
   

»»WWIIEERRZZYYCCIIEE  WW  NN IIEEGGOO ,,   CCHHOOCCIIAAZZ  NNIIEE  WWIIDDZZIICCIIEE……««   
NR XXV/2018 (845) GAZETKA PARAFII ŚW. ZYGMUNTA W SŁOMCZYNIE 24 CZERWCA AD 2018 
 

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

Aniołowie są obecni od chwili stworzeniapor. Hi 38, 7, gdzie są nazwani „synami BOŻYMI”. i w ciągu całej historii zbawienia, zwiastując z daleka i z bliska 

to zbawienie oraz służąc wypełnieniu zamysłu BOŻEGO. 

Oto niektóre przykłady: 

 zamykają raj ziemskipor. Rdz 3, 24, 

 chronią Lotapor. Rdz 19, ratują Hagar i jej dzieckopor. Rdz 21, 17, powstrzymują rękę Abrahamapor. Rdz 22, 11, 

 pośredniczą w przekazywaniu Prawapor. Dz 7, 53, prowadzą lud BOŻYpor. Wj 23, 20-23, 

 zwiastują narodzinypor. Sdz 13 i powołaniapor. Sdz 6, 11-24; Iz 6, 6, towarzyszą prorokompor. 1 Krl 19, 5. 

Wreszcie anioł Gabriel zwiastuje narodzenie Poprzednika oraz narodzenie samego JEZUSApor. Łk 1,11. 26. [KKK, 332] 

DWUNASTA NIEDZIELA ZWYKŁA 
UROCZYSTOŚĆ NARODZENIA ŚW. JANA CHRZCICIELA 

 

ZACHARIASZ I ARCHANIOŁ GABRIEL — VERONESE, Bonifacy de' Pitati (1487, Werona – 1553, Wenecja) 

olejny na płótnie, 193×164cm, Galleria dell’Accademia, Wenecja; źródło: www.kunst-fuer-alle.de 

Z KSIĘGI PROROKA JEREMIASZAJR 1, 4-10 
Za czasów Jozjasza PAN skierował do mnie następujące słowo: 

»Zanim ukształtowałem cię w łonie matki, znałem cię, poświę-

ciłem cię, nim przyszedłeś na świat, ustanowiłem cię prorokiem 

dla narodów«. 

I rzekłem: 

„Ach, PANIE, BOŻE, przecież nie umiem mówić, bo jestem młodzień-

cem!” 

PAN zaś odpowiedział mi: 

»Nie mów: 

'Jestem młodzieńcem', 

gdyż pójdziesz, do kogokolwiek cię poślę, i będziesz mówił, 

cokolwiek tobie polecę. 

Nie lękaj się ich, bo jestem z tobą, by cię chronić«, 

mówi PAN. 

I wyciągnąwszy rękę, dotknął PAN moich ust i rzekł mi: 

»Oto kładę MOJE słowa w twoje usta. 

Spójrz, daję ci dzisiaj władzę nad narodami i nad królestwami, byś 

wyrywał i obalał, byś niszczył i burzył, byś budował i sadził«. 

PSALM RESPONSORYJNYPS 71, 1-2. 3-4A. 5-6AB. 15AB I 17 (R.: POR. 6B) 

REFREN: Od łona matki PAN mym opiekunem 

W TOBIE, PANIE, ucieczka moja, 

niech wstydu nie zaznam na wieki. 

Wyzwól mnie i ratuj w TWEJ sprawiedliwości, 

nakłoń ku mnie SWE ucho i ześlij ocalenie. 

Bądź dla mnie skałą schronienia 

i zamkiem warownym, aby mnie ocalić, 

bo TY jesteś moją opoką i twierdzą. 

BOŻE mój, wyrwij mnie z rąk niegodziwca. 

Bo TY, mój BOŻE, jesteś moją nadzieją, 

PANIE, TOBIE ufam od młodości. 

TY byłeś moją podporą od dnia narodzin, 

od łona matki moim opiekunem. 

