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Wiara w zmartwychwstanie zmarłych była od początku istotnym elementem wiary chrześcijańskiej. 

„Fiducia christianorum resurrectio mortuorum; illam credentes, sumus” — „Zmartwychwstanie umarłych jest ufnością chrześcijan; ta wiara nas ożywia"TERTULIAN, 

DE RESURRECTIONE CARNIS, 1, 1: 

 „Dlaczego twierdzą niektórzy spośród was, że nie ma zmartwychwstania? 

 Jeśli nie ma zmartwychwstania, to i CHRYSTUS nie zmartwychwstał. 

 A jeśli CHRYSTUS nie zmartwychwstał, daremne jest nasze nauczanie, próżna jest także wasza wiara. 

 Tymczasem jednak CHRYSTUS zmartwychwstał jako pierwszy spośród tych, co pomarli”1 KOR 15,12-14. 20. [KKK, 991] 

TRZYNASTA NIEDZIELA ZWYKŁA 

 

WSKRZESZENIE CÓRKI JAIRA — RIEPIN, Ilja (1844, Czuhujiw – 1930, Kuokkala) 

1871, olejny na płótnie, 229×382 cm, Muzeum Rosyjskie, Sankt Petersburg; źródło: www.wikiart.org 

Z KSIĘGI MĄDROŚCIMDR 1, 13-15; 2, 23-24 

Śmierci BÓG nie uczynił i nie cieszy się z zagłady żyjących. 

Stworzył bowiem wszystko po to, aby było, i byty tego świata niosą 

zdrowie: 

nie ma w nich śmiercionośnego jadu ani władania Otchłani 

na tej ziemi. 

Bo sprawiedliwość jest nieśmiertelna. 

Do nieśmiertelności BÓG stworzył człowieka – uczynił go obrazem SWEJ 

własnej wieczności. 

A śmierć weszła w świat przez zawiść diabła i doświadczają jej ci, którzy 

do niego należą. 

PSALM RESPONSORYJNYPS 30 (29), 2 I 4. 5-6. 11-12A I 13B (R.: 2A) 

REFREN: Sławię CIĘ, PANIE, bo mnie wybawiłeś 

Sławię CIĘ, PANIE, bo mnie wybawiłeś 

i nie pozwoliłeś mym wrogom naśmiewać się ze mnie. 

PANIE mój, BOŻE, 

z krainy umarłych wywołałeś moją duszę 

i ocaliłeś mi życie spośród schodzących do grobu. 

Śpiewajcie psalm, wszyscy miłujący PANA, 

i pamiętajcie o JEGO świętości. 

Gniew JEGO bowiem trwa tylko przez chwilę, 

a JEGO łaska przez całe życie. 

Płacz nadchodzi z wieczora, a rankiem wesele. 

Wysłuchaj mnie, PANIE, zmiłuj się nade mną, 

PANIE, bądź moją pomocą. 

Zamieniłeś w taniec mój żałobny lament, 

BOŻE mój i PANIE, będę CIĘ sławił na wieki. 

Z DRUGIEGO LISTU ŚW. PAWŁA APOSTOŁA DO KORYNTIAN2 KOR 8, 7. 9. 13-15 
Bracia: 

Podobnie jak obfitujecie we wszystko, w wiarę, w mowę, w wiedzę, we 

wszelką gorliwość, w miłość naszą do was, tak też obyście i w tę łaskę 

obfitowali. 

Znacie przecież łaskę PANA naszego, JEZUSA CHRYSTUSA, który będąc 

bogatym, dla was stał się ubogim, aby was ubóstwem swoim ubogacić. 

Nie o to bowiem idzie, żeby innym sprawiać ulgę, a sobie utrapienie, lecz 

żeby była równość. 

Teraz więc niech wasz dostatek przyjdzie z pomocą ich potrzebom, aby 

ich bogactwo było wam pomocą w waszych niedostatkach i aby nastała 

równość, jak to jest napisane: 

„Nie miał za wiele ten, kto miał dużo. 

Nie miał za mało ten, kto miał niewiele”. 

