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Wszyscy ludzie są uwikłani w grzech Adama. Stwierdza to św. Paweł: 

 „Przez nieposłuszeństwo jednego człowieka wszyscy stali się grzesznikami”RZ 5, 19; „Przez jednego człowieka grzech wszedł na świat, a przez grzech śmierć 

i w ten sposób śmierć przeszła na wszystkich ludzi, ponieważ wszyscy zgrzeszyli…”RZ 5,12. 

Apostoł przeciwstawia powszechności grzechu i śmierci powszechność zbawienia w CHRYSTUSIE: 

 „Jak przestępstwo jednego sprowadziło na wszystkich ludzi wyrok potępiający, tak czyn sprawiedliwy JEDNEGO (CHRYSTUSA) sprowadza na wszystkich ludzi 

usprawiedliwienie dające życie”RZ 5,18. [KKK, 402]

DZIESIĄTA NIEDZIELA ZWYKŁA 

 

ADAM I EWA — CRANACH, Łukasz, starszy (1472, Kronach – 1553, Weimar) 

1526, olejny na panelu, 117×80 cm, Courtauld Institute of Art, Londyn; źródło: commons.wikimedia.org 

Z KSIĘGI RODZAJURDZ 3, 9-15 
Gdy Adam spożył z drzewa, PAN BÓG zawołał na niego i zapytał go: 

»Gdzie jesteś?« 

On odpowiedział: 

„Usłyszałem TWÓJ głos w ogrodzie, przestraszyłem się, bo jestem 

nagi, i ukryłem się”. 

Rzekł BÓG: 

»Któż ci powiedział, że jesteś nagi? 

Czy może zjadłeś z drzewa, z którego ci zakazałem jeść?« 

Mężczyzna odpowiedział: 

„Niewiasta, którą postawiłeś przy mnie, dała mi owoc z tego 

drzewa i zjadłem”. 

Wtedy PAN BÓG rzekł do niewiasty: 

»Dlaczego to uczyniłaś?« 

Niewiasta odpowiedziała: 

„Wąż mnie zwiódł i zjadłam”. 

Wtedy PAN BÓG rzekł do węża: 

»Ponieważ to uczyniłeś, bądź przeklęty wśród wszystkich zwierząt 

domowych i dzikich; 

na brzuchu będziesz się czołgał i proch będziesz jadł 

po wszystkie dni twego istnienia. 

Wprowadzam nieprzyjaźń między ciebie a niewiastę, pomiędzy 

potomstwo twoje a potomstwo jej: 

ono ugodzi cię w głowę, a ty ugodzisz je w piętę«. 

PSALM RESPONSORYJNYPS 130 (129), 1B-2. 3-4. 5-7A. 7B-8 (R.: POR. 7BC) 

REFREN: BÓG ZBAWICIELEM, pełnym miłosierdzia 

Z głębokości wołam do CIEBIE, PANIE, 

PANIE, wysłuchaj głosu mego. 

Nachyl SWE ucho 

na głos mojego błagania. 

Jeśli zachowasz pamięć o grzechach, PANIE, 

PANIE, któż się ostoi? 

Ale TY udzielasz przebaczenia, 

aby CI służono z bojaźnią. 

Pokładam nadzieję w PANU, 

dusza moja pokłada nadzieję w JegO słowie, 

dusza moja oczekuje PANA. 

Bardziej niż strażnicy poranka 

niech Izrael wygląda PANA. 

U PANA jest bowiem łaska, 

u NIEGO obfite odkupienie. 

On odkupi Izraela 

ze wszystkich jego grzechów. 

Z DRUGIEGO LISTU ŚW. PAWŁA APOSTOŁA DO KORYNTIAN2 KOR 4, 13 – 5, 1 

Bracia: 

Mamy tego samego ducha wiary, według którego napisano: 

„Uwierzyłem, dlatego przemówiłem”, 

my także wierzymy i dlatego mówimy, przekonani, że TEN, który wskrzesił 

JEZUSA, z JEZUSEM przywróci życie także nam i stawi nas przed sobą razem 

z wami. 

Wszystko to bowiem dla was, ażeby łaska, obfitująca we wdzięczność 

wielu, pomnażała się BOGU na chwałę. 

