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Spośród wszystkich przymiotów BOŻYCH Symbol wiary wymienia tylko wszechmoc BOŻĄ; wyznanie jej ma wielkie znaczenie dla naszego życia. 

Wierzymy, że wszechmoc BOŻA jest powszechna, ponieważ BÓG wszystko stworzyłPOR. RDZ 1, 1; J 1, 3, wszystkim rządzi i wszystko może; jest miłująca, ponieważ BÓG 

jest naszym OJCEMPOR. MT 6, 9; jest tajemnicza, ponieważ tylko wiara może ją uznać, gdy „w słabości się doskonali”2 KOR 12, 9, POR. 1 KOR 1, 18. 

„Czyni ON wszystko, co zechce”PS 115, 3 

Pismo święte wielokrotnie wyznaje powszechną moc BOGA. 

Nazywa GO „potężnym BOGIEM Jakuba”RDZ 49, 24; IZ 1, 24 I IN., „PANEM ZASTĘPÓW”, „PANEM dzielnym i potężnym w boju”PS 24, 8-10. 

BÓG jest wszechmogący „na niebie i na ziemi”PS 135, 6, ponieważ ON sam je stworzył. 

Dla NIEGO nic nie jest niemożliwePOR. JR 32, 17; ŁK 1, 37 i rozporządza ON SWOIM dziełem zgodnie ze SWOJĄ woląPOR. JR 27, 5. 

BÓG jest PANEM wszechświata, którego porządek sam ustalił i który jest MU całkowicie poddany i uległy. 

Jest ON WŁADCĄ historii; rządzi sercami i wydarzeniami według swego upodobaniaPOR. EST 4, 17B; PRZ 21,1; TB 13, 2. 

„Potężnie działać zawsze jest w TWEJ mocy i któż się oprze potędze TWOJEGO ramienia?”MDR 11, 21. 

„Nad wszystkim masz litość, bo wszystko w TWEJ mocy”MDR 11, 23 

BÓG jest OJCEM wszechmogącym. 

JEGO ojcostwo i JEGO wszechmoc wyjaśniają się wzajemnie. 

Istotnie, ON okazuje swoją ojcowską wszechmoc, gdy troszczy się o nasze potrzebyPOR. MT 6, 32; przez przybrane synostwo, jakiego nam udziela (»Będę wam 

OJCEM, a wy będziecie MOIMI synami i córkami – mówi PAN wszechmogący«2 KOR 6,18); a wreszcie przez swoje nieskończone miłosierdzie ponieważ ON 

najbardziej okazuje SWOJĄ wszechmoc, dobrowolnie odpuszczając grzechy. 

BOŻA wszechmoc nie jest jednak samowolna: „W BOGU moc i istota, wola i rozum, mądrość i sprawiedliwość są tym samym, tak że nic nie może być w mocy 

BOŻEJ, co nie mogłoby być w sprawiedliwej woli BOŻEJ czy w mądrym rozumie”ŚW. TOMASZ Z AKWINU, SUMMA THEOLOGIAE, I, 25, 5, AD 1. [KKK, 268–271] 

CZTERNASTA NIEDZIELA ZWYKŁA 

 

EKSTAZA ŚW. PAWŁA — POUSSIN, Mikołaj (1594, Les Andelys – 1665, Rzym) 

1649-50, olejny na płótnie, 148×120 cm, Muzeum Luwr, Paryż; źródło: www.wga.hu 

Z KSIĘGI PROROKA EZECHIELAEZ 2, 2-5 

Wstąpił we mnie duch, gdy do mnie mówił, i postawił mnie na nogi; 

potem słuchałem TEGO, który do mnie mówił. 

Powiedział mi: 

»Synu człowieczy, 

posyłam cię do synów Izraela, 

do ludu buntowników, 

którzy MI się sprzeciwili. 

Oni i przodkowie ich występowali przeciwko MNIE aż do dnia 

dzisiejszego. 

