
   

»»BBĘĘDD ZZ II EE   PPŁŁAA CC ZZ   II   ZZ GG RR ZZ YY TT AA NN II EE   ZZĘĘBBÓÓWW …… ««   

NR XXX/2017 (797) GAZETKA PARAFII ŚW. ZYGMUNTA W SŁOMCZYNIE 23 LIPCA AD 2017 
 

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

Stwierdzenia Pisma świętego i nauczanie Kościoła na temat piekła są wezwaniem do odpowiedzialności, z jaką człowiek powinien wykorzystywać swoją 

wolność ze względu na swoje wieczne przeznaczenie. Stanowią one równocześnie naglące wezwanie do nawrócenia: »Wchodźcie przez ciasną bramę! 

Bo szeroka jest brama i przestronna ta droga, która prowadzi do zguby, a wielu jest takich, którzy przez nią wchodzą. Jakże ciasna jest brama i wąska droga, 

która prowadzi do życia, a mało jest takich, którzy ją znajdują!«Mt 7,13-14: 

„Ponieważ nie znamy dnia ani godziny, musimy w myśl upomnienia PAŃSKIEGO czuwać ustawicznie, abyśmy zakończywszy jeden jedyny bieg naszego 

ziemskiego żywota, zasłużyli wejść razem z PANEM na gody weselne i być zaliczeni do błogosławionych i aby nie kazano nam, jak sługom złym i leniwym, pójść 

w ogień wieczny, w ciemności zewnętrzne, gdzie »będzie płacz i zgrzytanie zębów«”Sobór Watykański II, konst. Lumen gentium, 48. [KKK, 1036] 

SZESNASTA NIEDZIELA ZWYKŁA 

 

PRZYPOWIEŚĆ O CHWAŚCIE — WEIGEL, Jan Krzysztof (1654, Redwitz – 1725, Norymberga) 

z „Biblia ectypa…”, 1695, rycina; źródło: pitts.emory.edu 

Z KSIĘGI MĄDROŚCIMDR 12, 13. 16-19 

PANIE, nie ma oprócz CIEBIE boga, co ma pieczę nad wszystkim, abyś miał 

dowodzić, że nie osądziłeś niesprawiedliwie. 

TWOJA bowiem moc jest podstawą TWEJ sprawiedliwości, wszechwładza TWA 

sprawia, że wszystko oszczędzasz. 

Moc swą przejawiasz wobec tych, co nie wierzą w pełnię TWEJ potęgi, 

i karzesz zuchwalstwo tych, co ją znają. 

Potęgą władasz, a sądzisz łagodnie i rządzisz nami z wielką oględnością, 

bo do CIEBIE należy móc, gdy zechcesz. 

Nauczyłeś lud swój tym postępowaniem, że sprawiedliwy powinien miłować 

ludzi. 

I wlałeś synom swym wielką nadzieję, że po występkach dajesz nawrócenie. 

PSALM RESPONSORYJNYPS 86 (85), 5-6. 9-10. 15-16A (R.: POR. 5A) 

REFREN: PANIE, TY jesteś dobry i łaskawy 

TY, PANIE, jesteś dobry i łaskawy, 

pełen łaski dla wszystkich, którzy CIĘ wzywają. 

Wysłuchaj, PANIE, modlitwę moją 

i zważ na głos mojej prośby. 

Przyjdą wszystkie ludy przez CIEBIE stworzone 

i TOBIE, PANIE, oddadzą pokłon, 

będą sławiły TWE imię. 

Bo TY jesteś wielki i czynisz cuda, 

tylko TY jesteś BOGIEM. 

Ale TY jesteś, PANIE, BOGIEM łaski i miłosierdzia, 

do gniewu nieskory, łagodny i bardzo wierny. 

Wejrzyj na mnie 

i zmiłuj się nade mną. 

Z LISTU ŚW. PAWŁA APOSTOŁA DO RZYMIANRZ 8, 26-27 
Bracia: 

DUCH ŚWIĘTY przychodzi z pomocą naszej słabości. 

Gdy bowiem nie umiemy się modlić tak, jak trzeba, sam DUCH przyczynia się 

za nami w błaganiach, których nie można wyrazić słowami. 

Ten zaś, który przenika serca, zna zamiar DUCHA, wie, że przyczynia się 

za świętymi zgodnie z wolą BOŻĄ. 

