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„W każdym czasie i w każdym narodzie miły jest BOGU, ktokolwiek się GO lęka i postępuje sprawiedliwie; podobało się jednak BOGU uświęcać i zbawiać ludzi 

nie pojedynczo, z wykluczeniem wszelkiej wzajemnej między nimi więzi, lecz uczynić z nich lud, który by GO poznawał w prawdzie i zbożnie MU służył. Przeto 

wybrał sobie BÓG na lud naród izraelski, z którym zawarł przymierze i który stopniowo pouczał… Wszystko to jednak wydarzyło się jako przygotowanie i jako 

typ owego przymierza nowego i doskonałego, które miało być zawarte w CHRYSTUSIE… CHRYSTUS ustanowił to Nowe Przymierze, to znaczy Nowy Testament, 

w SWOJEJ krwi, powołując spośród Żydów i pogan lud, który nie wedle ciała, lecz dzięki DUCHOWI zróść się miał w jedno”Sobór Watykański II, konst. Lumen gentium, 9. [KKK, 781] 

PIĘTNASTA NIEDZIELA ZWYKŁA 

 

CHRYSTUS NA POLU — DICKSEE, Tomasz Franciszek (1819, Londyn – 1895, Londyn) 

1883, olejny na płótnie, 139.7×104.1 cm, własność prywatne; źródło: en.wikipedia.org 

Z KSIĘGI PROROKA IZAJASZAIZ 55, 10-11 

Tak mówi PAN BÓG: 

»Podobnie jak ulewa i śnieg spadają z nieba i tam nie powracają, dopóki 

nie nawodnią ziemi, nie użyźnią jej i nie zapewnią urodzaju, tak iż wydaje 

nasienie dla siewcy i chleb dla jedzącego, 

tak słowo, które wychodzi z ust MOICH, nie wraca do MNIE bezowocne, zanim 

wpierw nie dokona tego, co chciałem, 

i nie spełni pomyślnie swego posłannictwa«. 

PSALM RESPONSORYJNYPS 65 (64), 10ABCD. 10E-11. 12-13. 14 (R.: POR. ŁK 8, 8) 

REFREN: Na żyznej ziemi ziarno wyda plony 

Nawiedziłeś i nawodniłeś ziemię, 

wzbogaciłeś ją obficie. 

Strumień BOŻY wezbrał wodami, 

przygotowałeś im zboże. 

I tak uprawiłeś ziemię: 

Nawodniłeś jej bruzdy, wyrównałeś jej skiby, 

spulchniłeś ją deszczami 

i pobłogosławiłeś plonom. 

Rok uwieńczyłeś swoimi dobrami, 

tam gdzie przejdziesz, wzbudzasz urodzaje. 

Stepowe pastwiska są pełne rosy, 

a wzgórza przepasane weselem. 

Łąki się stroją trzodami, 

doliny okrywają się zbożem, 

razem śpiewają 

i wznoszą okrzyki radości. 

Z LISTU ŚW. PAWŁA APOSTOŁA DO RZYMIANRZ 8, 18-23 
Bracia: 

Sądzę, że cierpień teraźniejszych nie można stawiać na równi z chwałą, która 

ma się w nas objawić. 

Bo stworzenie z upragnieniem oczekuje objawienia się synów BOŻYCH. 

Stworzenie bowiem zostało poddane marności – nie z własnej chęci, ale 

ze względu na TEGO, który je poddał – w nadziei, że również i ono zostanie 

wyzwolone z niewoli zepsucia, by uczestniczyć w wolności i chwale dzieci 

BOŻYCH. 

Wiemy przecież, że całe stworzenie aż dotąd jęczy i wzdycha w bólach 

rodzenia. 

Lecz nie tylko ono, ale i my sami, którzy już posiadamy pierwsze dary DUCHA, 

i my również całą istotą swoją wzdychamy, oczekując przybrania za synów – 

odkupienia naszego ciała. 

AKLAMACJAPOR. ŁK 8, 11, J 6, 51 Alleluja, alleluja, alleluja 

»Ziarnem jest słowo BOŻE«, a siewcą jest CHRYSTUS, 

każdy, kto GO znajdzie, »będzie żył na wieki«. 

SŁOWA EWANGELII WG ŚW. MATEUSZAMT 13, 1-23 

Owego dnia JEZUS wyszedł z domu i usiadł nad jeziorem. 

Wnet zebrały się koło NIEGO tłumy tak wielkie, że wszedł do łodzi i usiadł, 

a cały lud stał na brzegu. 

I mówił im wiele w przypowieściach tymi słowami: 

»Oto siewca wyszedł siać. 