To ludzie o bezczelnych twarzach i zatwardziałych sercach; 

posyłam cię do nich, abyś im powiedział: 

Tak mówi PAN BÓG. 

A oni, czy będą słuchać, czy też zaprzestaną – są bowiem ludem 

opornym – przecież będą wiedzieli, że prorok jest wśród nich«. 

PSALM RESPONSORYJNYPS 123 (122), 1B-2. 3-4 (R.: POR. 1B) 

REFREN: Do CIEBIE, BOŻE, wznoszę moje oczy 

Do CIEBIE wznoszę oczy, który mieszkasz w niebie. 

Jak oczy sług są zwrócone na ręce ich panów, 

jak oczy służebnicy na ręce jej pani, 

tak oczy nasze ku PANU, BOGU naszemu, 

dopóki się nie zmiłuje nad nami. 

Zmiłuj się nad nami, zmiłuj się, PANIE, 

bo mamy już dosyć pogardy. 

Ponad miarę nasza dusza jest nasycona 

szyderstwem zarozumialców i pysznych pogardą. 

Z DRUGIEGO LISTU ŚW. PAWŁA APOSTOŁA DO KORYNTIAN2 KOR 12, 7-10 
Bracia: 

Aby nie wynosił mnie zbytnio ogrom objawień, dany mi został oścień dla cia-

ła, wysłannik Szatana, aby mnie policzkował – żebym się nie unosił pychą. 

Dlatego trzykrotnie prosiłem PANA, aby odszedł ode mnie, lecz mi powie-

dział: 

»Wystarczy ci MOJEJ łaski. 

Moc bowiem w słabości się doskonali«. 

Najchętniej więc będę się chlubił z moich słabości, aby zamieszkała 

we mnie moc CHRYSTUSA. 

Dlatego mam upodobanie w moich słabościach, w obelgach, w niedostat-

kach, w prześladowaniach, w uciskach z powodu CHRYSTUSA. 

Albowiem ilekroć niedomagam, tylekroć jestem mocny. 

AKLAMACJAPOR. ŁK 4, 18 Alleluja, Alleluja 

»PAN posłał MNIE, abym ubogim niósł dobrą nowinę, 

więźniom głosił wolność« 

SŁOWA EWANGELII WG ŚW. MARKAMK 6, 1-6 

JEZUS przyszedł do swego rodzinnego miasta. 

A towarzyszyli MU JEGO uczniowie. 

Gdy zaś nadszedł szabat, zaczął nauczać w synagodze; 

a wielu, przysłuchując się, pytało ze zdziwieniem: 

„Skąd to u NIEGO? 

I co to za mądrość, która MU jest dana? 

I takie cuda dzieją się przez JEGO ręce! 

Czy nie jest to cieśla, syn MARYI, a brat Jakuba, Józefa, 

Judy i Szymona? 

Czyż nie żyją tu u nas także JEGO siostry?” 

I powątpiewali o NIM. 

A JEZUS mówił im: 

»Tylko w swojej ojczyźnie, wśród swoich krewnych i w swoim 

domu może być prorok tak lekceważony«. 

I nie mógł tam zdziałać żadnego cudu, jedynie na kilku chorych położył 

ręce i uzdrowił ich. 

Dziwił się też ich niedowiarstwu. 

Potem obchodził okoliczne wsie i nauczał. 

https://www.wga.hu/frames-e.html?/html/p/poussin/4/03ecstas.html
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INFORMACJE PARAFIALNE 
 14.VII (sobota): 

 WYPOMINKI o 1715. 
 Msza św. za zmarłych polecanych w WYPOMINKACH 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. 

 RÓŻANIEC RODZICÓW zaprasza wszystkich chętnych na 2-dnio-
wą, autokarową pielgrzymkę do Kodnia i innych sanktuariów 
Podlasia. Termin: 25–26.VIII. Nocleg w hotelu Stadniny Koni 
w Janowie Podlaskim. Koszt ok. 200 zł. Zapisy w zakrystii lub 
u organizatorów. Serdecznie zapraszamy! 

