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Uczynkami miłosierdzia są dzieła miłości, przez które przychodzimy z pomocą naszemu bliźniemu w potrzebach jego ciała i duszypor. Iz 58, 6-7; Hbr 13, 3. Pouczać, 

radzić, pocieszać, umacniać, jak również przebaczać i krzywdy cierpliwie znosić – to uczynki miłosierdzia co do duszy. Uczynki miłosierdzia co do ciała 

polegają zwłaszcza na tym, by głodnych nakarmić, bezdomnym dać dach nad głową, nagich przyodziać, chorych i więźniów nawiedzać, umarłych grzebapor. Mt 

25, 31-46. Spośród tych czynów jałmużna dana ubogimpor. Tb 4, 5-11; Syr 17, 22 jest jednym z podstawowych świadectw miłości braterskiej; jest ona także 

praktykowaniem sprawiedliwości, która podoba się BOGUpor. Mt 6, 2-4: 

»Kto ma dwie suknie, niech jedną da temu, który nie ma; a kto ma żywność, niech tak samo czyni«Łk 3,11. »Raczej dajcie to, co jest wewnątrz, na jałmużnę, a za-

raz wszystko będzie dla was czyste«Łk 11, 41. „Jeśli na przykład brat lub siostra nie mają odzienia lub brak im codziennego chleba, a ktoś z was powie im: 'Idźcie 

w pokoju, ogrzejcie się i najedzcie do syta!' – a nie dacie im tego, czego koniecznie potrzebują dla ciała – to na co się to przyda?”Jk 2, 15-16, por. 1 J 3,17. [KKK, 2447] 

JEDENASTA NIEDZIELA ZWYKŁA 

 

KOMUNIA APOSTOŁÓW — ANGELICO, Fra (ok. 1400, Vicchio nell Mugello – 1455, Rzym) 

1451-2, tempera na drewnie, 38,5 × 37 cm, Museo di San Marco, Florencja; źródło: www.wga.hu 

Z KSIĘGI WYJŚCIAWJ 19, 2-6A 
Po przybyciu na pustynię Synaj Izraelici rozbili obóz na pustyni. Izrael 

obozował tam naprzeciw góry. 

Mojżesz wszedł wtedy na górę do BOGA, a PAN zawołał na niego z góry 

i powiedział: 

»Tak powiesz domowi Jakuba i to oznajmisz Izraelitom: 

Wy widzieliście, co uczyniłem Egiptowi, jak niosłem was na skrzydłach orlich 

i przywiodłem was do MNIE. 

Teraz, jeśli pilnie słuchać będziecie głosu MEGO i strzec MOJEGO przymierza, 

będziecie szczególną MOJĄ własnością pośród wszystkich narodów, 

gdyż do MNIE należy cała ziemia. 

Lecz wy będziecie MI królestwem kapłanów i ludem świętym«. 

PSALM RESPONSORYJNYPS 100 (99), 2-3. 4-5 (R.: POR. 3C) 

REFREN: My ludem PANA i JEGO owcami 

Służcie PANU z weselem, 

stańcie przed obliczem PANA z okrzykami radości. 

Wiedzcie, że PAN jest BOGIEM, 

ON SAM nas stworzył, jesteśmy JEGO własnością, 

JEGO ludem, owcami JEGO pastwiska. 

W JEGO bramy wstępujcie z dziękczynieniem, 

z hymnami w JEGO przedsionki, 

chwalcie i błogosławcie JEGO imię. 

Albowiem PAN jest dobry, 

JEGO łaska trwa na wieki, 

a JEGO wierność przez pokolenia. 

Z LISTU ŚW. PAWŁA APOSTOŁA DO RZYMIANRZ 5, 6-11 
Bracia: 

CHRYSTUS umarł za nas, jako za grzeszników, w oznaczonym czasie, 

gdy jeszcze byliśmy bezsilni. 

A nawet za człowieka sprawiedliwego podejmuje się ktoś umrzeć tylko z naj-

większą trudnością. 

Chociaż może jeszcze za człowieka życzliwego odważyłby się ktoś ponieść 

śmierć. 

BÓG zaś okazuje nam swoją miłość właśnie przez to, że CHRYSTUS umarł 

za nas, gdy byliśmy jeszcze grzesznikami. 

Tym bardziej więc będziemy przez NIEGO zachowani od karzącego gniewu, 

gdy teraz przez krew Jego zostaliśmy usprawiedliwieni. 

Jeżeli bowiem, będąc nieprzyjaciółmi, zostaliśmy pojednani z BOGIEM 

przez śmierć JEGO SYNA, to tym bardziej, będąc już pojednanymi, dostąpimy 

zbawienia przez JEGO życie. 