Dlatego to nie poddajemy się zwątpieniu, chociaż bowiem niszczeje nasz 

człowiek zewnętrzny, to jednak ten, który jest wewnątrz, odnawia się 

z dnia na dzień. 

Niewielkie bowiem utrapienia nasze obecnego czasu gotują bezmiar 

chwały przyszłego wieku dla nas, którzy się wpatrujemy nie w to, co wi-

dzialne, lecz w to, co niewidzialne. 

To bowiem, co widzialne, przemija, to zaś, co niewidzialne, trwa wiecznie. 

Wiemy bowiem, że kiedy nawet zniszczeje nasz przybytek doczesnego 

zamieszkania, będziemy mieli mieszkanie od BOGA, dom nie ręką 

uczyniony, lecz wiecznie trwały w niebie. 

AKLAMACJAJ 12, 31B-32 Alleluja, Alleluja 

»Teraz władca tego świata zostanie precz wyrzucony, 

a JA, gdy zostanę nad ziemię wywyższony, 

przyciągnę wszystkich do SIEBIE« 

SŁOWA EWANGELII WG ŚW. MARKAMK 3, 20-35 

JEZUS przyszedł z uczniami swoimi do domu, a tłum znów się zbierał, tak 

że nawet posilić się nie mogli. 

Gdy to posłyszeli JEGO bliscy, wybrali się, żeby GO powstrzymać. 

Mówiono bowiem: 

„Odszedł od zmysłów”. 

A uczeni w Piśmie, którzy przyszli z Jerozolimy, mówili: 

„Ma Belzebuba i mocą władcy złych duchów wyrzuca złe duchy”. 

Wtedy przywołał ich do SIEBIE i mówił im w przypowieściach: 

»Jak może Szatan wyrzucać Szatana? 

Jeśli jakieś królestwo jest wewnętrznie skłócone, takie królestwo 

nie może się ostać. 

I jeśli dom wewnętrznie jest skłócony, to taki dom nie będzie mógł 

się ostać. 

Jeśli więc Szatan powstał przeciw sobie i jest z sobą skłócony, 

to nie może się ostać, lecz koniec z nim. 

Nikt nie może wejść do domu mocarza i sprzęt mu zagrabić, jeśli 

mocarza wpierw nie zwiąże, i dopiero wtedy dom jego ograbi. 

Zaprawdę, powiadam wam: 

Wszystkie grzechy i bluźnierstwa, których by się ludzie dopuścili, 

będą im odpuszczone. 

Kto by jednak zbluźnił przeciw DUCHOWI ŚWIĘTEMU, nigdy nie otrzy-

ma odpuszczenia, lecz winien jest grzechu wiecznego«. 

Mówili bowiem: 

„Ma ducha nieczystego”. 

Tymczasem nadeszła JEGO MATKA i bracia i stojąc na dworze, posłali 

po NIEGO, aby GO przywołać. 

A tłum ludzi siedział wokół NIEGO, gdy MU powiedzieli: 

„Oto TWOJA MATKA i bracia na dworze szukają Ciebie”. 

Odpowiedział im: 

»Któż jest MOJĄ matką i którzy są MOIMI braćmi?« 

I spoglądając na siedzących dokoła NIEGO, rzekł: 

»Oto MOJA matka i MOI bracia. 

Bo kto pełni wolę BOŻĄ, ten jest MI bratem, siostrą i matką«. 

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Lucas_Cranach_d._%C3%84._001.jpg
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INFORMACJE PARAFIALNE 
 1-30.VI: NABOŻEŃSTWA CZERWCOWE do NAJŚWIĘTSZEGO SERCA 

PANA JEZUSA codziennie o 1730. 
 13.VI (środa): 

 Podczas Mszy św. o 1900 nasz Arcypasterz, Jego 
Eminencja ks. Kazimierz kard. NYCZ, udzieli sakramentu 
bierzmowania młodzieży naszej parafii. 

 12.VI (wtorek): Spowiedź św. kandydatów do bierzmo-
wania, świadków i rodziców — o 1900. 

 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. Do 14.VI (czwartek) prosimy! 

o oddanie wypełnionych kart uczestników i wpłatę drugiej 
raty. Są jeszcze wolne miejsca. Szczegóły i zapisy – 
u ks. Michała. 

