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Niedziela wyraźnie różni się od szabatu, po którym następuje chronologicznie co tydzień; 

 dla chrześcijan zastępuje szabat z jego przepisem obrzędowym. 

Przez Paschę CHRYSTUSA niedziela wypełnia duchową prawdę szabatu żydowskiego i zapowiada wieczny odpoczynek człowieka w BOGU. 

Kult oparty na prawie przygotowywał misterium CHRYSTUSA, a to, co było w nim praktykowane, było w pewnym sensie figurą odnoszącą się do CHRYSTU-

SAPOR. 1 KOR 10, 11: 

 Ci, którzy trwali w dawnym porządku, przeszli do nowej nadziei i nie zachowują już szabatu, ale święcą dzień PAŃSKI, dzień, w którym nasze życie zostało 

pobłogosławione przez CHRYSTUSA i przez JEGO śmierćŚW. IGNACY ANTIOCHEŃSKI, EPISTULA AD MAGNESIOS, 9, 1. 

Świętowanie niedzieli jest wypełnieniem przepisu moralnego w sposób naturalny wpisanego w serce człowieka, aby „w sposób zewnętrzny oddawać cześć 

BOGU dla upamiętnienia tego wielkiego, najpowszechniejszego dobrodziejstwa, jakim jest dzieło stworzenia świata”ŚW. TOMASZ Z AKWINU, SUMMA THEOLOGÁAE, II-II, 122, 4. 

Kult niedzielny wypełnia przepis moralny Starego Przymierza, przejmując jego rytm i ducha przez oddawanie co tydzień czci STWÓRCY i ODKUPICIELOWI JEGO 

ludu. [KKK, 2175, 2176] 

DZIEWIĄTA NIEDZIELA ZWYKŁA 

 

CZŁOWIEK Z USCHNIĘTĄ RĘKĄ — BIDA, Aleksander (1813, Tuluza –1895, Buhl) 

c. 1874, rycina, z “Ewangelia Życia Jezusa”, Nowy Jork, wyd. Fords, Howard, & Hulbert źródło: www.gci.org 

Z KSIĘGI POWTÓRZONEGO PRAWAPWT 5, 12-15 
Tak mówi PAN: 

«Będziesz zważał na szabat, aby go święcić, jak ci nakazał PAN, BÓG 

twój. 

Sześć dni będziesz się trudził i wykonywał wszelką twą pracę, lecz 

dzień siódmy jest szabatem PANA, BOGA twego. 

Nie będziesz wykonywał żadnej pracy ani ty, ani twój syn, ani twoja 

córka, ani twój sługa, ani twoja służąca, ani twój wół, ani twój osioł, 

ani żadne twoje zwierzę, ani przybysz, który przebywa w twoich 

bramach; 

aby wypoczęli twój niewolnik i twoja niewolnica, jak i ty. 

Pamiętaj, że byłeś niewolnikiem w ziemi egipskiej i wyprowadził cię 

stamtąd PAN, BÓG twój, ręką mocną i wyciągniętym ramieniem: 

przeto ci nakazał PAN, BÓG twój, strzec dnia szabatu». 

PSALM RESPONSORYJNYPS 81 (80), 3-4. 5-6B. 6C-8A. 10-11B (R.: POR. 2A) 

REFREN: Śpiewajcie BOGU, naszemu OBROŃCY 

Zacznijcie śpiewać i w bęben uderzcie, 

w cytrę słodko dźwięczącą i lirę. 

Zadmijcie w róg w czas nowiu, 

w czas pełni, w nasz dzień uroczysty. 

Bo tak ustanowiono w Izraelu 

przykazania BOGA Jakuba. 

Ustanowił to prawo dla Józefa, 

gdy wyruszał z ziemi egipskiej. 

Słyszę słowa nieznane: 

»Uwolniłem od brzemienia jego barki, 

jego ręce porzuciły kosze. 

Wołałeś w ucisku, a JA cię ocaliłem. 

Nie będziesz miał obcego boga, 

cudzemu bogu nie będziesz się kłaniał. 

JA jestem PANEM, BOGIEM twoim, 

który cię wywiódł z ziemi egipskiej«. 

Z DRUGIEGO LISTU ŚW. PAWŁA APOSTOŁA DO KORYNTIAN2 KOR 4, 6-11 

Bracia: 

BÓG, który rozkazał ciemnościom, by zajaśniały światłem, zabłysnął 

w naszych sercach, by olśnić nas jasnością poznania chwały BOŻEJ 

na obliczu JEZUSA CHRYSTUSA. 