Moje usta będą głosiły TWOJĄ sprawiedliwość 

i przez cały dzień TWOJĄ pomoc. 

BOŻE, TY mnie uczyłeś od mojej młodości 

i do tej chwili głoszę TWOJE cuda. 

Z PIERWSZEGO LISTU ŚW. PIOTRA APOSTOŁA1 P 1, 8-12 
Najmilsi: 

Wy, choć nie widzieliście JEZUSA CHRYSTUSA, miłujecie GO; 

teraz wierzycie w NIEGO, chociaż nie widzicie; 

a ucieszycie się radością niewymowną i pełną chwały wtedy, 

gdy osiągniecie cel waszej wiary, zbawienie dusz. 

Nad tym zbawieniem wszczęli poszukiwania i badania prorocy, ci, którzy 

przepowiadali przeznaczoną dla was łaskę. 

Badali oni, kiedy i na jaką chwilę wskazywał DUCH CHRYSTUSA, który w nich 

był i przepowiadał cierpienia przeznaczone dla CHRYSTUSA i mające potem 

nastąpić uwielbienia. 

Im też zostało objawione, że nie im samym, ale raczej wam miały służyć 

sprawy obwieszczone wam przez tych, którzy wam głosili Ewangelię mocą 

zesłanego z nieba DUCHA ŚWIĘTEGO. 

Wejrzeć w te sprawy pragną aniołowie. 

AKLAMACJAJ 1, 7; ŁK 1, 17 Alleluja, Alleluja 

JAN przyszedł świadczyć o światłości, 

aby przygotować PANU lud doskonały. 

SŁOWA EWANGELII WG ŚW. ŁUKASZAŁK 1, 5-17 

Za czasów Heroda, króla Judei, żył pewien kapłan, imieniem Zachariasz, 

z oddziału Abiasza. 

Miał on żonę z rodu Aarona, a na imię było jej Elżbieta. 

Oboje byli sprawiedliwi wobec BOGA i postępowali nienagannie według 

wszystkich przykazań i przepisów PAŃSKICH. 

Nie mieli jednak dziecka, ponieważ Elżbieta była niepłodna; 

oboje zaś byli już posunięci w latach. 

Kiedy w wyznaczonej dla swego oddziału kolei pełnił służbę kapłańską 

przed BOGIEM, jemu zgodnie ze zwyczajem kapłańskim przypadł los, żeby 

wejść do przybytku PAŃSKIEGO i złożyć ofiarę kadzenia. 

A cały lud modlił się na zewnątrz w czasie kadzenia. 

Naraz ukazał mu się anioł PAŃSKI, stojący po prawej stronie ołtarza 

kadzenia. 

Przeraził się na ten widok Zachariasz i strach padł na niego. 

Lecz anioł rzekł do niego: 

„Nie bój się, Zachariaszu; twoja prośba została wysłuchana: 

żona twoja Elżbieta urodzi ci syna, któremu nadasz imię 

Jan. 

Będzie to dla ciebie radość i wesele; i wielu z jego narodzenia 

cieszyć się będzie. 

Będzie bowiem wielki w oczach PANA; wina i sycery pić nie będzie 

i już w łonie matki napełniony będzie DUCHEM ŚWIĘTYM. 

Wielu spośród dzieci Izraela nawróci do PANA, BOGA ich; 

on sam pójdzie przed NIM w duchu i mocy Eliasza, żeby 

serca ojców nakłonić ku dzieciom, a nieposłusznych do u-

sposobienia sprawiedliwych, by przygotować PANU lud 

doskonały”. 

https://www.kunst-fuer-alle.de/english/fine-art/artist/image/bonifazio-veronese/16137/1/135740/the-archangel-gabriel-announces-the-birth-of-john-the-baptist-to-zechariah/index.htm
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INFORMACJE PARAFIALNE 
 1-30.VI: NABOŻEŃSTWA CZERWCOWE do NAJŚWIĘTSZEGO SERCA 

PANA JEZUSA codziennie o 1730. 
 24.VI (niedziela): 

 Po każdej Mszy św. święcenie pojazdów: 
 Kierowcy otrzymują obrazek ze specjalną modlitwą. 
 Ofiary zebrane podczas święcenia pojazdów zostaną 

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

 1.VII (niedziela): Z racji 1. niedzieli miesiąca po sumie adoracja 
NAJŚWIĘTSZEGO SAKRAMENTU. Nie będzie spotkania Kół Żywego 
Różańca. 