 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 z przeznaczeniem na remont kościoła – Rada 
Parafialna i nasi duszpasterze składają serdeczne Bóg zapłać! 

 Zainteresujmy się! prasą katolicką. Naprawdę warto! 

ZAPOWIEDZI 
Zapowiedź II: Ernest Krzysztof KRYCZKA, kawaler z parafii tutejszej, 

i Katarzyna JĘDRAL, panna z parafii pw. św. Franciszka w Prażmowie 

Zapowiedź II: Łukasz ADAMCZYK, kawaler z parafii tutejszej, i Monika 

Anna SZYMCZYK, panna z parafii pw. św. Andrzeja Boboli w Warszawie 
Ktokolwiek wiedziałby o przeszkodach w zawarciu małżeństwa przez w/w osoby 

proszony jest o skontaktowanie się z Kancelarią Parafialną 

ODESZLI 
W ostatnim czasie odszedł z naszego grona: 

śp. Tadeusz BOROWSKI  27.V.2018 l. 79 

Wieczne odpoczywanie racz Mu dać PANIE! 

INTENCJE MSZALNE I MODLITEWNE 

11.VI 
(poniedziałek) 

730 † Małgorzaty i Wiesława BIERNACKICH, z racji imienin 

1800 
† Franciszki, Antoniego, 

Teresy i Sylwestra BARANÓW 

12.VI 
(wtorek) 

730  

1800 † Stanisława, Franciszki i Jana GRZYWACZÓW 

13.VI 
(środa) 

730 w pewnej intencji 

1800 
† Antoniego i Marianny KRÓLÓW, 

zmarłych dziadków 

zmarłych z rodziny KRÓLÓW 

14.VI 
(czwartek) 

730  

1800 † Sławomira OSUCHA, z racji urodzin 

15.VI 
(piątek) 

730  

1800 
† Haliny i Adolfa WIŚNIEWSKICH, 

zmarłych z rodzin WIŚNIEWSKICH i ŻUBRÓW 

16.VI 
(sobota) 

730 
† Janiny i Sylwestra LATOSZKÓW, 

Heleny, Władysława, Apolonii i Stanisława 

KOWALCZYKÓW 

1800 w intencji nowożeńców: Michała PINDELSKIEGO i Marty KUREK 

17.VI 
(niedziela) 

845 
† Stefanii i Jana KAMIŃSKICH, 

Henryki i Mariana CHOJNACKICH 

1030 
† Zbigniewa SMOLIŃSKIEGO, w 7. rocznicę śmierci, 

Wacława i Wacławy NOWIŃSKICH 

1200 † Jolanty i Marka MAĆKOWIAKÓW, ich rodziców 

1800 † Władysława i Waldemara NOGALÓW 

BISKUPI WARSZAWSCY: SZCZEPAN HOŁOWCZYC 

Na świat przyszedł ok. 19.VIII.1741 k. Orszy w woj. no-

wogrodzkim, w szlacheckiej rodzinie Bazylego herbu 

Pierzchała i Marianny z domu Ostaszkiewicz. 

Początkowo kształcił się w wileńskich szkołach. 

Od 1771 studiował w warszawskim seminarium 

oo. jezuitów i misjonarzy. 

3.VII.1772 w Warszawie przyjął święcenia kapłańskie. 

Rok później został proboszczem w Kutnie, by w 1774 

wyjechać do Rzymu na studia prawnicze. 

Po powrocie w 1776 został sekretarzem brata 

królewskiego, ówczesnego ordynariusza płockiego, 

bpa Michała Jerzego Poniatowskiego, późniejszego 

Prymasa Polski, a jednocześnie przewodniczącego Komisji Edukacji Naro-

dowej KEN. Współpracował z nim już przed wyjazdem do Rzymu przeprowa-

dzając w 1774, w zastępstwie Poniatowskiego, wizytacje szkół pojezuickich, 

po kasacie zakonu jezuickiego w 1773. To samo uczynił w 1776. 

Wcześniej, jeszcze podczas pobytu w Rzymie, w 1775 został członkiem 

nowo powstałego Towarzystwa do Ksiąg Elementarnych. Brał czynny udział 

w jego pracach, m.in. nad nowymi programami i podręcznikami. 