Przechowujemy zaś ten skarb w naczyniach glinianych, aby z BOGA była 

owa przeogromna moc, a nie z nas. 

Zewsząd cierpienia znosimy, lecz nie poddajemy się zwątpieniu; 

żyjemy w niedostatku, lecz nie rozpaczamy; 

znosimy prześladowania, lecz nie czujemy się osamotnieni, 

obalają nas na ziemię, lecz nie giniemy. 

Nosimy nieustannie w ciele naszym konanie JEZUSA, aby życie JEZUSA 

objawiało się w naszym ciele. 

Ciągle bowiem my, którzy żyjemy, jesteśmy wydawani na śmierć z powodu 

JEZUSA, aby życie JEZUSA objawiało się w naszym śmiertelnym ciele. 

AKLAMACJAPOR. J 17, 17BA Alleluja, Alleluja 

Słowo TWOJE, PANIE, jest prawdą, 

uświęć nas w prawdzie. 

SŁOWA EWANGELII WG ŚW. MARKAMK 2, 23 – 3, 6 

Pewnego razu, gdy JEZUS przechodził w szabat pośród zbóż, uczniowie JEGO 

zaczęli po drodze zrywać kłosy. 

Na to faryzeusze mówili do NIEGO: 

„Patrz, czemu oni czynią w szabat to, czego nie wolno?” 

ON im odpowiedział: 

»Czy nigdy nie czytaliście, co uczynił Dawid, kiedy znalazł się 

w potrzebie i poczuł głód, on i jego towarzysze? 

Jak wszedł do domu BOŻEGO za Abiatara, najwyższego kapłana, i jadł 

chleby pokładne, które tylko kapłanom jeść wolno; i dał również 

swoim towarzyszom«. 

I dodał: 

»To szabat został ustanowiony dla człowieka, a nie człowiek 

dla szabatu. 

Zatem SYN CZŁOWIECZY jest PANEM także szabatu«. 

Wszedł znowu do synagogi. 

Był tam człowiek, który miał uschniętą rękę. 

A śledzili GO, czy uzdrowi go w szabat, żeby GO oskarżyć. 

ON zaś rzekł do człowieka z uschłą ręką: 

»Podnieś się na środek!« 

A do nich powiedział: 

»Co wolno w szabat: uczynić coś dobrego, czy coś złego? 

Życie uratować czy zabić?« 

Lecz oni milczeli. 

Wtedy spojrzawszy na nich dokoła z gniewem, zasmucony z powodu 

zatwardziałości ich serc, rzekł do człowieka: 

»Wyciągnij rękę!« 

Wyciągnął, i ręka jego stała się znów zdrowa. 

A faryzeusze wyszli i ze zwolennikami Heroda zaraz się naradzali 

przeciwko NIEMU, w jaki sposób GO zgładzić. 

https://www.gci.org/files/images/ab/index
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INFORMACJE PARAFIALNE 
 1-30.VI: NABOŻEŃSTWA CZERWCOWE do NAJŚWIĘTSZEGO SERCA 

PANA JEZUSA codziennie o 1730. 
 3.VI (niedziela): 1-SZA NIEDZIELA MIESIĄCA. 

 XI DZIEŃ DZIĘKCZYNIENIA — pod hasłem „DZIĘKUJEMY ZA NIE-
PODLEGŁOŚĆ”. 

 Po Mszach św. zbierane są ofiary na budowę świątyni 
pw. Opatrzności Bożej w Warszawie. 

 Po sumie — z racji 1. niedzieli miesiąca — adoracja NAJ-
ŚWIĘTSZEGO SAKRAMENTU i spotkanie Kół Żywego Różańca. 

 7.VI (czwartek): O 1900 w domu rekolekcyjnym spotkanie uczes-
tników pielgrzymki na Ukrainę (22–29.VI). 

 8.VI (piątek): O 2000 „WIECZÓR MODLITWY” — adoracja JEZUSA 
w NAJŚWIĘTSZYM SAKRAMENCIE, w Słowie, w śpiewie, w ciszy… 
Prośby / podziękowania, które będą polecane JEZUSOWI 
można wrzucać do specjalnej skrzynki na końcu kościoła. 

 9.VI (sobota): 
 WYPOMINKI o 1645, a po nich NABOŻEŃSTWO CZERWCOWE. 
 Msza św. za zmarłych polecanych w WYPOMINKACH o 1800. 