AKLAMACJAPOR. MT 11, 25 Alleluja, alleluja, alleluja 

»Wysławiam CIĘ, OJCZE, PANIE nieba i ziemi, 

że tajemnice królestwa objawiłeś prostaczkom« 

SŁOWA EWANGELII WG ŚW. MATEUSZAMT 13, 24-43 

JEZUS opowiedział tłumom tę przypowieść: 

«Królestwo niebieskie podobne jest do człowieka, który posiał dobre nasienie 

na swojej roli. 

Lecz gdy ludzie spali, przyszedł jego nieprzyjaciel, nasiał chwastu między 

pszenicę i odszedł. 

A gdy zboże wyrosło i wypuściło kłosy, wtedy pojawił się i chwast. 

Słudzy gospodarza przyszli i zapytali go: 

'Panie, czy nie posiałeś dobrego nasienia na swej roli? Skąd więc wziął się 

na niej chwast?' 

Odpowiedział im: 

'Nieprzyjazny człowiek to sprawił'. 

Rzekli mu słudzy: 

'Chcesz więc, żebyśmy poszli i zebrali go?' 

A on im odrzekł: 

'Nie, byście zbierając chwast, nie wyrwali razem z nim i pszenicy. 

Pozwólcie obojgu róść aż do żniwa; a w czasie żniwa powiem żeńcom: 

Zbierzcie najpierw chwast i powiążcie go w snopki na spalenie; pszenicę zaś 

zwieźcie do mego spichlerza'«. 

Przedłożył im inną przypowieść: 

»Królestwo niebieskie podobne jest do ziarnka gorczycy, które ktoś wziął 

i posiał na swej roli. 

Jest ono najmniejsze ze wszystkich nasion, lecz gdy wyrośnie, większe jest 

od innych jarzyn i staje się drzewem, tak że ptaki podniebne przylatują 

i gnieżdżą się na jego gałęziach«. 

Powiedział im inną przypowieść: 

»Królestwo niebieskie podobne jest do zaczynu, który pewna kobieta wzięła 

i włożyła w trzy miary mąki, aż się wszystko zakwasiło«. 

To wszystko mówił JEZUS tłumom w przypowieściach, a bez przypowieści 

nic im nie mówił. Tak miało się spełnić słowo Proroka: „Otworzę usta 

w przypowieściach, wypowiem rzeczy ukryte od założenia świata”. 

Wtedy odprawił tłumy i wrócił do domu. 

Tam przystąpili do NIEGO uczniowie, mówiąc: 

„Wyjaśnij nam przypowieść o chwaście”. 

ON odpowiedział: 

»Tym, który sieje dobre nasienie, jest SYN CZŁOWIECZY. 

Rolą jest świat, dobrym nasieniem są synowie królestwa, chwastem zaś 

synowie Złego. 

Nieprzyjacielem, który posiał chwast, jest diabeł; żniwem jest koniec świata, 

a żeńcami są aniołowie. 

Jak więc zbiera się chwast i spala w ogniu, tak będzie przy końcu świata. 

SYN CZŁOWIECZY pośle aniołów swoich: ci zbiorą z JEGO królestwa wszystkie 

zgorszenia oraz tych, którzy dopuszczają się nieprawości, i wrzucą ich w piec 

rozpalony; tam będzie płacz i zgrzytanie zębów. 

Wtedy sprawiedliwi jaśnieć będą jak słońce w królestwie OJCA swego. 

Kto ma uszy, niechaj słucha!« 

http://www.swzygmunt.knc.pl/
http://pitts.emory.edu/dia/image_details.cfm?ID=6090
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INFORMACJE PARAFIALNE 
 25.VI–31.VII: Nasza parafia gości Oazy Ruchu Światło–Życie. 
 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. Elektrośmieci będzie można złożyć na par-
kingu przykościelnym, przy dawnej organistówce. 
Przychód z tej akcji wspomoże zakup nowoczesnych 
inkubatorów do szpitala na Wybrzeżu Kości Słoniowej. 

 28.VII (piątek): Jak w każdy 4. piątek miesiąca po Mszy św. 
o 1800 zapraszamy! na Różaniec rodziców za dzieci. 

 Zainteresujmy się! prasą katolicką. Naprawdę warto! 

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

22.VII Allan Ryszard STEWART, Aberfeldy, Szkocja 

 22.VII Aniela Grace STEWART, Aberfeldy, Szkocja 

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

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

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

Zapowiedź II: 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. Przemysław ŚLIWKA  12.VII.2017 l. 22 

śp. Sabina GULBIŃSKA  9.VII.2017 l. 95 

śp. Teresa JAWORECKA  5.VII.2017 l. 52 

Wieczne odpoczywanie racz Im dać PANIE! 