AKLAMACJAPOR. 2 TM 1, 10B Alleluja, Alleluja 

Nasz ZBAWICIEL, JEZUS CHRYSTUS, 

śmierć zwyciężył, 

a na życie 

rzucił światło przez Ewangelię. 

SŁOWA EWANGELII WG ŚW. MARKAMK 5, 21-43 

Gdy JEZUS przeprawił się z powrotem łodzią na drugi brzeg, zebrał się wielki 

tłum wokół NIEGO, a ON był jeszcze nad jeziorem. 

Wtedy przyszedł jeden z przełożonych synagogi, imieniem Jair. 

Gdy GO ujrzał, upadł MU do nóg i prosił usilnie: 

„Moja córeczka dogorywa, przyjdź i połóż na nią ręce, aby ocalała 

i żyła”. 

Poszedł więc z nim, a wielki tłum szedł za NIM i zewsząd na NIEGO napierał. 

A pewna kobieta od dwunastu lat cierpiała na upływ krwi. 

Wiele wycierpiała od różnych lekarzy i całe swe mienie wydała, a nic jej 

nie pomogło, lecz miała się jeszcze gorzej. 

Posłyszała o JEZUSIE, więc weszła z tyłu między tłum i dotknęła się JEGO 

płaszcza. 

Mówiła bowiem: 

„Żebym choć dotknęła JEGO płaszcza, a będę zdrowa”. 

Zaraz też ustał jej krwotok i poczuła w swym ciele, że jest uleczona 

z dolegliwości. 

A JEZUS natychmiast uświadomił sobie, że moc wyszła od NIEGO. 

Obrócił się w tłumie i zapytał: 

»Kto dotknął MOJEGO płaszcza?« 

Odpowiedzieli MU uczniowie: 

„Widzisz, że tłum zewsząd CIĘ ściska, a pytasz: Kto MNIE dotknął». 

ON jednak rozglądał się, by ujrzeć tę, która to uczyniła. 

Wtedy kobieta podeszła zalękniona i drżąca, gdyż wiedziała, co się z nią 

stało, padła przed NIM i wyznała MU całą prawdę. 

ON zaś rzekł do niej: 

»Córko, twoja wiara cię ocaliła, idź w pokoju i bądź wolna od swej 

dolegliwości«. 

Gdy ON jeszcze mówił, przyszli ludzie od przełożonego synagogi i donieśli: 

„Twoja córka umarła, czemu jeszcze trudzisz NAUCZYCIELA?” 

Lecz JEZUS, słysząc, co mówiono, rzekł do przełożonego synagogi: 

»Nie bój się, wierz tylko!« 

I nie pozwolił nikomu iść z SOBĄ z wyjątkiem Piotra, Jakuba i Jana, brata 

Jakubowego. 

Tak przyszli do domu przełożonego synagogi. 

Widząc zamieszanie, płaczących i głośno zawodzących, wszedł i rzekł 

do nich: 

»Czemu podnosicie wrzawę i płaczecie? 

Dziecko nie umarło, tylko śpi«. 

I wyśmiewali GO. 

Lecz ON odsunął wszystkich, wziął z sobą tylko ojca i matkę dziecka oraz 

tych, którzy z NIM byli, i wszedł tam, gdzie dziecko leżało. 

Ująwszy dziewczynkę za rękę, rzekł do niej: 

»Talitha kum«, 

to znaczy: 

»Dziewczynko, mówię ci, wstań!« 

Dziewczynka natychmiast wstała i chodziła, miała bowiem dwanaście lat. 

I osłupieli wprost ze zdumienia. 

Przykazał im też z naciskiem, żeby nikt o tym się nie dowiedział, i polecił, 

aby jej dano jeść. 

https://www.wikiart.org/en/ilya-repin/raising-of-jairus-daughter-1871
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INFORMACJE PARAFIALNE 
 1.VII (niedziela): 1. NIEDZIELA MIESIĄCA: 

 Po sumie adoracja NAJŚWIĘTSZEGO SAKRAMENTU. 
 Nie ma spotkania Kół Żywego Różańca. 