I nie tylko to – ale i chlubić się możemy w BOGU przez PANA naszego JEZUSA 

CHRYSTUSA, przez którego teraz uzyskaliśmy pojednanie.s 

AKLAMACJAMK 1, 15 Alleluja, alleluja, alleluja 

Bliskie jest królestwo BOŻE. 

Nawracajcie się 

i wierzcie w Ewangelię. 

SŁOWA EWANGELII WG ŚW. MATEUSZAMT 9, 36 – 10, 8 

JEZUS, widząc tłumy, litował się nad nimi, bo byli znękani i porzuceni, 

jak owce niemające pasterza. 

Wtedy rzekł do swych uczniów: 

»Żniwo wprawdzie wielkie, ale robotników mało. Proście PANA żniwa, żeby 

wyprawił robotników na swoje żniwo«. 

Wtedy przywołał do siebie dwunastu swoich uczniów i udzielił im władzy 

nad duchami nieczystymi, aby je wypędzali i leczyli wszystkie choroby 

i wszelkie słabości. 

A oto imiona dwunastu apostołów: pierwszy – Szymon, zwany Piotrem, 

i brat jego Andrzej, potem Jakub, syn Zebedeusza, i brat jego Jan, Filip 

i Bartłomiej, Tomasz i celnik Mateusz, Jakub, syn Alfeusza, i Tadeusz, 

Szymon Gorliwy i Judasz Iskariota, ten, który Go zdradził. 

Tych to Dwunastu wysłał JEZUS i dał im takie wskazania: 

»Nie idźcie do pogan i nie wstępujcie do żadnego miasta samarytańskiego. 

Idźcie raczej do owiec, które poginęły z domu Izraela. 

Idźcie i głoście: Bliskie już jest królestwo niebieskie. 

Uzdrawiajcie chorych, wskrzeszajcie umarłych, oczyszczajcie trędowatych, 

wypędzajcie złe duchy. 

Darmo otrzymaliście, darmo dawajcie«. 

PATRONKA TYGODNIA: BŁ MAŁGORZATA BERMINGHAM-BALL, MĘCZENNICA. 
Na świat przyszła w 1515 w Cobskill, irlandzkiej wiosce 
w hrabstwie Meath, gdzie jej angielski ojciec, Mikołaj 
Walter Bermingham, zakupił farmę. 

Gdy miała 16 lat wyszła za mąż za majętnego radnego 
miejskiego w mieście Dublin, Bartłomieja Balla, którego 
rodzina zarządzała mostem na rzece Dodder (most 
istnieje do dnia dzisiejszego i zwany jest Ballsbridge). 
Z mężem przeniosła się do Dublina, gdzie zamieszkała 
północnej części miasta, w domu zwanym Ballygall 
House. Posiadali też dom miejski przy nadbrzeżu 
Merchant’s Quay. 

Mieli dziesięcioro dzieci, z których jednakże tylko 
pięcioro dożyło do dorosłości. 

W 1553 Bartłomiej wybrany został burmistrzem – Lord 
Mayor – Dublina. dokończenie na odwrocie 

http://www.swzygmunt.knc.pl/
http://www.wga.hu/html/a/angelico/11/armadio7.html
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INFORMACJE PARAFIALNE 
 1-30.VI: NABOŻEŃSTWA CZERWCOWE do NAJŚWIĘTSZEGO SERCA 

PANA JEZUSA codziennie o 1730. 
 23.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. 
 Jak w każdy 4. piątek miesiąca po Mszy św. o 1800 zapra-

szamy! na Różaniec rodziców za dzieci. 
 24.VI (sobota): Pielgrzymka na Litwę i Łotwę. Wyjazd sprzed 

kościoła o 500. Powrót 28.VI. 
 Uczestników prosimy o wpłacenie 2 raty. 

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

 29.VI–10.VII: Parafialny wyjazd dla dzieci i młodzieży do Kras-
nobrodu. Koszt 1,300 zł. Informacje i zapisy u ks. Michała. 

 20.VI (wtorek): Spotkanie organizacyjne o 1900 w domu 
rekolekcyjnym. 

 Prosimy o wpłacenie 2 raty. 
 Parafialny zespół Caritas współorganizuje wakacyjny wyjazd 

dla dzieci i młodzieży do Olczy k. Zakopanego. Planuje się, 
że weźmie w nim udział grupa dzieci z rodzin ubogich, których 
nie stać na pokrycie kosztów. Gorąco prosimy! o wsparcie tej 
inicjatywy. Dary można wrzucać do skrzynki Caritas w koś-

ciele, 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! 

Są jeszcze wolne miejsca. Zapisy — u organizatorów. 