INTENCJE MSZALNE I MODLITEWNE 

24.VII 
(poniedziałek) 

730 w pewnej intencji 

1800 † Leokadii PLUCIŃSKIEJ 

25.VII 
(wtorek) 

730 † Leokadii PLUCIŃSKIEJ 

1800 † Anny i Andrzeja MICHAŁOWSKICH 

26.VII 
(środa) 

730 † Leokadii PLUCIŃSKIEJ 

1800 † Anny CZUŁBY 

27.VII 
(czwartek) 

730 † Leokadii PLUCIŃSKIEJ 

1800 † Zofii GOS, w 10. rocznicę śmierci 

28.VII 
(piątek) 

730 † Zdzisława GUTTA w 1 rocznicę śmierci 

1800 † Rafała, Anny i Franciszka KORNASZEWSKICH 

29.VII 
(sobota) 

730 † Leokadii PLUCIŃSKIEJ 

1800 
† Michała KLESZCZA, w 25. rocznicę śmierci, 

Sabiny KLESZCZ 

30.VII 
(niedziela) 

845 
† Stanisławy i Tadeusza ZAWIŚLAKÓW, 

zmarłych z rodzin ZAWIŚLAKÓW i DUSZÓW 

1030 
† Stanisława GELERTA, 

zmarłych z rodziny GELERTÓW 

1200 
† Mieczysława KOMOSY, w 17. rocznicę śmierci, 

Cypriana OSUCHA 

1800 
† Jana LATOSZKA, 

jego rodziców, 

Józefa i Krzysztofa 

NIGDY Z KRÓLAMI… 
Nigdy z królami nie będziem w aljansach 

Nigdy przed mocą nie ugniemy szyi, 

Bo u CHRYSTUSA my na ordynansach — 

Słudzy Maryi. 

Więc choć się spęka świat, i zadrży słońce, 

Chociaż się chmury i morza nasrożą — 

Choćby na smokach wojska latające, 

Nas nie zatrwożą. 

BÓG naszych ojców i dziś jest nad nami! 

Więc nie dopuści upaść żadnej klęsce; 

Wszak póki ON był z naszymi ojcami, 

Byli zwycięsce! 

Więc nie wpadniemy w żadną wilczą jamę, 

Nie ulękniemy przed mocarzy władzą, 

Wiedząc, że nawet grobowce nas same 

BOGU oddadzą. 

Ze skowronkami wstaliśmy do pracy, 

I spać pójdziemy o wieczornej zorzy; 

Ale w grobowcach my jeszcze żołdacy 

I hufiec BOŻY. 

Bo kto zaufał CHRYSTUSOWI PANU, 

I szedł na święte kraju werbowanie; 

Ten, de profundis, z ciemnego kurhanu, 

Na trąbę wstanie. 

BÓG jest ucieczką i obroną naszą! 

Póki ON z nami, całe piekła pękną! 

Ani ogniste smoki nie ustraszą, 

Ani ulękną. 

Nie złamie nas głód, ni żaden frasunek, 

Ani shołdują żadne świata hołdy: 

Bo na CHRYSTUSA my poszli werbunek, 

Na jego żołdy. 

SŁOWACKI, Juliusz (1809, Krzemieniec – 1849, Paryż); z dramatu „Ksiądz Marek” 
l.: KRZYŻ KONFEDERATÓW BARSKICH: Jasna Góra, nad wejście do kaplicy Pamięci Narodu; źródło: pl.wikipedia.org 

PATRON TYGODNIA: BŁ. ANDRZEJ Z PHU YEN, MĘCZENNIK 
Początki obecności Kościoła Katolickiego w Wietnamie datuje się 

na XVI wiek. W 1615 pojawili się jezuici. Był wśród nich również 
i Polak, o. Michał Piotr Boym, który w latach 1640. i 1650. 

spędził w Wietnamie ok. dwóch lat. 

Jeden z misjonarzy, jezuita o. Aleksander de Rhodes, był 
autorem wietnamskiego alfabetu narodowego, używanego 
we współczesnym Wietnamie, oraz pierwszego wielo-

języcznego słownika języka wietnamskiego – wietnamsko-
portugalsko-łacińskiego… 

Misyjna praca napotkała jednak na opór dominującego 
pogańskiego buddyzmu, wyrażający się w cyklicznych 
prześladowaniach katolików. 

Jednym z uczniów wspomnianego o. Aleksandra 
de Rhodes był Andrzej. 

Na świat przyszedł ok. 1625-6 w prowincji Phu Yen. 

Był inteligentnym i miłym chłopcem. Dzięki upartości matki, 
która o to zabiegała, o. Aleksander przyjął go jako ucznia. 

