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[…] „według wiary, a nie dzięki widzeniu postępujemy”2 KOR 5, 7 i poznajemy BOGA „jakby w zwierciadle, niejasno … po części”1 KOR 13,12. 

Wiara, która jest pełna światła dzięki TEMU, w którego wierzymy, często jest przeżywana w ciemności. 

Może być wystawiona na próbę. 

Świat, w którym żyjemy, bardzo często wydaje się daleki od tego, o czym zapewnia nas wiara. 

Doświadczenia zła, cierpienia, niesprawiedliwości i śmierci wydają się zaprzeczać Dobrej Nowinie; 

 mogą one zachwiać wiarą i stać się dla niej pokusą. 

Powinniśmy wtedy zwrócić się do świadków wiary: 

 Abrahama, który „wbrew nadziei uwierzył nadziei”RZ 4, 18; 

 MARYI DZIEWICY, która w „pielgrzymce wiary”SOBÓR WATYKAŃSKI II, KONST. LUMEN GENTIUM, 58 doświadczyła nawet „nocy wiary”JAN PAWEŁ II, ENC. REDEMPTORIS MATER, 18, uczestnicząc 

w cierpieniu SYNA i nocy JEGO grobu; 

 i tylu innych świadków wiary: 

 „Mając dokoła siebie takie mnóstwo świadków, odłożywszy wszelki ciężar, a przede wszystkim grzech, który nas łatwo zwodzi, winniśmy wytrwale 

biec w wyznaczonych nam zawodach. 

 Patrzmy na JEZUSA, który nam w wierze przewodzi i ją wydoskonala”HBR 12,1-2. [KKK, 402] 

JEDENASTA NIEDZIELA ZWYKŁA 

 

CHRYSTUS NAUCZAJĄCY 

ok. 1000, tempera, złoto, atrament na pergaminie, 30.8×20 cm, J. Paul Getty Museum, Los Angeles; źródło: www.getty.edu 

Z KSIĘGI PROROKA EZECHIELAEZ 17, 22-24 

Tak mówi PAN BÓG: 

»JA także wezmę wierzchołek z wysokiego cedru i zasadzę, 

z najwyższych jego pędów ułamię gałązkę i zasadzę ją na górze 

wyniosłej i wysokiej. 

Na wysokiej górze izraelskiej ją zasadzę. 

Ona wypuści gałązki i wyda owoc, i stanie się cedrem wspaniałym. 

Wszystko ptactwo pod nim zamieszka, 

wszystkie istoty skrzydlate zamieszkają w cieniu jego gałęzi. 

I wszystkie drzewa na polu poznają, że JA jestem PAN, 

który poniża drzewo wysokie, 

który drzewo niskie wywyższa, 

który sprawia, że drzewo zielone usycha, 

który zieloność daje drzewu suchemu. 

JA, PAN, rzekłem i to uczynię«. 

PSALM RESPONSORYJNYPS 92 (91), 2-3. 13-14. 15-16 (R.: POR. 2) 

REFREN: Dobrze jest śpiewać TOBIE, PANIE BOŻE 

Dobrze jest dziękować PANU, 

śpiewać TWOJEMU imieniu, NAJWYŻSZY, 

rano głosić TWOJĄ łaskawość, 

a wierność TWOJĄ nocami. 

Sprawiedliwy zakwitnie jak palma, 

rozrośnie się jak cedr na Libanie. 

Zasadzeni w domu Pańskim 

rozkwitną na dziedzińcach naszego BOGA. 

Nawet i w starości wydadzą owoc, 

zawsze pełni życiodajnych soków, 

aby świadczyć, że PAN jest sprawiedliwy, 

ON moją OPOKĄ i nie ma w NIM nieprawości. 

Z DRUGIEGO LISTU ŚW. PAWŁA APOSTOŁA DO KORYNTIAN2 KOR 5, 6-10 

Bracia: 

Mając ufność, wiemy, że jak długo pozostajemy w ciele, jesteśmy 

pielgrzymami, z daleka od PANA. 

Albowiem według wiary, a nie dzięki widzeniu postępujemy. 

Mamy jednak nadzieję i chcielibyśmy raczej opuścić nasze ciało i stanąć 

w obliczu PANA. 

Dlatego też staramy się JEMU podobać, czy to gdy z NIM, czy gdy z daleka 

od NIEGO jesteśmy. 

Wszyscy bowiem musimy stanąć przed trybunałem CHRYSTUSA, aby każdy 

otrzymał zapłatę za uczynki dokonane w ciele, złe lub dobre. 

AKLAMACJA Alleluja, Alleluja 

Ziarnem jest słowo BOŻE, 

a siewcą jest CHRYSTUS, 

każdy, kto GO znajdzie, 

będzie żył na wieki. 

SŁOWA EWANGELII WG ŚW. MARKAMK 4, 26-34 

JEZUS mówił do tłumów: 

»Z królestwem BOŻYM dzieje się tak, jak gdyby ktoś nasienie 

wrzucił w ziemię. 