 Kończy się 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. 

 W dniach 12-14.X.2018 odbędą się dni skupienia. 
Szczegóły zostaną podane we wrześniu. 

 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. 

 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! 

ZAPOWIEDZI 
Zapowiedź I: Piotr Karol SKROBUTAN, kawaler z parafii pw. św. Anny w Pia-

secznie, i Roksana Elena MICHALAK, panna z parafii tutejszej 

Zapowiedź I: Bohdan Wojciech RĄCZKOWSKI, kawaler z parafii pw. św. Hu-

berta w Zalesiu Górnym, i Emilia Urszula BARAN, 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. Marcin BOJEMSKI  11.VI.2018 l. 31 

śp. Marianna BARAN  11.VI.2018 l. 84 

śp. Barbara SUJECKA  10.VI.2018 l. 61 

Wieczne odpoczywanie racz Im dać PANIE! 

INTENCJE MSZALNE I MODLITEWNE 

25.VI 
(poniedziałek) 

730 o uzdrowienie dla mamy Haliny 

1800 † Katarzyny DOLACIŃSKIEJ  

26.VI 
(wtorek) 

730 o powodzenie w czasie egzaminów i dary DUCHA ŚWIĘTEGO dla Karoliny 

1800 † Jacka ROSZCZYKA, w 4. rocznicę śmierci 

27.VI 
(środa) 

730 
† Leontyny SAK, w 6. rocznicę śmierci, 

zmarłych z rodzin SAKÓW i NOGALÓW 

1800 
† Ireneusza KUCHARSKIEGO, 

Władysława BOROWSKIEGO 

28.VI 
(czwartek) 

730 † Tadeusza BOROWSKIEGO, w miesiąc po śmierci 

1800 † Zdzisława, Ireny i Romualda KŁOSÓW 

29.VI 
(piątek) 

730 w pewnej intencji 

1800 w intencji Piotra i Pawła, z prośbą o błogosławieństwo BOŻE 

30.VI 
(sobota) 

730 
† Szczepana, Ireny i Stefana NOGALÓW, 

Weroniki i Franciszka PARADOWSKICH  

1800 w intencji nowożeńców: Ernesta KRYCZKI i Katarzyny JĘDRAL 

1900 
† Emilii i Romana DOMINIKÓW, 

Wojciecha i Michaliny DOMINIKÓW, 

Grzegorza i Anny KOMOSÓW 

1.VII 
(niedziela) 

845 
† Stanisława i Haliny STĘPNIEWSKICH, 

Jadwigi, Aleksandra i Lucjana PIEŃKOWSKICH 

1030 † zmarłych z rodzin WOJCIECHOWSKICH i GUZIŃSKICH 

1200 † Włodzimierza EKSZTAJNA, w 10. rocznicę śmierci 

1800 
† Mariana i Kazimiery MIRGOSÓW, 

Stanisława KANABUSA 

ROZMYŚLANIA O OJCU 
Jego groźna twarz w chmurze nad wodami dzieciństwa 

(tak rzadko trzymał w ręku moja ciepłą głowę) 

podany do wierzenia win nie przebaczający 

karczował bowiem lasy i prostował ścieżki 

wysoko niósł latarnię gdy weszliśmy w noc 

myślałem że usiądę po jego prawicy 

i rozdzielać będziemy światło od ciemności 

i sądzić naszych żywych 

— stało się inaczej 

tron jego wiózł na wózku sprzedawca starzyzny 

i hipoteczny wyciąg mapę naszych włości 

urodził się po raz drugi drobny bardzo kruchy 

o skórze przeźroczystej chrząstkach bardzo nikłych 

pomniejszał swoje ciało abym mógł je przyjąć 

w nieważnym miejscu jest cień pod kamieniem 

on sam rośnie we mnie jemy nasze klęski 

wybuchamy śmiechem 

gdy mówią jak mało trzeba 

aby się pojednać 

HERBERT, Zbigniew Bolesław Ryszard (1924, Lwów – 1998, Warszawa) 