 Chrzty w czerwcu w 4. niedzielę miesiąca — 24.VI — na su-
mie. Zgłoszenia do 15.VI w kancelarii. Przygotowanie dla 
rodziców i chrzestnych 17.VI, po sumie, w kościele. 

 Trwa nabór młodzieży — z klas 7. szkoły podstawowej 
i 2. gimnazjum — na przygotowanie do SAKRAMENTU BIERZ-
MOWANIA w roku szkolnym 2018/9. Zapisy — u ks. Michała. 

 16–17.VI (sobota–niedziela): Pielgrzymka rzeczna pw. św. Zygmunta 
do Płocka. Chętnych prosimy! o zgłaszanie się do księży. 

 16–26.VII: Letni wyjazd dzieci i młodzieży naszej parafii 
do Karwi. Koszt 1,300 zł. Są jeszcze wolne miejsca. Szcze-
góły i zapisy – u ks. Michała. Prosimy! o oddanie wypełnio-

nych kart uczestników i wpłatę pierwszej raty w wys. 800 zł. 
 Parafialny zespół Caritas współorganizuje wakacyjny wyjazd 

dla dzieci i młodzieży w Łebie. Wziąć w nim udział ma grupa 
dzieci z rodzin ubogich, których nie stać na pokrycie kosztów. 
Gorąco prosimy! o wsparcie tej inicjatywy. Dary można składać 
do skrzynki Caritas w kościele, przekazywać księżom bądź 

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. 
 Kończy się remont kościoła. Ofiary na odnowę wspól-

nego domu można składać np. na konto parafialne: 
PKO S.A. VII O. w Warszawie 56 1240 1109 1111 0000 0551 5772 

Za wszystkie ofiary – składane na tacę, wpłaty indywidualne 
i na konto – serdeczne Bóg zapłać! 

ZAPOWIEDZI 
Zapowiedź II: Bartłomiej WIŚNIEWSKI, kawaler z parafii tutejszej, i Ma-

gdalena LICHOMSKA, panna z parafii pw. Matki Bożej Różańcowej 
w Piasecznie 

Zapowiedź II: Łukasz ŚWIERCZEWSKI, kawaler, i Klaudia ZAWADZAN-
KO, panna, oboje z parafii tutejszej 

Zapowiedź I: Ernest Krzysztof KRYCZKA, kawaler z parafii tutejszej, 

i Katarzyna JĘDRAL, panna z parafii pw. św. Franciszka w Prażmowie 
Ktokolwiek wiedziałby o przeszkodach w zawarciu małżeństwa przez w/w osoby 

proszony jest o skontaktowanie się z Kancelarią Parafialną 

ODESZLI 
W ostatnim czasie odeszła z naszego grona: 

śp. Regina KOZŁOWSKA  21.V.2018 l. 96 

Wieczne odpoczywanie racz Jej dać PANIE! 

INTENCJE MSZALNE I MODLITEWNE 

4.VI 
(poniedziałek) 

730  

1800 
† Leokadii PLUCIŃSKIEJ, 

Krzysztofa DZIERŻAWSKIEGO, 

zmarłych z rodzin PLUCIŃSKICH i DZIERŻAWSKICH 

5.VI 
(wtorek) 

730 w pewnej intencji 

1800 

† Zygmunta ŁOPACIŃSKIEGO, 

Zofii i Władysława ŁOPACIŃSKICH, 

Gabrieli i Stanisława PODGÓRSKICH, 

Dariusza KOSZORKA, Zofii KUBIAK 

6.VI 
(środa) 

730  

1800 † Władysławy i Stanisława WĘCŁAWIAKÓW 

7.VI 
(czwartek) 

730 w pewnej intencji 

1800 

dziękczynno błagalna, w 10. rocznicę ślubu, 

Magdaleny i Radosława Szlasa, 

z prośbą o błogosławieństwo BOŻE i potrzebne łaski dla całej rodziny 

8.VI 
(piątek) 

730  

1800 † Tadeusza GOSŁAWSKIEGO 

9.VI 
(sobota) 

730 dziękczynna, z racji 17. rocznicy ślubu Macieja i Barbary 

1645 WYPOMINKI 

1800 † zmarłych polecanych w WYPOMINKACH 

10.VI 
(niedziela) 

