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Każdy człowiek w swojej nieśmiertelnej duszy otrzymuje zaraz po śmierci wieczną zapłatę na sądzie szczegółowym, który polega na odniesieniu jego życia 

do CHRYSTUSA i 

 albo dokonuje się przez oczyszczeniepor. Sobór Lyoński II: DS 857-858; Sobór Florencki II: DS 1304-1306; Sobór Trydencki: DS 1820, 

 albo otwiera bezpośrednio wejście do szczęścia niebapor. Benedykt XII, konst. Benedictus Deus: DS 1000-1001; Jan XXII, bulla Ne super his: DS 990, 

 albo stanowi bezpośrednio potępienie na wiekipor. Benedykt XII, konst. Benedictus Deus: DS 1002. 

Pod wieczór naszego życia będziemy sądzeni z miłościśw. Jan od Krzyża, SentencjIe, 64. [KKK, 1022] 

DWUDZIESTA DRUGA NIEDZIELA ZWYKŁA 

 

NIECH WEŹMIE SWÓJ KRZYŻ — WEIGEL, Jan Krzysztof (1654, Redwitz – 1725, Norymberga) 

1695, rycina, z „Biblia ectypa : Bildnussen auss Heiliger Schrifft Alt und Neuen Testaments”:; źródło: www.pitts.emory.edu 

Z KSIĘGI JEREMIASZAJR 20, 7-9 
Uwiodłeś mnie, PANIE, a ja pozwoliłem się uwieść; ujarzmiłeś mnie i prze-

mogłeś. 

Stałem się codziennym pośmiewiskiem, wszyscy mi urągają. 

Albowiem ilekroć mam zabierać głos, muszę obwieszczać: „Gwałt i ruina!” 

Tak, słowo PAŃSKIE stało się dla mnie codzienną zniewagą i pośmiewiskiem. 

I powiedziałem sobie: Nie będę GO już wspominał ani mówił w JEGO imię! 

Ale wtedy zaczął trawić moje serce jakby ogień, żarzący się w moim ciele. 

Czyniłem wysiłki, by go stłumić, lecz nie potrafiłem. 

PSALM RESPONSORYJNYPS 63 (62), 2. 3-4. 5-6. 8-9 (R.: POR. 2AB) 

REFREN: CIEBIE, mój BOŻE, pragnie moja dusza 

BOŻE, mój BOŻE, szukam CIEBIE 

i pragnie CIEBIE moja dusza. 

CIAŁO moje tęskni za TOBĄ 

jak zeschła ziemia łaknąca wody. 

Oto wpatruję się w CIEBIE w świątyni, 

by ujrzeć TWĄ potęgę i chwałę. 

TWOJA łaska jest cenniejsza od życia, 

więc sławić CIĘ będą moje wargi. 

Będę CIĘ wielbił przez całe me życie 

i wzniosę ręce w imię TWOJE. 

Moja dusza syci się obficie, 

a usta CIĘ wielbią radosnymi wargami. 

Bo stałeś się dla mnie pomocą 

i w cieniu TWYCH skrzydeł wołam radośnie: 

Do CIEBIE lgnie moja dusza, 

prawica TWOJA mnie wspiera. 

Z LISTU ŚW. PAWŁA APOSTOŁA DO RZYMIANRZ 12, 1-2 
Proszę was, bracia, przez miłosierdzie BOŻE, abyście dali ciała swoje na ofia-

rę żywą, świętą, BOGU miłą, jako wyraz waszej rozumnej służby BOŻEJ. 

Nie bierzcie więc wzoru z tego świata, lecz przemieniajcie się przez odna-

wianie umysłu, abyście umieli rozpoznać, jaka jest wola BOŻA: co jest dobre, 

co BOGU miłe i co doskonałe. 

AKLAMACJAPOR. EF 1, 17-18 Alleluja, alleluja, alleluja 

Niech OJCIEC PANA naszego, JEZUSA CHRYSTUSA, 

przeniknie nasze serca swoim światłem, 

abyśmy wiedzieli, 

czym jest nadzieja naszego powołania. 

SŁOWA EWANGELII WG ŚW. MATEUSZAMT 16, 21-27 

JEZUS zaczął wskazywać swoim uczniom na to, że musi udać się do Jerozo-

limy i wiele wycierpieć od starszych i arcykapłanów oraz uczonych w Piśmie; 

że będzie zabity i trzeciego dnia zmartwychwstanie. 

A Piotr wziął GO na bok i począł robić MU wyrzuty: 

„PANIE, niech CIĘ BÓG broni! Nie przyjdzie to nigdy na CIEBIE”. 

Lecz ON odwrócił się i rzekł do Piotra: 

»Zejdź MI z oczu, szatanie! 