A gdy siał, jedne ziarna padły na drogę, nadleciały ptaki i wydziobały je. 

Inne padły na grunt skalisty, gdzie niewiele miały ziemi; i wnet powschodziły, 

bo gleba nie była głęboka. Lecz gdy słońce wzeszło, przypaliły się i uschły, 

bo nie miały korzenia. 

Inne znowu padły między ciernie, a ciernie wybujały i zagłuszyły je. 

Inne wreszcie padły na ziemię żyzną i plon wydały, jedno stokrotny, drugie 

sześćdziesięciokrotny, a inne trzydziestokrotny. 

Kto ma uszy, niechaj słucha! « 

Przystąpili do NIEGO uczniowie i zapytali: 

„Dlaczego mówisz do nich w przypowieściach?” 

ON im odpowiedział: 

»Wam dano poznać tajemnice królestwa niebieskiego, im zaś nie dano. 

Bo kto ma, temu będzie dodane, i w nadmiarze mieć będzie; kto zaś nie ma, 

temu zabiorą nawet to, co ma. 

Dlatego mówię do nich w przypowieściach, że patrząc, nie widzą, i słuchając, 

nie słyszą ani nie rozumieją. 

Tak spełnia się na nich przepowiednia Izajasza: 

'Słuchać będziecie, a nie zrozumiecie, patrzeć będziecie, a nie zobaczycie. 

Bo stwardniało serce tego ludu, ich uszy stępiały i oczy swe zamknęli, żeby 

oczami nie widzieli ani uszami nie słyszeli, ani swym sercem nie rozumieli, 

i nie nawrócili się, abym ich uzdrowił'. 

Lecz szczęśliwe oczy wasze, że widzą, i uszy wasze, że słyszą. 

Bo zaprawdę, powiadam wam: 

Wielu proroków i sprawiedliwych pragnęło ujrzeć to, na co wy patrzycie, 

a nie ujrzeli; i usłyszeć to, co wy słyszycie, a nie usłyszeli. 

Wy zatem posłuchajcie przypowieści o siewcy. 

Do każdego, kto słucha słowa o królestwie, a nie rozumie go, przychodzi Zły 

i porywa to, co zasiane jest w jego sercu. 

Takiego człowieka oznacza ziarno posiane na drodze. 

Posiane na grunt skalisty oznacza tego, kto słucha słowa i natychmiast 

z radością je przyjmuje; ale nie ma w sobie korzenia i jest niestały. 

Gdy przyjdzie ucisk lub prześladowanie z powodu słowa, zaraz się załamuje. 

Posiane między ciernie oznacza tego, kto słucha słowa, lecz troski doczesne 

i ułuda bogactwa zagłuszają słowo, tak że zostaje bezowocne. 

Posiane wreszcie na ziemię żyzną oznacza tego, kto słucha słowa 

i rozumie je. 

On też wydaje plon: jeden stokrotny, drugi sześć-dziesięciokrotny, inny 

trzydziestokrotny«. 

http://www.swzygmunt.knc.pl/
https://en.wikipedia.org/wiki/File:Christ_of_the_Cornfield.jpg
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INFORMACJE PARAFIALNE 
 25.VI–31.VII: Nasza parafia gości Oazy Ruchu Światło–Życie. 
 Chrzty w lipcu w 4. niedzielę miesiąca 23.VII, na sumie. 
 26–27.VII (środa–czwartek): Zapraszamy! wszystkich chętnych 

do udziału w zbiórce zużytego sprzętu elektrycznego i elek-
tronicznego, który zostanie odebrany przez firmę Green 
Office Ecologic, a przychód z tej akcji wspomoże zakup 
nowoczesnych inkubatorów do szpitala na Wybrzeżu Kości 
Słoniowej. Elektrośmieci będzie można złożyć na parkingu 
przykościelnym, przy dawnej organistówce. 

 Warto pomyśleć o pielgrzymce do Sanktuarium Matki Bożej 
Bolesnej w Oborach – informacje znajdują się na stoliku 
przy wyjściu z kościoła. 

 Parafialny zespół Caritas serdecznie dziękuje! wszystkim, którzy 

wsparli finansowo wyjazd dzieci z ubogich rodzin naszej 
parafii na wakacyjny odpoczynek. 

 Zainteresujmy się! prasą katolicką. Naprawdę warto! 

