał cud – HOSTIE zaczęły krwawić! 

Przestraszeni opłacić mieli służącą i nakazać zawiezienie zakrwawionych 

HOSTII do Kolonii. Ta przeraziła się jednak i poinformowała rektora XII-wie-

cznego kościoła pw. Najświętszej Maryi Panny de la Chappelle w Brukseli. 

Rektor ze czcią przejął zbezczeszczony NAJŚWIĘTSZY SAKRAMENT i przeniósł 

GO do wznoszonej, gotyckiej katedry pw. św. Michała i św. Guduli… 

O wydarzeniach poinformowany został także książę Brabantu, Wacław I 

Luksemburski. Nakazał aresztowanie profanatorów. Stanęli przed sądem, 

zostali skazani na karę śmierci i straceni na stosie… 

Kult przetrwał kilkuletnie rządy kalwinistów w Brukseli a po ich wygonieniu 

w 1585 powrócił ze wzmożoną siłą – okazało się bowiem, że NIEZWYKŁE 

HOSTIE pozostawały nienaruszone. W związku z tym Albrecht VII Habsburg 

– namiestnik Niderlandów – i jego żona, Izabela, uczynili coroczną 

procesję wspominająca niezwykłe wydarzenia państwowym świętem… 

CUDOWNE HOSTIE przechowywane były – i są do dzisiaj – w kilku relikwia-

rzach, w średniowiecznej kaplicy pw. Najświętszego Sakramentu przy 

muzeum znajdującym się w pobliżu brukselskiej katedry. 

W latach 1436–1870 w bocznej nawie katedry wystawiono szereg witraży 

ukazujących wydarzenia z 1370 – według projektu Bernarda van Orley – 

które ufundował cesarz Karol V Habsburg. W XIX w. wystawiono 5 nowych 

–dwa z nich ufundowali królowie Belgii, Leopold I i Leopold II; pozostałe 

lokalni mieszczanie. W XVIII w. utkano też pamiątkowe piękne gobeliny… 

Po Soborze Watykańskim II zewnętrzne oznaki kultu wydarzeń zaczęto 

ograniczać i ich znaczenie minimalizować… 

il. powyżej: PROFANACJA W BRUKSELI – witraż, ok. 1880, kościół pw. św. Michała i św. Guduli, Bruksela; źródło: commons.wikimedia.org 

PATRONKA TYGODNIA: ŚW. ALINA, MĘCZENNICA. DOKOŃCZNIE 
Alina (albo Alena) urodziła się ok. 600 w pogańskiej 
rodzinie jednego z przywódców plemienia Franków, 
księcia Leowolda, i Hildegardy. 

Mieszkała z rodzicami w Dilbeek, we Flandrii (ściślej 
– w Brabancji), ok. 9 km na zachód od Brukseli (dziś 
tuż za obwodnicą tego miasta). 

Były to wówczas tereny misyjne. Pewnego dnia na 
jednego z misjonarzy, pustelnika żyjącygo w Forest, 
ok. 7 km od Dilbeek i ok. 6 km od Brukseli, natknął się 
polujący nad rzeką Zenne, Leowold. Pustelnik 
opowiadać zaczął o chrześcijaństwie i wierze… 

Po powrocie do domu Leowold opowiedział rodzinie 
o spotkaniu. Zaintrygowana Alina udała się potajem-
nie do Forest i spotkała z pustelnikiem. Zaintereso-
wała się wiarą. Zaczęła uczęszczać na nabożeństwa 
i Msze św. odprawiane w zaimprowizowanej kaplicy pustelniczej… 

Po jakimś czasie przyjęła – w tajemnicy przez rodziną – sakrament chrztu św. 

Leowold dowiedział się jednak o tym. Uznał, że Alina została „zaczarowana”… 

Gdy więc zauważył jej nieobecność, podejrzewając, że udała się do Forest, wysłał 
uzbrojoną grupę służących. Ci rzeczywiście ją tam zastali i siłą porwali. 

Po drodze jeden z giermków wdał się z nią w sprzeczkę i obciął jej rękę… 

Zraniona 17.VI.640 wykrwawiła się w Dilbeek na śmierć… 

Pochowano ją w Dilbeek, ale szybko w niezwykły sposób – mówiono o interwencji 
anielskiej – ucięte ramię Aliny pojawiło się w kaplicy w Forest. Wkrótce pojawiła 
się tam reszta jej doczesnych szczątków. Niedługo potem jeden z poddanych 
Leowolda, palatyn Omundus, miał odzyskać wzrok po modlitwie na grobie Aliny 
w Forest. A gdy przy grobie zaczęli gromadzić się pątnicy, gdy chrześcijanie za-
częli oddawać jej hołd jako męczennicy, nawrócić się mieli także rodzice Aliny… 

W 1105 w Forest benedyktyni zbudowali opactwo i 19.V.1193, w dniu 
Pięćdziesiątnicy, relikwie Aliny zostały uroczyście wniesione – przez opata 
Godeschalk z nadrzędnego opactwa Affligem, za zgodą ówczesnego biskupa 
Cambrai – do klasztornego kościoła. co było wówczas odpowiednikiem dzisiejszej 
beatyfikacji i kanonizacji. 

Relikwie Aliny przetrwały zawieruchy dziejowe i do dziś są czczone zarówno 
w Forest jak i w Dilbeek. 

Jest patronką w chorobach oczu i przy bólach zębów. (uroczystość 17 czerwca) 
Il. powyżej: ŚW. ALINA – witraż, kościół pw. Notre Dame du Sablon, Bruksela; źródło: www.preguntasantoral.es 

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 
 

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Hostieprofanatioun.JPG
http://www.preguntasantoral.es/tag/santa-alena-de-forest/
http://www.swzygmunt.knc.pl/