22.VIII.1776 na Uniwersytecie Krakowskim uzyskał doktorat obojga praw… 

Wkrótce potem znów pojechał do Rzymu, aby przyjrzeć się organizacji zakła-

dów naukowych oraz by zebrać fundusze na rzecz Akademii Krakowskiej. 

Po powrocie stał się jednym z autorów koncepcji podziału Rzeczpospolitej 

na wydziały szkolne: w 1781 KEN wyodrębniła 9 takich wydziałów… 

Następnie został wizytatorem szkół litewskich, a w 1784 wizytatorem 

generalnym KEN. W międzyczasie, w 1783, został kanonikiem warszaw-

skim, a w 1785 kanonikiem kapituły krakowskiej. Dwa lata później był już 

proboszczem Wrocimowic, a w 1788 prałatem kolegiaty kieleckiej.… 

W 1792, lojalny wobec króla Stanisława Augusta Poniatowskiego, przystąpił 

do konfederacji targowickiej i został przez nią delegowany do Towarzystwa 

do Ksiąg Elementarnych… 

W 1812 przystąpił do Konfederacji Generalnej Królestwa Polskiego – skonfe-

derowanego sejmu napoleońskiego Księstwa Warszawskiego, który prokla-

mował przywrócenie Królestwa Polskiego i zjednoczenie narodu polskiego. 

Po upadku Napoleona i Księstwa Warszawskiego był od 1818 senatorem 

zarządzanego przez zaborcę rosyjskiego Królestwa Polskiego. 

29.III.1819 został mianowany pierwszym biskupem nowo powstałej diecezji 

sandomierskiej. Sakrę biskupią otrzymał w Warszawie 6.VII.1819. Władzę 

objął przez swego pełnomocnika, ponieważ już od 24.IV.1819 był 

wikariuszem kapitulnym archidiecezji warszawskiej, a 17.XII.1819 został 

mianowany arcybiskupem metropolitą warszawskim… 

Jednocześnie został prymasem Królestwa Polskiego. 

Na mocy uprawnień, jakie nadał mu Pius VII – po porozumieniu zawartym 

28.I.1818 z carem Aleksandrem I – i po podpisaniu dekretu przez umie-

rającego poprzednika na stolicy warszawskiej, abpa Franciszka Skarbka 

Malczewskiego, podjął pracę nad reorganizacją administracji kościelnej 

w Królestwie Polskim. W jej ramach przeprowadził kasatę – której był 

zresztą faktycznym twórcą, wraz ówczesnym Ministrem Wyznań i Oświece-

nia Publicznego, Stanisławem Kostką Potockim, wielkim mistrzem 

masońskim, członkiem Najwyższej Kapituły w XII stopniu, darzącym Kościół, 

a zwłaszcza zakony, wyjątkową niechęcią, i przy współpracy Stanisława Sta-

szica i ks. Hugo Kołłątaja – wielu klasztorów, w tym 6 paulińskich… 

W 1820 został członkiem Komisji Rządowej Oświecenia Publicznego i Wyz-

nań. Rok później ufundował pierwszą warszawską kapitułę metropolitalną. 

Tegoż też roku wystąpił – ze wszystkimi biskupami Królestwa Polskiego, co 

dało początek Konferencji Episkopatu – do cara Aleksandra przeciw 

zapisom o rozwodach w nadal obowiązującym Kodeksie Napoleona… 

Wysłał też list do Piusa VII, w którym pozytywnie wyrażał się o stosunku 

zaborcy rosyjskiego do katolików w porównaniu z zaborcą austriackim (gdzie 

obowiązywał tzw. józefinizm) i z sytuacją w zaborczych Prusach. Pisał, że ro-

syjski car „zapewnia specjalną ochronę religii katolickiej” w Królestwie… 

Od 1821 członek rzeczywisty Towarzystwa Warszawskiego Przyjaciół Nauk. 

Zmarł 27.VIII.1823 w Warszawie i pochowany został w podziemiach 

warszawskiej katedry pw. św. Jana. 

il. SZCZEPAN HOŁOWCZYC — ŚLIWICKI, Walenty (1765-1857), 1801—50, litografia, 23.5×21.3 cm; ; źródło: polona.pl 
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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 
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