Czy śpi, czy czuwa, we dnie i w nocy, nasienie kiełkuje i rośnie, 

sam nie wie jak. 

Ziemia sama z siebie wydaje plon, najpierw źdźbło, potem kłos, 

a potem pełne ziarno w kłosie. 

Gdy zaś plon dojrzeje, zaraz zapuszcza sierp, bo pora już 

na żniwo«. 

Mówił jeszcze: 

»Z czym porównamy królestwo BOŻE lub w jakiej przypowieści 

je przedstawimy? 

Jest ono jak ziarnko gorczycy; 

gdy się je wsiewa w ziemię, jest najmniejsze 

ze wszystkich nasion na ziemi. 

Lecz wsiane, wyrasta i staje się większe od innych jarzyn; 

wypuszcza wielkie gałęzie, tak że ptaki podniebne 

gnieżdżą się w jego cieniu«. 

W wielu takich przypowieściach głosił im naukę, o ile mogli ją rozumieć. 

A bez przypowieści nie przemawiał do nich. 

Osobno zaś objaśniał wszystko SWOIM uczniom. 

http://www.getty.edu/art/collection/objects/2557/unknown-maker-christ-teaching-anglo-saxon-about-1000/
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INFORMACJE PARAFIALNE 
 1-30.VI: NABOŻEŃSTWA CZERWCOWE do NAJŚWIĘTSZEGO SERCA 

PANA JEZUSA codziennie o 1730. 
 16–17.VI (sobota–niedziela): Pielgrzymka rzeczna pw. św. Zygmunta 

do Płocka. 
 22.VI (piątek): 

 O 800 zostanie odprawiona Msza św. na zakończenie 
roku szkolnego dla uczniów ze szkół w Słomczynie 
i Brześcach. Serdecznie zapraszamy! uczniów, rodziców, 

nauczycieli i wychowawców. 
 Modlitewne spotkanie „RÓŻANIEC RODZICÓW ZA DZIECI” – 

po Mszy św. o 1800. 
 Parafialna pielgrzymka na Ukrainę. Wyjazd sprzed 

kościoła o 1300. 
 O 1900, w domu rekolekcyjnym, spotkanie organizacyjne 

w sprawie wyjazdu letniego do Karwi (16–26.VII). 
 24.VI (niedziela): 

 Po każdej Mszy św. odbędzie się święcenie pojazdów: 
 Każdy kierowca otrzyma obrazek z modlitwą 

kierowcy. 
 Ofiary zebrane podczas święcenia pojazdów zostaną 

przeznaczone na program misyjny MIWA Polska, 
wspierający zakup samochodów dla polskich 
misjonarzy. 

 Chrzty w czerwcu w 4. niedzielę miesiąca, 24.VI, na sumie. 
 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. 

 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! 

 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! 

ODESZLI 
W ostatnim czasie odszedł z naszego grona: 

śp. Klaudiusz Hubert SKRZYPCZAK  2.VI.2018 l. 33 

Wieczne odpoczywanie racz Mu dać PANIE! 

INTENCJE MSZALNE I MODLITEWNE 

18.VI 
(poniedziałek) 

730 w intencji Elżbiety 

1800 † Adolfa i Haliny WIŚNIEWSKICH 

19.VI 
(wtorek) 

730 † Stanisława CYGANA, w miesiąc po śmierci 

1800  

20.VI 
(środa) 

730 † Zygmunta, Jadwigi i Stanisławy OLIZAROWSKICH 

1800 † Jana GRZYWACZA 

21.VI 
(czwartek) 

730 
† Józefa i Krzysztofa ZARONÓW, 

Jana LATOSZKA 

1800 

† Jana, Janiny i Władysława RAWSKICH, 

Lucyny, Władysława i Janusza BOROWSKICH, 

Elżbiety i Adama TRZASKOWSKICH, 

Bronisława FRANUSIEWICZA 

22.VI 
(piątek) 

730 † cierpiących w czyśćcu 

1800 

w intencji dzieci poleconych w RÓŻAŃCU RODZICÓW, 

a w szczególności intencja dziękczynna za łaskę chrztu św. Hani, 
z prośbą o błogosławieństwo BOŻE dla niej 
i jej rodziców, Mileny i Tomasza 

23.VI 
(sobota) 

730 † Jana OSUCHA 

1800 

† Antoniego OKLEJA, w 2. rocznicę śmierci, 

rodziców Krystyny i Tadeusza OKLEJÓW, 

teściów Pelagii i Mariana LICHOCKICH, 

Sławomira LICHOCKIEGO 

24.VI 
(niedziela) 

845 † Janiny WRONA, Sabiny MATERZYŃSKIEJ 

1030 
† Bogusława BIERNACKIEGO, 

zmarłych rodziców Reginy i Tadeusza 

1200 w pewnej intencji 

1800 † Jana OPALIŃSKIEGO 

CO KOCHAĆ? 
Co masz kochać? pytasz dziecię, 

Co dla serca jest drogiego? 