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

8.VII Laura WASILEWSKA, Góra Kalwaria  

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

ZAPOWIEDZI 
Zapowiedź I: Adam KARCZ, kawaler z parafii tutejszej, i Justyna Anna 

WERBANOWSKA, panna z parafii pw. św. Anny w Wilanowie 

Zapowiedź I: Radosław Maciej PASTERSKI, kawaler z parafii pw. św. Jó-

zefa w Warszawie, i Małgorzata NOGAL, panna z parafii tutejszej 
Ktokolwiek wiedziałby o przeszkodach w zawarciu małżeństwa przez 

w/w osoby proszony jest o skontaktowanie się z Kancelarią Parafialną 

ODESZLI 
W ostatnim czasie odeszli z naszego grona: 

śp. Leon Piotr KANABUS  7.VII.2017 l. 94 

śp. Alicja KANABUS  30.VI.2017 l. 83 

śp. Andrzej Wojciech POSTOŁA  27.VI.2017 l. 69 

Wieczne odpoczywanie racz Im dać PANIE! 

INTENCJE MSZALNE I MODLITEWNE 

17.VII 
(poniedziałek) 

730 † Krystyny PŁATEK 

1800 
† Bogusława DOMINIKA 

i zmarłych rodziców 

18.VII 
(wtorek) 

730 † Leokadii PLUCIŃSKIEJ 

1800 † Henryki BIERNACKIEJ 

19.VII 
(środa) 

730 † Leokadii PLUCIŃSKIEJ 

1800 
† Henryka, Stanisława i Zofii IGNACZAKÓW, 

Jana i Marianny BARCZAKÓW, 

Tadeusza KOZŁOWSKIEGO 

20.VII 
(czwartek) 

730 † Leokadii PLUCIŃSKIEJ 

1800 † Jana MIERZWIAKA 

21.VII 
(piątek) 

730 † Leokadii PLUCIŃSKIEJ 

1800 † Kazimierza GRUDNIA, w 6. rocznicę śmierci 

22.VII 
(sobota) 

730 † cierpiących w czyśćcu 

1800 
† Kazimiery ŻUBER, w 2 rocznicę śmierci, 

Andrzeja ŻUBERA 

zmarłych z rodziny ŻUBERÓW 

23.VII 
(niedziela) 

845 † Zdzisława GUTTA, w 1. rocznicę śmierci 

1030 † Lidii WAWRZYŃCZAK, w 2. rocznicę śmierci 

1200 † Eugeniusza SALAMONIKA, w 2. rocznicę śmierci 

1800 † Magdaleny i Krzysztofa PARADOWSKICH 

WOŁYŃ… 
Fala pędzącej krwi zciemniła światy, 

bulgot jej rwących kół urąga słońcu! 

jak ciężka wieść — dobija nóż poświaty, 

— ciężarnej Matki krzyk nie znajdzie ojców. 

Dzieciom, wbijanym na widły rozrzyna ból oczy, 

pożar jak spazm szarpie szalonym wrzaskiem — 

— nie odda dziad ziemi ochrypłych plwocin 

— gdy kopnął go krwią umazany kaszkiet. 

Runęła ogniem szalona dziejów banda, 

zaorał świt dymiących Prochów zgliszcza — 

— nie oddał się w Kościołach BÓG na handel 

gdy oderżniętą głową padł w progu zakrystian. 

Płoną jak dzicz stępiałe oczy chłopa — 

ślepe od krwi z cuchnących pobojowisk — 

śmiertelny marsz wbija łoskot łopat… 

Zerwał się Step — 

lecz krew przelana zabroniła dobiec 

RADZYMIŃSKA, Józefa (1921, Lesznowola – 2002, Warszawa) 

opublikowany w XI.1943, konspiracyjnym piśmie Ruchu Miecz i Pług „Kuźnia” 

 

MATKA BOŻA ŚWOJCZOWSKA, PANI WOŁYNIA: XVII w., kościół pw. św. Wincentego à Paulo, Otwock; źródło: pl.wikipedia.org 

PATRONKA TYGODNIA:BŁ. RITA DOLORES PUJALTE Y SANCHEZ, MĘCZENNICA 
Rita Józefa na świat przyszła 19.II.1853 w wiosce Aspe, 
w prowincji Alicante w Hiszpanii. 

Wychowana została w religijnej rodzinie Antoniego Pujalte 
i Luizy Sánchez wraz z 4 rodzeństwa. 

Już jako dziecko przejawiała głęboką religijność. Mając 
35 lat wstąpiła do Zgromadzenia Sióstr Miłosierdzia Naj-
świętszego Serca Jezusa, założonemu w 1877 przez Iza-
belę Larrañaga, przyjmując zakonne imię Rity Dolores. 

Pierwsze śluby złożyła 21.VI.1890. 