 7.VII (piątek): 1. PIĄTEK MIESIĄCA. 
 Msza św. ku czci NAJŚWIĘTSZEGO SERCA PANA JEZUSA o 1800. 
 Spowiedź 1. piątkowa ½ godz. przed Mszą św. 
 Z uwagi na wakacje „WIECZORU MODLITWY” nie będzie. 

 8.VII (sobota): 1-SZA SOBOTA MIESIĄCA. 
 Msza św. o NIEPOKALANYM SERCU MARYI o 1800. 

 Chrzty w lipcu w 4. niedzielę miesiąca 22.VII, na sumie. 
Zgłoszenia do 13.VII w kancelarii. Przygotowanie dla ro-
dziców i chrzestnych 15.VII, po sumie, w kościele. 

 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. Bierze 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! 

 W czasie wakacji szczegónie pamiętajmy! o prasie katolickiej! 

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

secznie, i Roksana Elena MICHALAK, panna z parafii tutejszej 

Zapowiedź II: 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. Bernard KOPYT  19.VI.2018 l. 54 

śp. Karolina OSUCH  19.VI.2018 l. 88 

Wieczne odpoczywanie racz Im dać PANIE! 

INTENCJE MSZALNE I MODLITEWNE 

2.VII 
(poniedziałek) 

730 o nawrócenie grzeszników 

1800 
† Marianny, Piotra MATYJASIAKÓW, 

Wojciecha i Franciszki MOLAKÓW, 

Janiny SIWIŃSKIEJ 

3.VII 
(wtorek) 

730  

1800 † Jana KORNASZEWSKIEGO 

4.VII 
(środa) 

730  

1800 
† Danuty i Stefana RYBACKICH, 

Stanisława FELBURA 

5.VII 
(czwartek) 

730  

1800 w pewnej intencji  

6.VII 
(piątek) 

730  

1800 

† Teresy JAWORECKIEJ, w 1. rocznicę śmierci, 

Henryka NOGALA, w 1. rocznicę śmierci, 

Bożeny KOŁODZIEJ, Janiny i Józefa KORNASÓW, 

Zofii i Aleksandra MIKOSÓW, Wandy BARTOSZEWSKIEJ 

7.VII 
(sobota) 

730 w pewnej intencji 

1800 

† Jana i Aleksandry BĄCZKOWSKICH, 

Stanisława i Teresy BOROWSKICH, 

Katarzyny KOCON-MŁYNARCZYK, 

Zdzisława MŁOTKA  

8.VII 
(niedziela) 845 

† Jana ŁUKASIKA, Grażyny GAWLIK, 

Marianny i Szymona STEFANIAKÓW, 

Zbigniewa WICHNIEWICZA, Aliny WICHNIEWICZ 

1030 
† Mieczysława KOMOSY, w 18. rocznicę śmierci, 

Stefana KOMOSY, Emilii KURANOWSKIEJ 

1200 † Zenona, Heleny i Stanisława BIERNACKICH 

1800 
† Heleny, Lucyny, Andrzeja i Feliksa MĘTLAKÓW, 

Marianny i Wiesława GOLIKÓW 

NA WAKACJACH 
Wakacje. Zamknięta szkoła 

milczy ze wzruszenia wielkiego. 

Tymczasem Marysia znad morza 

pisze list do mamusi, 

jak na lekcji języka polskiego. 

Wojtek, jak na matematyce, 

skarpetki, koszule liczy. 

Miał jeszcze dwie pary majtek – 

licząc – trudno się doliczyć. 

Wszyscy śpiewają przy ognisku, 

kłaniają się ogniu złotemu, 

choć zbiegła z narzeczonym 

nieśmiała pani od śpiewu. 

Ksiądz już na urlopie. 

Jakby nie było nikogo. 

Tylko poziomka niemowa 

zaczęła mówić o BOGU. 