Jesteś MI zawadą, bo nie myślisz po BOŻEMU, lecz po ludzku«. 

Wtedy JEZUS rzekł do swoich uczniów: 

»Jeśli ktoś chce pójść za MNĄ, niech się zaprze samego siebie, niech weźmie 

krzyż swój i niech MNIE naśladuje. 

Bo kto chce zachować swoje życie, straci je; a kto straci swe życie z MEGO 

powodu, znajdzie je. 

Cóż bowiem za korzyść odniesie człowiek, choćby cały świat zyskał, 

a na swej duszy szkodę poniósł? 

Albo co da człowiek w zamian za swoją duszę? 

Albowiem SYN CZŁOWIECZY przyjdzie w chwale OJca SWEGO razem z aniołami 

swoimi i wtedy odda każdemu według jego postępowania«. 

PATRON TYGODNIA: BŁ. JAN CHRZCICIEL MAZZUCCONI, MĘCZENNIK 
Na świat przyszedł 1.III.1826 w położonej w Lom-
bardii wiosce Ranci, ówcześnie wchodzącej w skład 
tzw. Królestwa Lombardzko-Weneckiego, części cesar-
stwa austriackiego, ok. 60 km na północny zachód 
od Mediolanu. 

Był 9 z 12 dzieci Jakuba i Anny Marii z domu Scuri. 

W dzień po narodzinach został przyjęty do Kościoła 
w sakramencie chrztu św. 

Troje rodzeństwa Jana Chrzciciela zmarło w dzieciń-
stwie. Sześcioro – 3 braci i 3 siostry – wybrało stan 
duchowny. Tylko dwoje podążało drogą powołań 
świeckich, pozostając wiernymi członkami Kościoła… 

Gdy w 1845 zatem wstąpił do seminarium du-
chownego w Mediolanie był siódmym z rodzeństwa 
Mazzucconich, które wybrało drogę powołania. 
Na pierwszym roku odbył kilka niezbędnych rekolek-
cji. Jedną z nich prowadził kapłan, który przez jakiś 
czas posługiwał na misjach w Indiach. Odtąd młode-
go Jana Chrzciciela zaczęła nurtować myśl o przyłączeniu się do grupy misjona-
rzy – by uchronić jakże wielu nieznających CHRYSTUSA przed ogniem piekielnym… 

Gdy więc w 1850 Pius IX poprosił mediolańskich biskupów o założenie instytutu 
mającego przygotowywać do wyjazdów misyjnych, który przyjął później nazwę 
Papieskiego Instytutu Misji Zagranicznych PIME, nie wahał się długo. Tuż po świę-
ceniach, które przyjął w V.1850, wstąpił do PIME i zaczął w Saronno przy-
gotowywać się do wyjazdu. 

W III.1852 wraz z kilkoma członkami PIME wypłynął do Australii… 

Tam – po prawie czteromiesięcznej podróży – grupa, której celem były niewielkie 
wysepki Papui Nowej Gwinei leżące w zatoce Milne Morza Salomona, podzieli-
ła się: część udała się na wyspę Rook (dziś Umboi), inni na wyspę Woodlark. 

Jan Chrzciciel w towarzystwie dwóch kapłanów i brata zakonnego popłynął 
na wyspę Rook. dokończenie na odwrocie 

http://www.swzygmunt.knc.pl/
http://www.pitts.emory.edu/woodcuts/1695Bibl/00006392.jpg
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INFORMACJE PARAFIALNE 
 3.IX (niedziela): 1. NIEDZIALA MIESIĄCA 

 Po sumie adoracja NAJ-ŚWIĘTSZEGO SAKRAMENTU, a po niej 
spotkanie Kół Żywego Różańca. 

 Uroczystości dożynkowe w Czernidłach. 
 Msza św. dziękczynna, z dożynkowymi wieńcami 

przygotowanymi przez okoliczne wsie, o 1300 
w Czernidłach. Zapraszamy! 

 4.IX (poniedziałek): Rozpoczęcie nowego roku szkolnego 2017-18. 
 Msza św. dla szkół w Słomczynie i w Brześcach o 800 

w kościele. Serdecznie zapraszamy! wszystkie dzieci, 

młodzież, rodziców i całe grono pedagogiczne. 
 8.IX (piątek): Święto NARODZENIA MATKI BOŻEJ. 