845 
† Józefa WARGOCKIEGO, 

 zmarłych z rodziny WARGOCKICH 

1030 
† Marii i Stanisława GADOMSKICH, 

zmarłych z rodzin GADOMSKICH i JANISZKÓW 

1200 

† Jadwigi OKLEJ, 

Eugeniusza, Mirosława i Stefana OKLEJÓW 

† Genowefy i Antoniego GUTTÓW 

1800 † Zbigniewa RETMAŃSKIEGO, w 1. rocznicę śmierci 

TĘSKNO MI PANIE… 

Do kraju tego, gdzie kruszynę chleba 

Podnoszą z ziemi przez uszanowanie 

Dla darów Nieba… 

Tęskno mi, PANIE… Do kraju tego, gdzie winą jest dużą 

Popsować gniazdo na gruszy bocianie, 

Bo wszystkim służą… 

Do kraju tego, gdzie pierwsze ukłony Tęskno mi, PANIE… 

Są, jak odwieczne CHRYSTUSA wyznanie, 

„Bądź pochwalony!”… 

Tęskno mi, PANIE… Tęskno mi jeszcze i do rzeczy innej, 

Której już nie wiem, gdzie leży mieszkanie, 

Równie niewinnej… 

Do bez-tęsknoty i do bez-myślenia, Tęskno mi, PANIE… 

Do tych, co mają tak za tak – nie za nie, 

Bez światło-cienia… 

Tęskno mi, PANIE… Tęskno mi owdzie, gdzie któż o mnie stoi? 

I tak być musi, choć się tak nie stanie 

Przyjaźni mojej… 

Tęskno mi, PANIE… 

NORWID, Cyprian Kamil (1821, Lasków-Głuchy – 1883, Paryż) – „Moja piosnka” 

BISKUPI WARSZAWSCY: FRANCISZEK SKARBEK MALCZEWSKI DOKOŃCZENIE 

Późniejszy pierwszy arcybiskup metropolita warszawski 

w 1790 został kanonikiem kapituły wileńskiej. Następnie 

w latach 1801–5 był wikariuszem kapitulnym archidiecezji 

gnieźnieńskiej i tym samym administrował tą archi-

diecezją, a w latach 1806-9 administratorem apostol-

skim diecezji poznańskiej. 

W 1806 rządzący w Warszawie Prusacy mianowali go, 

co w 1808 zatwierdził król Saksonii Fryderyk Augustz I 

Wettyn, zarządca ustanowionego przez Napoleona I 

Księstwa Warszawskiego, biskupem kujawsko-pomor-

skim. 

Stolica Apostolska natomiast nominację zatwierdziła wiele lat później, 

bo dopiero po upadku Napoleona. Sakrę biskupią przyjął więc 5.XI.1815 

w Warszawie, a rządy w diecezji kujawsko-pomorskiej objął 1.VI.1816. 

W 1818 został delegatem apostolskim Piusa VII z zadaniem zorganizowania 

podziału administracyjnego Kościoła w zarządzanym tym razem – i już 

na prawie 100 lat – przez rosyjskiego zaborcę Królestwie Polskim. 

2.X.1818 – czyli 200 lat temu – został za zgodą Stolicy Apostolskiej 

metropolitą warszawskim. Ingres do katedry warszawskiej odbył 1.I.1819. 

Dla siebie i swoich następców otrzymał przywilej noszenia purpurowych szat 

kardynalskich – bez aliści purpurowej piuski – oraz tytuł prymasa Królestwa 

Polskiego. Mimo sprzeciwu metropolity Gniezna, Ignacego Raczyńskiego. 

Dwa miesiące po ingresie, w III.1819, Malczewski ciężko zachorował. 

17.IV.1819 umierającego już prymasa nakłoniono do podpisania tzw. dekretu 

kasacyjnego – do likwidacji przeznaczono 25 domów męskich i cztery 

żeńskie, zaś w trzech żeńskich zarządzono redukcję liczby zakonnic – więcej, 

niż zezwolił papież. Zlikwidowano m.in. 4 domy kanoników laterańskich, w tym 

opactwo w Czerwińsku, najlepiej uposażone w diecezji płockiej… 

Prymas zmarł dzień później, 18.IV.1819. 

Pochowany został na Cmentarzu Powązkowskim w Warszawie. 

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 

INNE Żywy Różaniec – +48 512 665 747; Różaniec Rodziców – +48 608 369 120 
 

http://www.swzygmunt.knc.pl/