 Choć główny remont kościoła już się zakończył to ofiary 
na jego odnowę 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: Radosław KANABUS, kawaler z parafii tutejszej, i Agniesz-

ka Beata JAROMIJ, panna z parafii pw. Przemienia Pańskiego w Wieli-
szewie 

Zapowiedź I: Karol KOT, kawaler z parafii tutejszej, i Katarzyna KONA-
RZEWSKA, panna z parafii pw. Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi 
Panny w Górze Kalwarii 

Ktokolwiek wiedziałby o przeszkodach w zawarciu małżeństwa przez w/w osoby 
proszony jest o skontaktowanie się z Kancelarią Parafialną 

INTENCJE MSZALNE I MODLITEWNE 

9.VII 
(poniedziałek) 

730  

1800 † Lucjana i Ireny MOSKALEWICZÓW 

10.VII 
(wtorek) 

730  

1800 
† Marianny, w 6. rocznicę śmierci, i Jana PIETRZAKÓW, 

ich rodziców 

11.VII 
(środa) 

730  

1800 
† Franciszki, Antoniego i Ryszarda KORNASZEWSKICH, 

Wacławy i Franciszka MĘTLAKÓW, 

Jadwigi STAROS 

12.VII 
(czwartek) 

730  

1800 † Przemysława ŚLIWKI, w 1. rocznicę śmierci 

13.VII 
(piątek) 

730 w pewnej intencji 

1800 
† Stanisława, Heleny i Józefa DOBROWOLSKICH, 

Heleny, Feliksa, Władysława, Stefana i Jadwigi CACKÓW, 

Janusza ANDZIAKA, Jana KALIŃSKIEGO 

14.VII 
(sobota) 

730 † Barbary SUJECKIEJ, w miesiąc od pogrzebu 

1715 WYPOMINKI 

1800 † zmarłych polecanych w WYPOMINKACH 

15.VII 
(niedziela) 

845 
† Henryka i Józefa NOGALÓW, 

Stefanii, Józefa i Jana JASKÓW 

1030 

† Zbigniewa PARADOWSKIEGO, w 8. rocznicę śmierci, 

Teresy i Franciszka WILCZAKÓW, 

Weroniki i Franciszka PARADOWSKICH, 

zmarłych z rodzin WILCZAKÓW i PARADOWSKICH 

1200 
† Leona KANABUSA, w 1. rocznicę śmierci 

Janiny, Stanisława i Władysława KANABUSÓW 

1800 
† Janiny, Franciszka i Stanisława STĘPNICKICH, 

Magdaleny i Józefa BARANÓW 

APOKALIPTYCZNY SEN O WOŁYNIU 
Umarł BÓG ukrzyżowany na stodole 

Zmartwychwstanie, lecz dopiero za trzy dni 

Szatan ruszył szybkim marszem przez Podole 

Żeby znowu pysk zanurzyć w ludzkiej krwi 

Odwrócony został znów porządek świata 

Wielki piątek urządzono nam w niedzielę 

I nie było nic świętego tego lata 

W miejscu BOGA śmierć rozsiadła się w Kościele 

Widły znowu stały się symbolem władzy 

Biały orzeł bok czerwony miał od krwi 

Liczbę bestii wypisaną miał na twarzy 

Dawny sąsiad, chłopak z ukraińskiej wsi 

Płoną chaty podpalone nienawiścią 

Płacz niemowląt umilkł w studni cembrowanej 

Oszalała z bólu matka nad kołyską 

Wzywa BOGA by zlitował się nad nami 

Lecz BÓG leży obok z głową rozrąbaną 

O dwa kroki wśród przeciętych piłą ciał 

Zmartwychwstanie, lecz dopiero jutro rano 

Śmierć pokona i na wieki będzie trwał 

Tylko czasem gdy wiatr nocą w okna stuka 

I wspomnienia zaczynają duszę rwać 

Biciem serca się wypełnia cisza głucha 

Myśl jak wicher na Podole musi gnać 

Przed oczyma znów zaczyna płonąc ogień 

Stają twarze ledwo pamiętanych ludzi 

Znowu piekła otwierają się podwoje 

Zanim czyjaś ręka ze snu mnie nie zbudzi 

 KOŁAKOWSKI, Andrzej (ur. 1964, Międzyrzecz) 