BISKUPI WARSZAWSCY: MIKOŁAJ JAN MANUGIEWICZ 

Na świat przyszedł 21.IV.1754 w Rychcicach, 

nad potokiem Bar, niedaleko Drohobycza, w ów-

czesnej diecezji przemyskiej I Rzeczpospolitej 

(według innych źródeł w Kamieńcu Podolskim). 

Był synem szlachcica Michała, z pochodzenia 

Ormianina, i Heleny z domu Czajkowskiej. 

Ukończył kolegium jezuickie w Złoczowie, w ów-

czesnym województwie ruskim. 

Następnie studiował w Akademii Zamojskiej, 

po czym został jej profesorem ortografii, grama-

tyki i retoryki, a także języka francuskiego. Uczył 

w niej w latach 1774-82 – od 1772, po I rozbio-

rze Polski, już pod zaborem austriackim. 

A w 1784 Austriacy Akademię zamknęli… 

Święcenia kapłańskie przyjął 6.III.1785 w Rzymie. 

W czasach upadku I Rzeczypospolitej posługiwał jako proboszcz w parafii 

pw. św. Apostołów Piotra i Pawła w Kaskach k. Sochaczewa. 

W 1809 został członkiem kapituły katedry pw. św. Jana Chrzciciela w War-

szawie, w 1815 kapituły katedralnej w Gnieźnie, a w 1816 kapituły 

kolegiackiej w Łowiczu. 

27.IX.1822 został mianowany przez Piusa VII biskupem pomocniczym 

archidiecezji warszawskiej, ze stolicą tytularną Thaumacus. 

Święcenia biskupie otrzymał 10.XI.1822 w kościele pw. Świętego Krzyża 

w Warszawie. Konsekrował go abp Szczepan Hołowczyc, metropolita 

warszawski, w asyście bpa Jana Pawła Woronicza, ówczesnego ordynariusza 

krakowskiego, i bpa Józefa Szczepana Koźmiana, sufragana lubelskiego. 

19.XII.1825 został ordynariuszem diecezji sejneńskiej. Ingres odbył 

9.VII.1826. Rezydował w Warszawie. 

W 1826 założył w Sejnach seminarium duchowne oraz obdarował bibliotekę 

diecezjalną księgami pochodzącymi z zamykanych przez zaborców zakonów. 

Zachęcał swoich diecezjan do gorliwego przeżywania wielkiego postu… 

16.V.1827 został mianowany senatorem rosyjskiego Królestwa Kongre-

sowego. W 1828 był członkiem sądu sejmowego mającego osądzać osoby 

oskarżone o zdradę stanu. M.in. sąd z jego udziałem nie znalazł znamion zdrady 

stanu w działalności konspiracyjnego Towarzystwa Patriotycznego… 

Konsekrował sufragana sejneńskiego, bpa Stanisława Kostkę Choromań-

skiego (1829). Był współkonsekratorem biskupa podlaskiego Jana Marcele-

go Gutkowskiego (1826) i krakowskiego Karola Skórkowskiego (1830). 

W 1830 został odznaczony Orderem Polskim Świętego Stanisława I klasy, 

którego wielkim mistrzem byli wówczas carowie rosyjscy, noszący też tytuł 

Króla Polski. 

Do PANA odszedł 25.VI.1834 w Warszawie, już po powstaniu listopadowym… 

il.: MIKOŁAJ JAN MANUGIEWICZ — PIWARSKI, Adolf (1817 – 1870, Warszawa) 

1833, papier, cynkografia, 40.4× 28.3 cm, Muzeum Narodowe w Krakowie; źródło: katalog.muzeum.krakow.pl 

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 
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