 Chrzty w czerwcu w 4. niedzielę miesiąca, 25.VI, na sumie. 

ŚLUBY 
Sakrament Małżeństwa w ostatnim czasie przyjęli: 

17.VI Ewaryst Marcin GOŁĄBEK i Agnieszka ZAJĄC 

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

ODESZLI 
W ostatnim czasie odszedł z naszego grona: 

śp. Zbigniew RETMAŃSKI  6.VI.2017 l. 79 

Wieczne odpoczywanie racz Mu dać PANIE! 

INTENCJE MSZALNE I MODLITEWNE 

19.VI 
(poniedziałek) 

730 
† Marianny i Antoniego KRÓLÓW, Bolesława 

REWERSKIEGO 

1800 
† Stefanii i Jana KAMIŃSKICH, 

Henryki i Mariana CHOJNACKICH 

20.VI 
(wtorek) 

730 † Leokadii PLUCIŃSKIEJ 

1800 
† Jana, Janiny i Władysława RAWSKICH, 

Lucyny, Władysława i Janusza BOROWSKICH, 

Elżbiety i Adama TRZASKOWSKICH 

21.VI 
(środa) 

730 
† Janiny, Jana i Henryka SREBNICKICH, 

Stanisława ŚLĄZAKA 

1800 † Wandy BISKUPSKIEJ 

22.VI 
(czwartek) 

845 w intencji Kamila, z racji 33. urodzin 

1030 † cierpiących w czyśćcu 

23.VI 
(piątek) 

730 
† Janiny, Stanisława, Władysława, Józefy i Andrzeja 

KANABUSÓW, Szczepana i Weroniki OKLEJÓW, 

Zofii MONETY 

800 w intencji nauczycieli, rodziców i dzieci 

1800 
† Genowefy JANUSZ, 

Jana JANUSZA, z racji imienin 

24.VI 
(sobota) 

730 † Anny PRZYBYLSKIEJ, w miesiąc po śmierci 

1800 † Jana STĘPNIAKA 

25.VI 
(niedziela) 

845 
† Janiny WRONY, w 10. rocznicę śmierci, 

Sabiny MATERZYŃSKIEJ, 

zmarłych z rodziny WRONÓW 

1030 † Janiny i Jana BRZEZIŃSKICH 

1200 † Jana STĘPNICKIEGO, z racji imienin 

1800 † Jana OPALIŃSKIEGO, w 1. rocznicę śmierci 

APOSTOŁOWIE NIEWIARY… 
niewiara ma swoich apostołów 

męczenników 

wyznawców 

zadziera nos do góry 

z każdym się dogada 

niesie swój krzyż 

uczy milczenia w milczeniu 

ciemności przed świtem 

załamuje ręce nad grobem matki 

tu przychodzi 

żeby uwierzyć 

ks. Jan Jakub TWARDOWSKI (1915, Warszawa – 2006, Warszawa) – 1983 

PATRONKA TYGODNIA: BŁ MAŁGORZATA BERMINGHAM-BALL, MĘCZENNICA., DOKOŃCZENIE 
Politycznie zresztą angażował się nie tylko Bartłomiej – inni członkowie rodziny 
Małgorzaty również. Brat, Wilhelm Bermingham, na przykład protestował 
w Londynie przeciw hrabiemu Tomaszowi Radclyffe, który w imieniu małoletniego 
Edwarda VI wymuszał protestancką, heretycką reformację w Irlandii… 

Rodzina Ball wiodła dostojne, wygodne życie, w dużych domach, z wieloma 
służącymi. Małgorzata organizowała w nich szkółki dla lokalnych dzieci… 

W 1558 w Londynie do władzy doszła, po śmierci przyrodniej siostry, Marii, 
Elżbieta I. Natychmiast wznowiła wprowadzanie protestanckiej reformacji. 

Tymczasem w rodzinnej Irlandii narastał bunt wobec coraz bardziej centralizującej 
władzy angielskiej monarchii. Centralizacja zbiegła się ze schizmą Henryka VIII 
Tudora – stworzeniem heretyckiego kościoła anglikańskiego. W 1541 Henryk 
ogłosił się formalnie królem Irlandii i jednocześnie głową Kościoła. Rozpoczynała 
się aktywna kolonizacja angielska. Władza szefów klanów zastępowana była 
przez namiestników angielskich. Namiestnicy byli protestantami – a Irlandczycy 
pozostawali wierni papieżowi. 

Konflikt wzmógł się w czasach Elżbiety I, gdy w Anglii i części Irlandii znajdują-
cej się pod angielską kontrolą katolicyzm stał się de-facto nielegalny. W odpowie-
dzi św. Pius V w 1570 bullą „Regnans in Excelsis” ekskomunikował Elżbietę I. 