 

MATKA BOŻA KLEWAŃSKA 

XVII w., cudowny wierunek wywieziony w 1945 przez jedną z parafianek z Klewania (Wołyń), ukrywany do 1968 
w parafii pw. św. Mikołaja w Skwierzynie, intronizowany tamże dopiero po upadku komunizmu w 1992; źródło: pl.wikipedia.org 

BISKUPI WARSZAWSCY: FRANCISZEK A PAULO PAWŁOWSKI 

Na świat przyszedł 29.III.1774 we wsi Mokre k. Chojnic. 

Był synem chorążego pomorskiego Michała herbu 

Półkozic i Józefiny z domu Żukowicz. 

Uczył się w Chojnicach i Gdańsku. Następnie studio-

wał prawo i filozofię na uniwersytecie w Królewcu. 

W 1799 wstąpił do seminarium we Włocławku. 

12.IV.1800 przyjął święcenia kapłańskie. 

Został proboszczem w rodzinnych stronach. 

W kilka lat po święceniach został członkiem kapi-

tuły włocławskiej i oficjałem pomorskim. Dyplom 

doktora teologii i prawa kanonicznego przyjął z rąk 

Piusa VII. W 1822 był członkiem komisji wyznań 

religijnych i oświecenia publicznego rządu rosyjskiego Królestwa Polskiego. 

9.IV.1827 mianowany został biskupem pomocniczym archidiecezji warszaw-

skiej i tytularnym biskupem diecezji Dulma. Wyświęcony został – 27.V.1827 

w katedrze pw. św. Jana Chrzciciela – przez ówczesnego ordynariusza 

warszawskiego, abpa Wojciecha Józefa Skarszewskiego. 

Posługa w diecezji warszawskiej skończyła się już dwa lata później– 

21.V.1829 został mianowicie mianowany przez Piusa VIII biskupem 

koadiutorem ordynariusza płockiego, bpa Adama Michała Prażmowskiego 

(nominację od cara rosyjskiego otrzymał nawet wcześniej, 1.VIII.1828). 

Odtąd mieszkał w Pułtusku. Płock i katedrę odwiedził tylko kilka razy. Często 

natomiast przebywał w Warszawie. 

I to w diecezji płockiej przyszło mu posługiwać w czasie powstania listopa-

dowego 1830-1. Nie włączył się bezpośrednio w działania polityczne, ale 

podpisał detronizację cara Mikołaja I, uchwaloną 25.I.1831 przez polski 

sejm. Z własnych pieniędzy uposażył 20 żołnierzy z 1. pułku jazdy płockiej… 

Po śmierci bpa Prażmowskiego od 8.II.1836 administrował diecezją płocką, 

a 7.VI.1836 formalnie ją objął, jako jej 75. ordynariusz. 

W 1844 wspomógł finansowo renowację katedry płockiej. Chętnie pomagał 

biednym i potrzebującym. Z wielką aprobatą odnosił się do narodowo-

społecznych poczynań duchowieństwa. 

Od 1843 z powodu złamanej nogi nie opuszczał już Pułtuska. 

Zmarł 6.VII.1852 w Warszawie, gdzie pojechał się leczyć. Pochowany został 

w katedrze płockiej, dokąd jego ciało sprowadzono statkiem parowym… 

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 
 

https://pl.wikipedia.org/wiki/Obraz_Matki_Boskiej_Klewa%C5%84skiej
http://www.swzygmunt.knc.pl/