 Episkopat Polski w Jubileuszowym Roku 100. rocznicy 
objawień fatimskich 6.VI br. w Sanktuarium Matki Bożej 
Fatimskiej na Krzeptówkach w Zakopanem odnowił AKT 

POŚWIĘCENIA KOŚCIOŁA W POLSCE NIEPOKALANEMU SERCU MARYI. 
Zgodnie z zaleceniem Konferencji Episkopatu Polski 
AKT ów zostanie ponowiony także w naszej parafii 
w czasie Mszy św. o 1800. Serdecznie zapraszamy! 

wszystkich Parafian do udziału w odnowieniu tego AKTU. 
 9.IX (sobota): WYPOMINKI o 1715. Msza św. za zmarłych pole-

canych w WYPOMINKACH o 1800. 
 9–10.IX: Pielgrzymka Różańca Rodziców za dzieci do Piekar 

Śląskich, na Górę św. Anny, Leśniowa i św. Anny. 

 10.IX (niedziela): 

 W czasie Mszy Świętej o 1030 zostaną pobłogosławione 
tornistry uczniów naszej parafii z klas pierwszych szkoły 
podstawowej. Serdecznie zapraszamy! 

 Uroczystości dożynkowe w Brześcach. 
 Podczas Mszy św. dziękczynnej o 1330 w Brześcach 

dziękujemy PANU BOGU za tegoroczne plony. 
 Prosimy! poszczególne wsie o przyniesienie na Mszę św. 

wieńców dożynkowych. 
 Zbiórka do puszek na potrzeby Wyższego Metro-

politalnego Seminarium Duchownego pw. św. Jana Chrzci-
ciela w Warszawie. Polecamy uwadze parafian! 

 Chrzty w sierpniu w 4. niedzielę miesiąca, 24.IX, na sumie. 
Zgłoszenia do 15.IX w kancelarii. Przygotowanie dla rodziców 
i chrzestnych 17.IX po sumie, w kościele. 

 Urząd Miasta i Gminy w Konstancinie organizuje dla dzieci 
i młodzieży bezpłatne zajęcia z podstaw programowania 
komputerowego, w ramach projektu „Rozwijamy swoje 
pasje”. Udział bezpłatny. Zajęcia w Domu Ludowym 
w Słomczynie. Liczba miejsc ograniczona. Szczegóły w ulot-
kach w kościele oraz na stronie https://infolab.blog/rsp/. 

 Rada Parafialna podjęła decyzję o odnowieniu wnętrza koś-
cioła. Poza malowaniem niezbędna jest wymiana części tyn-
ków w przyziemiu kościoła, naprawa pęknięć stropu i w na-
wach bocznych, podklejenie lub wymiana odspojonych tyn-
ków na stropie. Wstępny kosztorys to 350 tys. zł. Prace 
mogłyby się rozpocząć w 2. połowie września lub na począ-
tku października i przy sprzyjających warunkach zakończyć 
w grudniu, co zależy aliści od zgromadzenia wymaganych 
środków. Rada zwraca się zatem o ofiary na remont 
wspólnego domu. Już teraz serdeczne Bóg zapłać! 

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

27.VIII Julia KRÓLIK, Słomczyn 

 

27.VIII Julia LUBELSKA, Obory 
27.VIII Mia Julia KOSMALA, Brześce 

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

ODESZLI 
W ostatnim czasie odeszła z naszego grona: 

śp. Marianna WIEWIÓRA  20.VIII.2017 l. 77 

Wieczne odpoczywanie racz Jej dać PANIE! 

INTENCJE MSZALNE I MODLITEWNE 

4.IX 
(poniedziałek) 

730  

1800 † Izabeli JASIULEWICZ, w miesiąc po śmierci 

5.IX 
(wtorek) 

730 w pewnej intencji 

1800 
† Ireny, Zdzisława, Romualda, Stefana i Stefanii 

MISZKURKÓW 

6.IX 
(środa) 

730  

1800 † Krystyny BUJEŃCZYK 

7.IX 
(czwartek) 

730 w pewnej intencji 

1800 w pewnej intencji 

8.IX 
(piątek) 

730 w pewnej intencji 

1800 

dziękczynna, z prośbą o błogosławieństwo BOŻE, 

w 55. rocznicę małżeństwa Jana i Elżbiety, 

oraz w intencji ich dzieci, wnuków i prawnuka 

9.IX 
(sobota) 

730 
† Marianny WYSZOGRODZKIEJ, 

Stanisławy, Jana i Józefa WYSZOGRODZKICH 

1715 WYPOMINKI 

1800 † zmarłych polecanych w WYPOMINKACH 

10.IX 
(niedziela) 

845 
† Marii i Józefa JAGNYZIAKÓW, 

Genowefy i Henryka ŁABĘDZIÓW, 

Felicji i Stanisława KOWALCZYKÓW 

1030 
† Stanisława KANABUSA, w 2. rocznicę śmierci, 

Kazimiery i Mariana MIRGOSÓW 

1200 
† Heleny, w 7 rocznicę śmierci, i Stanisława MIRKOWSKICH, 

zmarłych w rodzin MIRKOWSKICH, MELÓW i URBANKÓW 

1800 
† Stanisławy, Stanisława, Franciszka i Eugeniusza 

ZAWADZANKÓW 

MODLITWA… 
BOŻE coś z ziemi naszej wrogów wygnał, 

Łamiąc swą mocą ich pychę i hardość, 

Wróć nam Ojczyznę wolną, sprawiedliwą. 