I wówczas Małgorzata – Bartłomiej zmarł w 1573 – zaczęła użyczać swoje domy 
na rzecz katolickich kapłanów, biskupów, którzy potajemnie przemieszczali się 
po Irlandii, podróżując między kontynentem a swoimi diecezjami i parafiami… 

Najstarszy syn Małgorzaty, Walter, miał jednak ambicje polityczne i zamierzał 
podążać śladami ojca. Porzucił więc katolicyzm i wybrał herezję. W 1577 został 
mianowany przez Anglików – uznawanych przez wielu Irlandczyków za najeź-
dźców – Komisarzem ds. Kościelnych. 

Małgorzata była rozżalona i rozczarowana. Próbowała rozmawiać z synem. 
W pewnym momencie zaproponowała mu spotkanie ze „specjalnym przy-
jacielem”. Zgodził się, ale na spotkanie przyszedł w towarzystwie całej kompanii 
angielskich żołdaków. 

„Przyjacielem” rodziny okazał się Dermot O'Hurley – były profesor katolickich uni-
wersytetów w Lowanium i Reims, kształcących m.in. kapłanów angielskich i ir-
landzkich przygotowujących się na misje na wyspach brytyjskich, wówczas za-
mieszkałego i nauczającego w Rzymie – który potajemnie pojawił się w Dublinie. 
Później, w 1581, O'Hurley został wyświęcony na biskupa diecezji Cashel… 

Gdy Walter pojawił się w domu matki O'Hurley właśnie odprawiał Mszę św. 

Walter nie mógł reagować – jako Komisarz ds. Kościelnych, nominat monarchini, 
nie miał uprawnień administracyjnych, w tym decydowania o wszczynaniu śledztw 
i aresztowaniach – ale zapamiętał to spotkanie… 

Niebawem coraz bardziej ekstremalna polityka centralizacyjna w Irlandii 
doprowadziła do tzw. drugiego powstania Desmondów. W 1579 przebywający 
na kontynecie Jakub FitzMaurice FitzGerald, spokrewniony z hrabiami Desmond, 
wylądował w Irlandii z małą armią, popieraną przez katolicką Hiszpanię, 
wzniecając powstanie… 

Gdy jeszcze trwało (upadło w 1581) Walter Ball został w 1580 – jak ojciec – 
burmistrzem Dublina. I natychmiast wykorzystał nowe możliwości – jedną 
z pierwszych decyzji było aresztowanie matki… 

W domu rodzinnym pojawili się angielscy żołdacy. Wyciągnęli Małgorzatę 
i jej kapelana i zagnali do więzienia na zamku w Dublinie. Musieli ją wieźć 
na drewnianym wozie – miała już ponad 60 lat i była poważnie chora, cierpiała 
bowiem na daleko posunięty artretyzm. 

Rodzina protestowała. Walter oznajmił wszelako butnie, że powinien był matkę 
skazać na śmierć i stracić, ale postanowił ją oszczędzić. Mogłaby nawet wyjść 
na wolność, tylko musiałaby złożyć tzw. Przysięgę Zwierzchności, uznając królową 
angielską za głowę kościoła irlandzkiego. 

Odmówiła. 

W 1582 burmistrzem Dublina został drugi syn Małgorzaty, Mikołaj, który ją wspie-
rał. Nie był jednak w stanie wymusić zwolnienia matki – Walter nadal zajmował 
stanowisko Komisarza ds. Kościelnych i mógł wetować decyzje burmistrza 
Dublina. Dzięki temu zablokował zwolnienie matki z więzienia… 

Mikołaj odwiedzał matkę codziennie, zanosząc jej jedzenie, ubranie i świece… 

W 1584 Małgorzata, po ponad trzech latach przebywania w wilgotnym, zimnym, 
ciemnym lochu zamku dublińskiego, złamana artretyzmem odeszła do PANA… 

Pochowana została na cmentarzu przy kościele pw. św. Audoena w Dublinie. 

W testamencie przekazała należną część swej własności Walterowi… 

Beatyfikowana została 27.IX.1992 w gronie 17 męczenników irlandzkich, w tym 
abpa Dermota O'Hurley, przez św. Jana Pawła II. (uroczystość 20 czerwca) 

il. na odwrocie: BŁ. MAŁGORZATA BALL – pomnik, prokatedra pw. Najświętszej Marii Panny, Dublin; źródło: www.dioceseofleeds.org.uk 

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 Michał BOGDAN 
 

http://www.dioceseofleeds.org.uk/cathedral/cathedral_tour/relics_cathedral.php
http://www.swzygmunt.knc.pl/

