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Sam CHRYSTUS wybrał Apostołów i dał im udział w swoim posłaniu i w swojej władzy. 

Wyniesiony na prawicę OJCA, nie opuszcza ON SWOJEJ trzody, lecz strzeże jej przez Apostołów, otaczając stałą opieką, i kieruje przez pasterzy, którzy nadal 

prowadzą JEGO dziełoPOR. MSZAŁ RZYMSKI, PREFACJA O APOSTOŁACH. 

A zatem to CHRYSTUS „ustanawia” jednych apostołami, innych pasterzamiPOR. EF 4,11. 

Działa ON nadal przez biskupówPOR. SOBÓR WATYKAŃSKI II, KONST. LUMEN GENTIUM, 21. 

Ponieważ sakrament święceń jest sakramentem posługi apostolskiej, przekazywanie tego „daru duchowego”POR. SOBÓR WATYKAŃSKI II, KONST. LUMEN GENTIUM, 21, „nasienia 

apostolskiego”POR. SOBÓR WATYKAŃSKI II, KONST. LUMEN GENTIUM, 20, należy do biskupów jako następców Apostołów. 

Biskupi ważnie wyświęceni, to znaczy włączeni w sukcesję apostolską, udzielają ważnie trzech stopni sakramentu święceńPOR. INNOCENTY III, LIST EIUS EXEMPLO: DS 794; SOBÓR 

LATERAŃSKI IV: DS 802; KPK, KAN. 1012; KKKW, KAN. 744; 747. 

Nikt nie ma prawa do otrzymania sakramentu święceń, ponieważ nikt nie może przyznać sobie samemu tej posługi. Powołuje do niej BÓGPOR. HBR 5, 4. 

Kto uważa, że rozpoznaje w sobie znaki powołania BOŻEGO do posługi święceń, powinien pokornie poddać swoje pragnienie autorytetowi Kościoła, na którym 

spoczywa odpowiedzialność i prawo wybrania kogoś do przyjęcia sakramentu święceń. 

Jak każda łaska, sakrament święceń może być przyjęty tylko jako niezasłużony dar. [KKK, 1575, 1576, 1578] 

PIĘTNASTA NIEDZIELA ZWYKŁA 

 

ROZSYŁANIE UCZNIÓW — DUCCIO di Buoninsegna (ok. 1255, Siena – 1319, Siena) 

1308-11, tempera na desce, Museo dell'Opera del Duomo, Siena; źródło: www.wga.hu 

Z KSIĘGI PROROKA AMOSAAM 7, 12-15 

Amazjasz, kapłan w Betel, rzekł do Amosa: 

„'Widzący', idź sobie, uciekaj do ziemi Judy! 

I tam jedz chleb, i tam prorokuj! 

A w Betel więcej nie prorokuj, bo jest ono królewską świątynią 

i królewską budowlą”. 

I odpowiedział Amos Amazjaszowi: 

„Nie jestem ja prorokiem ani nie jestem synem proroków, gdyż 

jestem pasterzem i tym, który nacina sykomory. 

Od trzody bowiem wziął mnie PAN i rzekł do mnie PAN: 

»Idź, prorokuj do narodu MEGO, izraelskiego!«” 

PSALM RESPONSORYJNYPS 85 (84), 9AB I 10. 11-12. 13-14 (R.: POR. 8) 

REFREN: Okaż swą łaskę i daj nam zbawienie 

Będę słuchał tego, co PAN BÓG mówi: 

oto ogłasza pokój ludowi i SWOIM wyznawcom. 

Zaprawdę, bliskie jest JEGO zbawienie 

dla tych, którzy MU cześć oddają, 

i chwała zamieszka w naszej ziemi. 

Łaska i wierność spotkają się z sobą, 

ucałują się sprawiedliwość i pokój. 

Wierność z ziemi wyrośnie, 

a sprawiedliwość spojrzy z nieba. 

PAN sam szczęściem obdarzy, 

a nasza ziemia wyda swój owoc. 