Kochaj BOGA, bo na świecie, 

Nic nie stało się bez NIEGO. 

Kochaj ojca, matkę twoją, 

Módl się za nich codzień z rana, 

Bo przy tobie oni stoją, 

Niby straż od BOGA dana. 

Do Ojczyzny, po rodzinie, 

Wzbudź najczystszy żar miłości: 

Tuś się zrodził w tej krainie, 

I tu złożysz swoje kości. 

W czyjem sercu miłość tleje, 

I nie toczy go zgnilizna, 

W tego duszy wciąż jaśnieje: 

BÓG, rodzina i ojczyzna! 

BEŁZA, Władysław (1847, Warszawa – 1913, Lwów) 

BISKUPI WARSZAWSCY: JOWIN FRYDERYK ALOJZY BYSTRZYCKI 

Na świat przyszedł 6.III.1737 w podlaskiej wsi Wyszonki-Wypychy. Był synem 

Kazimierza Grzegorza herbu Bończa, burgrabiego Łukowa, i Ewy z domu 

Sobolewskiej, wojszczanki z Mielnika. 

Kształcił się w Drohiczynie, po czym 23.VII.1758 wstąpił do zakonu jezuitów. 

Studiował filozofię i matematykę w warszawskim kolegium jezuickim. 

Następnie uczył się w Wilnie – jako student uczonego jezuity, Marcina 

Poczobutta-Odlanickiego – astronomii. 

W Wilnie także, w 1769, przyjął święcenia kapłańskie. 

Przez następne 3 lata dalej pogłębiał tam wiedzę teologiczną. W 1772 

obronił doktorat, po czym powrócił do Warszawy i w kolegium jezuickim 

nauczał matematyki i filozofii. 

Po kasacie zakonu jezuitów w 1773 został kapłanem świeckim, a jedno-

cześnie nadwornym astronomem, matematykiem, geometrą i fizykiem 

na dworze króla Stanisława Augusta Poniatowskiego. 

Urządził i nadzorował obserwatorium astronomiczne na Zamku Królewskim. 

Jego obserwacje wykorzystał m.in. w 1775 Leonhard Euler do obliczenia szero-

kości geograficznej Warszawy. Zajmował się także określaniem 

współrzędnych geograficznych na podstawie zaćmień Słońca i Księżyca. 

W latach 1779-99 przeprowadzał pierwsze w Warszawie, systematyczne 

pomiary meteorologiczne temperatury i ciśnienia… 

Z ramienia Komisji Edukacji Narodowej był też egzaminatorem geometrów, 

a w latach 1774-81 był zastępcą prefekta szkoły normalnej w Warszawie. 

Był jednym z inicjatorów stosowania nowych zabezpieczeń przed piorunami. 

Pod jego kierunkiem w 1783 na pałacu w Dęblinie zamontowano jeden 

z pierwszych piorunochronów w Rzeczypospolitej. 

W 1776 został proboszczem Stężycy, a dwa lata później kanonikiem 

inflanckim. W 1786 był już kanonikiem kapituły kolegiackiej pw. św. Jana 

Chrzciciela w Warszawie. W 1791 otrzymał godność kantora, później także 

archidiakona płockiej kapituły katedralnej. 

Istnieją przesłanki, że 8.VII.1792 wszedł na Babią Górę, uznawaną wówczas 

za nieprzystępną i niebezpieczną… 

W 1795 został kawalerem Orderu Świętego Stanisława Rzeczpospolitej 

Obojga Narodów. Był członkiem i korespondentem Królewskiej Akademii 

Nauk w Londynie oraz Akademii Nauk w Mannheim. 

W 1812 został kustoszem sandomierskim. Przystąpił wówczas do Konfede-

racji Generalnej Królestwa Polskiego – czyli zwołanego przez Napoleona 

nadzwyczajnego Sejmu Księstwa Warszawskiego, który proklamował 

przywrócenie Królestwa Polskiego i zjednoczenie narodu polskiego. Na krót-

ko aliści. Po odwrocie Napoleona spod Moskwy jeszcze w tym samym roku 

na ziemie polskie powrócili zaborcy rosyjscy… 

Do końca interesował się zagadnieniami naukowymi, M.in. 26.X.1813 w „Gaze-

cie Warszawskiej” analizował przyczyny katastrofalnej powodzi, jaka w VIII-

IX.1813 nawiedziła m.in. dorzecze Wisły. 

8.I.1821 papież Pius VII mianował go biskupem pomocniczym 

warszawskim, tytularnym biskupem Lycopolis. 

Sakry biskupiej nie zdążył przyjąć, zmarł bowiem 11.VII.1821 w Warszawie. 

Pochowany został w katakumbach Cmentarza Powązkowskiego. 

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 
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