Wróć Solidarność. 

BOŻE coś katów naszej świętej ziemi 

Przez wieki gromił i ścierał na marność, 

Przywróć nam Matkę–Polskę niepodległą. 

Wróć Solidarność. 

BOŻE coś w serca więzionych Polaków 

Wlewał nadzieję i moralną karność, 

Przywróć nam prawdę na kartach historii. 

Wróć Solidarność. 

WĄCHAL-SOROCZYŃSKA, Maria 

il. POWSTANIE WARSZAWSKIE – ŚWIERCZ, Henryk ps. „Świerszcz” (1923, Bydgoszcz – 1992, Koszalin) – ok.  12.IX.1944, 
Śródmieście Południowe, sanitariuszka z plut. NSZ „Sikora”, ul. Wiejska 11, na przeciwko sejmu.; źródło: www.1944.pl 

PATRON TYGODNIA: BŁ. JAN CHRZCICIEL MAZZUCCONI, MĘCZENNIK, DOKOŃCZENIE 
Tam zaczął od poznawania języka, zwanego mujuw, i zwyczajów Papuasów. 

Szybko jednak zachorował na malarię. Powalony gorączką, ciężko oddychający, 
z nabrzmiałymi oczami, wyglądający jak ludzki szkielet, Jan Chrzciciel nie podda-
wał się. Pamiętano, że powtarzał: „wszystko w porządku, jestem szczęśliwy”… 

13.III.1855 na Rook zmarł brat zakonny. Niedługo potem przełożony misji nakazał 
Janowi Chrzcicielowi udanie się do Sydney w Australii, na odpoczynek i leczenie. 

Tymczasem na Rook przypłynął przełożony misji PIME z wyspy Woodlark z lista-
mi watykańskiej Kongregacji Krzewienia Wiary proszącej o rozważenie możliwoś-
ci przeniesienia się na wyspy, gdzie tubylcy byli przychylni misjonarzom. Taką de-
cyzję, acz z wahaniem, podjęto, opuszczono Rook i zebrano się na Woodlark. 

Z Woodlark – gdzie tubylcy także zaczęli zagrażać misjonarzom i obarczać ich 
winą za kilka zgonów – misjonarze udali się na okazjonalnym statku do Sydney. 

W tym samym czasie Jan Chrzciciel, nie mając pojęcia o ostatnich wydarzeniach, 
czując się nieco lepiej, zakupił w Sydney zapasy i zaokrętował na statek „Gazelle” 
z zamiarem wypłynięcia na Woodlark. 

Oba statki musiały się w nocy minąć na Morzu Koralowym… 

Gdy 7.IX.1855 „Gazelle” podpłynąła pod wyspę wpadła w zatoce Guazup na rafę 
koralową. Natychmiast do statku podpłynęła flotylla tubylczych łódeczek. Przewo-
dził im niejaki Awikoar. By nie wzbudzić podejrzeń tubylcy zostawili łuki i strzały 
na lądzie. Podpływając zaczęli rozmowę z próbującą uwolnić się z rafy załogą 
„Gazelle”. Obiecywali pomoc. 

Awikoar wdrapał się na pokład. Uśmiechając się i witając marynarzy wszedł 
na mostek kapitański. Omijając kapitana zwrócił się ku ubranemu w sutannę 
Janowi Chrzcicielowi. Błyskawicznie wyjął zza słomianej spódnicy maczetę… 

Uderzył w głowę misjonarza. Śmierć była natychmiastowa… 

Tubylcy zaatakowali załogę „Gazelle” i wycięli ją w pień… 

Dziś jedna trzecia mieszkańców Papui - Nowej Gwinei – ok. miliona – to katolicy… 

19.III.1984, na placu przed bazyliką pw. św. Piotra w Watykanie, Jana Chrzciciela 
beatyfikował św. Jan Paweł II. (uroczystość 7 września) 

il. na odwrocie: JAN CHRZCICIEL MAZZUCCONI – współczesne wyobrażenie; źródło: catholicsaints.info 

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://infolab.blog/rsp/
http://www.1944.pl/fototeka/kobiety,90.html#3067
http://catholicsaints.info/blessed-giovanni-battista-mazzucconi/
http://www.swzygmunt.knc.pl/