Sprawiedliwość będzie kroczyć przed NIM, 

a śladami JEGO kroków zbawienie. 

Z LISTU ŚW. PAWŁA APOSTOŁA DO EFEZJANEF 1, 3-14 

Niech będzie błogosławiony BÓG i OJCIEC PANA naszego, JEZUSA CHRYSTUSA; 

ON napełnił nas wszelkim błogosławieństwem duchowym na wyży-

nach niebieskich – w CHRYSTUSIE. 

W NIM bowiem wybrał nas przed założeniem świata, abyśmy byli święci 

i nieskalani przed JEGO obliczem. 

Z miłości przeznaczył nas dla SIEBIE jako przybranych synów poprzez JEZUSA 

CHRYSTUSA, według postanowienia SWEJ woli, ku chwale majestatu SWEJ 

łaski, którą obdarzył nas w UMIŁOWANYM. 

W NIM mamy odkupienie przez JEGO krew – odpuszczenie występków, 

według bogactwa JEGO łaski. 

Szczodrze ją na nas wylał w postaci wszelkiej mądrości i zrozumienia, 

przez to, że nam oznajmił tajemnicę SWEJ woli według SWEGO 

postanowienia, które przedtem w NIM powziął dla dokonania pełni czasów, 

aby wszystko na nowo zjednoczyć w CHRYSTUSIE jako GŁOWIE: 

to, co w niebiosach, i to, co na ziemi. 

W NIM dostąpiliśmy udziału my również, z góry przeznaczeni zamiarem 

TEGO, który dokonuje wszystkiego zgodnie z zamysłem SWEJ woli, byśmy 

istnieli ku chwale JEGO majestatu – my, którzy już przedtem nadzieję 

złożyliśmy w CHRYSTUSIE. 

W NIM także i wy, usłyszawszy słowo prawdy, Dobrą Nowinę o waszym 

zbawieniu, w NIM również – uwierzywszy, zostaliście naznaczeni pieczęcią, 

DUCHEM ŚWIĘTYM, który był obiecany. 

ON jest zadatkiem naszego dziedzictwa w oczekiwaniu na odkupienie, 

które nas uczyni własnością BOGA, ku chwale JEGO majestatu. 

AKLAMACJAPOR. EF 1, 17-18 Alleluja, Alleluja 

Niech OJCIEC PANA naszego, JEZUSA CHRYSTUSA, 

przeniknie nasze serca swoim światłem, 

abyśmy wiedzieli, 

czym jest nadzieja naszego powołania. 

SŁOWA EWANGELII WG ŚW. MARKAMK 6, 7-13 

JEZUS przywołał do siebie Dwunastu i zaczął rozsyłać ich po dwóch. 

Dał im też władzę nad duchami nieczystymi i przykazał im, żeby nic z sobą 

nie brali na drogę prócz laski: 

ani chleba, ani torby, ani pieniędzy w trzosie. 

»Ale idźcie obuci w sandały i nie wdziewajcie dwóch sukien«. 

I mówił do nich: 

»Gdy do jakiegoś domu wejdziecie, zostańcie tam, aż stamtąd 

wyjdziecie. 

Jeśli w jakimś miejscu was nie przyjmą i nie będą was słuchać, 

wychodząc stamtąd, strząśnijcie proch z nóg waszych na świadec-

two dla nich«. 

Oni więc wyszli i wzywali do nawracania się. 

Wyrzucali też wiele złych duchów, a wielu chorych namaszczali olejem 

i uzdrawiali. 

https://www.wga.hu/html/d/duccio/maesta/crown_v/cro_v_6a.html
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INFORMACJE PARAFIALNE 
 16–26.VII: Letni wyjazd dzieci i młodzieży naszej parafii 

do Karwi. 
 Chrzty w lipcu w 4. niedzielę miesiąca 22.VII, na sumie. 
 25–26.VIII: RÓŻANIEC RODZICÓW zaprasza wszystkich 

chętnych na 2-dniową, autokarową pielgrzymkę do sanktua-
riów Podlasia: 

 Królowej Podlasia i Matki Jedności w Kodniu; 
 neounickiej parafii obrządku bizantyjsko-słowiańskiego 

w Kostomłotach; 
 Męczenników Podlaskich w Pratulinie; 
 Matki Bożej Leśniańskiej w Leśnej Podlaskiej; 
 ew. Krzyża Świętego w Skórcu; 
 ew. Matki Bożej Łaskawej w Wielgolasie. 