Początkowo była wychowawczynią nowicjuszek, by po śmier-
ci założycielki w 1899 zostać przełożoną Zgromadzenia. 
Pozostawała nią do 1928. Wówczas – mając już 75 lat –
poświęciła się modlitwie w kolegium pw. św. Zuzanny w ma-

dryckim przedmieściu Barrio de las Ventas. Kolegium pełniło rolę kurii generalnej 
Zgromadzenia oraz prowadzonego przez Zgromadzenie sierocińca dla dziewcząt. 

Tymczasem 14.IV.1931 upadła monarchia i proklamowano powstanie tzw. Drugiej 
Republiki Hiszpańskiej. Dla Kościoła rozpoczął się czas próby… 

Już 9.XII.1931 uchwalono „świecką” konstytucję. 16.I.1932 usunięto wszelkie 
religijne symbole ze szkół; 2.II tegoż roku wprowadzono prawo rozwodowe a 11.III 
usunięto nauczanie religii ze szkół. 

Coraz częściej zdarzały się bezpośrednie ataki na duchownych. W okresie 
od 19.XI.1933 do X.1934 zamordowano 33 kapłanów i braci zakonnych… 

16.II.1936 do władzy doszedł lewacki „Frente Popular” (pl. „Front Ludowy”), i roz-
począł się kolejny, bardziej krwawy, etap rewolucji „ludowej”. W odpowiedzi 
18.VII.1936 zbuntował się gen. Franciszek Franco i zaczęła się wojna domowa. 

Reakcją lewaków był „czerwony terror”. Pochłonąć miał 13 biskupów, 4,172 ka-
płanów i kleryków, 2,376 zakonników i mnichów, 95 seminarzystów oraz 
283 siostry zakonne. Katolików świeckich nie da się policzyć… 

Tysiące kościołów i miejsc modlitwy, ślady prawie 2,000 lat obecności chrześ-
cijaństwa w Hiszpanii, uległy barbarzyńskiemu, bezpowrotnemu zniszczeniu… 

20.VII.1936 lewackie władze zarządziły fizyczną wręcz eksterminację zakonników 
i zakonnic. I już tego dnia zaatakowano kolegium pw. św. Zuzanny. Rita Dolores 
modliła się wówczas w domowej kaplicy. Miała powiedzieć: „Schrońmy się 
w ramiona NASZEGO PANA – niech się stanie JEGO wola”… 

Większość z ok. 40 współsióstr rozpierzchła się. Rita Dolores i opiekująca się nią 
s. Franciszka Aldea y Araujo pozostały. Ktoś musiał zaopiekować się osierocony-
mi dziewczętami – w kolegium było ich ok. 80, w wieku od 5 do 17 lat. Do końca. 

Początkowo żołdacy, po wywieszeniu komunistycznej flagi, postanowili je puścić. 
Rita Dolores miała wszak 83 lata i była niewidoma. S. Franciszka była chora. 

Pod eskortą zaprowadzono je więc do pobliskiego mieszkania… 

Po 2 godzinach do drzwi ponownie załomotali lewacy. Wyprowadzono je z miesz-
kania i po schodach zaprowadzono do czekającego samochodu. 

Wywieziono je w kierunku jednego z satelickich miasteczek Madrytu, Canillejas. 
Tam wyprowadzono je z samochodu i na miejscu rozstrzelano. 

Lekarze, którzy następnego dnia badali ich zwłoki– doliczyli się w nich 9 kul – 
zdumieni byli, iż ciała nie okazywały śladów stężenia pośmiertnego (łac. rigor 
mortis) i wydzielały dziwny, przyjemny zapach… 

W 1940, po pokonaniu lewackiej rewolucji, ciała obu sióstr odkopano. Okazało 
się, że były ciągle miękkie w dotyku i zachowały w doskonałym stanie skórę. 

W 1954 zwłoki, w niezmienionym stanie, przeniesiono do Villaverde k. Madrytu 
i tam, w kaplicy lokalnego instytutu, je złożono. 

Obie, wraz z 8 innymi ofiarami hiszpańskiego lewackiego szaleństwa, 
beatyfikowane zostały 10.V.1998 przez św. Jana Pawła II. (uroczystość 20 lipca) 

il.: BŁ. RITA DOLORES PUJALTE Y SANCHEZ; źródło: beataaspenseritadoloressanchezpujalte.blogspot.com 

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 
 

https://pl.wikipedia.org/wiki/Obraz_Matki_Boskiej_Swojczowskiej
http://beataaspenseritadoloressanchezpujalte.blogspot.com/
http://www.swzygmunt.knc.pl/