TWARDOWSKI, Jan (1915, Warszawa – 2006, Warszawa), 2000 

BISKUPI WARSZAWSCY: WOJCIECH SKARSZEWSKI 

Nie wszyscy nasi biskupi zapisali się chlubnie w annałach historii Polski. BÓG 

osądzi ich postawy, ale przywołajmy dla porządku, że Wojciech Skarszewski 

na świat przyszedł 10.XI.1743 w Janowie. 

Pochodził z rodziny szlacheckiej tytułującej się herbem Leszczyc. 

Święcenia kapłańskie przyjął 21.VII.1776. Przez szereg lat pełnił coraz odpo-

wiedzialniejsze funkcje kościelne. Publikował teksty polemiczne, w spra-

wach kościelnych i publicznych. I to prawd. już wówczas związał się z opcją 

rosyjską, pobierając żołd od rosyjskich ambasadorów w Warszawie… 

Następnie był członkiem Sejmu Czteroletniego 1788-92, gdzie gardłował 

przeciw zmianom. 

Sakrę biskupią przyjął – zostając ordynariuszem chełmskim – 6.II.1791 – 

roku Konstytucji 3 Maja. Ale się jej sprzeciwiał. Przystąpił więc do konfede-

racji targowickiej i wziął udział w rozbiorowym sejmie grodzieńskim w 1793. 

Agitował za ratyfikacją traktatów rozbiorowych. Petraktował warunki 

rozbiorowe z posłem rosyjskim Jakobem Sieversem. 

Podpisał wówczas kwit treści: „Zaświadczam niniejszym, iż odebrałem od Je-

go Ekscelencji Pana Sieversa, ambasadora rosyjskiego, tysiąc dukatów jako 

półrocze mojej pensji, czego dowodem jest ten kwit, który własnoręcznie 

sygnuję”… 

22.VII.1793 podpisał traktat cesji przez Rzeczpospolitą ziem zagarniętych 

przez Rosję, a 25.IX.1793 ziem zagarniętych przez Prusy w II rozbiorze Polski. 

Wybuch insurekcji kościuszkowskiej zastał go w Warszawie. 1.V.1794 na roz-

kaz naczelnika, Tadeusza Kościuszki, został aresztowany i 11.IX.1794 

skazany na karę śmierci. Uniknął szubienicy dzięki interwencji nuncjusza 

papieskiego. W ostatniej chwili karę zamieniono na dożywotnie więzienie. 

Więzienie opuścił już 9.XI.1794, tuż przed zajęciem Warszawy przez triumfu-

jącego gen. Suworowa – uwolniony wraz z więzionymi Rosjanami. W nagro-

dę od carycy Katarzyny otrzymał „krzyż z topazem i sygnet z brylantami”… 

Powrócił wówczas do obowiązków duszpasterskich i 2.II.1796 odbył 

spóźniony o wiele lat ingres do katedry chełmskiej. Skupił się na niezbędnej 

– wobec zaborczych zmian terytorialnych – reorganizacji swej diecezji… 

Od 23.IX.1805 był biskupem lubelskim. 

24.XII.1815, po upadku krótkotrwałego napoleońskiego Księstwa 

Warszawskiego, jako najstarszy wiekiem hierarcha polski, zaintonował 

w warszawskiej katedrze Te Deum z okazji utworzenia Królestwa Polskiego 

pod berłem cara Rosji i zaprzysiężenia jego konstytucji. 

Wychwalał kolejnych carów jako dobroczyńców kraju i został senatorem… 

Wreszcie 11.VII.1824 został arcybiskupem warszawskim i prymasem 

Królestwa Polskiego… 

Przez lata tolerował wolnomularstwo, by w końcu przywołać jednak bullę 

Klemensa XII z 1738, zakazującą katolikom przynależności do masonerii. 

Zdecydowanie bronił także kościelnego prawa małżeńskiego. 

Zmarł 12.VI.1927 w Warszawie. Jego szczątki pochowano w podziemiach 

archikatedry pw. św. Jana Chrzciciela w Warszawie. 

Część nastawionej patriotycznie młodzieży zbojkotowała pogrzeb, a po nim 

położyła na trumnie sznur szubieniczny, spod którego ongiś uciekł… 

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/