Szybko okazał się najzdolniejszym z młodych ludzi 
otaczających misjonarza. W 1641 przyjął – wraz 
z matką – sakrament chrztu św. 

W 1642 był już najbliższym współpracownikiem 
o. Aleksandra. Rok później został przyjęty do za-
łożonego przez misjonarza związku katechetów. 

Członkowie ślubowali służyć Kościołowi 
pomagając jego kapłanom w szerzeniu Sło-
wa Bożego. 

W pierszej połowie 1644 w okolice przybył 
gubernator, chiński mandaryn Ong Nghe Bo, z rozkazami od Phúc Lan, władcy 
owej części Wietnamu – z dynastii lordów Nguyễn – zatrzymania rozwoju chrześ-
cijaństwa w tym regionie. Nieświadomy intencji mandaryna o. Aleksander udał się 
z jednym ze starszych katechetów na spotkanie z nim w Ke Cham w sąsiedniej 
prowincji Quảng Nam i natychmiast został aresztowany i skazany na śmierć. 

Zaraz potem mandaryn wysłał żołdaków do wioski, gdzie o. Aleksander nauczał. 
Mieli rozkaz zatrzymania drugiego z dorosłych katechetów pomagających 
misjonarzowi. Nie zastano go – przebywał gdzieś w okolicy, na misjach – 
ale w domu przebywał najmłodszy katecheta, Andrzej. 

Pobito go na miejscu. By nie wracać z pustymi rękami związano i 25.VII.1644 
zawieziono do posesji gubernatora Ong Nghe Bo. 

Tam próbowano namówić, a potem zmusić go do wyrzeczenia się CHRYSTUSA, 
„porzucenia tej głupiej opinii i odrzucenia wiary”. Odpowiadał, że jest chrześ-
cijaninem, gotowym na wszystko, na wszelkie cierpienia i upokorzenia… 

Wściekły oporem chłopaka mandaryn rozkazał wrzucić go do więzienia. 

Odwiedzający go tam zapamiętali jego spokój, łagodność i wręcz promieniującą 
wewnętrzną radość. Nie prosił o nic, tylko o modlitwę, by otrzymać łaskę wierności 
do końca, łaskę „odpowiedzi pełnią miłości na nieskończoną miłość BOGA, który 

oddał swe życie za wszystkich – poprzez oddanie swego własnego życia”. 

Następnego dnia znów przyprowadzono Andrzeja przed oblicze gubernatora. 
I tym razem nie załamał, więc usłyszał wyrok, kara śmierci. 

Po południu zaprowadzono go na pola poza miastem, na miejsce egzekucji. 
Procesję widział ze swojej celi o. Aleksander, widziało wielu innych uwięzionych 
chrześcijan. Andrzej pozdrawiał ich i prosił o pozostanie w wierze, nie żałowanie 
jego śmierci, nie załamywanie się. I prosił o modlitwę o wytrwałość dla siebie. 

Najpierw pchnięto go lancą parę razy. Następnie zmuszono do podstawienia 
głowy pod bułat. Tuż przed ostatecznym ciosem wykrzyknął jeszcze imię JEZUSA. 
Kat zamachnął się bułatem… 

Beatyfikowany został 5.III.2000 przez św. Jana Pawła II. Papież powiedział 
wówczas: „Słowa, które wypowiedział na drodze na miejsce męczeństwa –: 
'Odpłacajmy miłością za miłość naszego BOGA, odpłacajmy życiem za życie' – 
towarzyszyły mu przez całe życia”… 

O. Aleksander de Rhodes przeżył – karę śmierci zamieniono na wygnanie z Wiet-
namu. Nigdy już tam nie wrócił i zmarł na misjach w Persji… (uroczystość 26 lipca) 

il.: BŁ. ANDRZEJ Z PHU YEN – pomnik, parafia Tam Lang, Wietnam; źródło: vi.wikipedia.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 Michał BOGDAN 
 

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Jasna_G%C3%B3ra_Zdobienie_Nad_Wej%C5%9Bciem_Do_Kaplicy_Pami%C4%99ci_Narodu.JPGhttps:/pl.wikipedia.org/wiki/Obraz_Matki_Boskiej_Swojczowskiej
https://vi.wikipedia.org/wiki/T%E1%BA%ADp_tin:T%C6%B0%E1%BB%A3ng_%C4%91%C3%A0i_Anr%C3%AA_Ph%C3%BA_Y%C3%AAn.jpg
http://www.swzygmunt.knc.pl/