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: Karol KOT, kawaler z parafii tutejszej, i Katarzyna KONA-

RZEWSKA, panna z parafii pw. Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi 
Panny w Górze Kalwarii 

Zapowiedź I: Łukasz PALUSZKIEWICZ, kawaler z parafii pw. Niepokalanego 

Poczęcia Najświętszej Maryi Panny w Górze Kalwarii, i Natalia Ur-
szula GOSS, panna z parafii tutejszej 

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

INTENCJE MSZALNE I MODLITEWNE 

16.VII 
(poniedziałek) 

730 w intencji uczestników letniego wyjazdu do Karwi 

1800 
† Małgorzaty PIĄTEK, 

zmarłych z rodzin KRÓLÓW, JARMUŁÓW i JONASZÓW 

17.VII 
(wtorek) 

730 † Zofii i Adama GOSSÓW 

1800 
† Ewy Marii i Ryszarda WESOŁOWSKICH, 

Haliny i Stanisława STĘPNIEWSKICH 

18.VII 
(środa) 

730  

1800 † Karoliny OSUCH, w miesiąc po śmierci 

19.VII 
(czwartek) 

730  

1800 
† Krzysztofa DZIERŻAWSKIEGO, 

zmarłych z rodziny DZIERŻAWSKICH 

20.VII 
(piątek) 

730  

1800 
† Marii, Stanisława, Andrzeja, Witolda, Lidii i Stanisławy 

TARASZEWSKICH, 

Andrzeja WINKA 

21.VII 
(sobota) 

730 † Krystyny MIŁOSZEWSKIEJ, w 1.rocznicę śmierci 

1800 
† Rozalii, Marianny i Henryka WINIARKÓW, 

Janiny i Tadeusza BOROWSKICH, 

zmarłych z rodziny STAROSÓW 

22.VII 
(niedziela) 

845 
† Wojciecha GRZYWACZA, w 6.rocznicę śmierci, 

Marii, Tadeusza i Stanisława RYBAKÓW 

1030 † cierpiących w czyśćcu 

1200 
† Lidii WAWRZYŃCZAK, 

Nadzieji SZULŻYK 

1800 
† Kazimierza, Anieli i Kazimierza OSIADACZÓW, 

Kazimiery, Tadeusza i Sylwestra WIEWIÓRÓW 

LOS NASZ PŁODEM NASZEJ WINY… 
Nieogarniony światem, ojców naszych BOŻE! 

Ty, który jeden nie znasz płochej wieków zmiany! 

Otośmy TWYCH ołtarzów oblegli podnoże, 

Niegdy lud TOBIE miły, a teraz znękany! […] 

Gościńce sławy naszej chwastami zarosły, 

Rozwalinom Syjonu pokrzywy panują, 

Po wieżach głos pogrobny puszczyki rozniosły, 

A smętne cienia ojców po kątach się snują, 

Wskazując zwłoków swych ułomki świetne 

Powyrzucane na śmiecia wymietne. […] 

Pamięć naszą uczciwą, głośną w poprzek świata, 

Jak skorupą garncarską o kamień stłuczoną, 

Pogwizdując wędrowiec depce i pomiata, 

A patrząc na bram naszych postać okopconą, 

Potrząsa głową i pyta zdumiany: 

„I gdzież jest teraz ów BÓG zawołany?…” 

TY żyjesz i żyć będziesz, chociaż świat upadnie! 

TYŚ policzył do włoska na tych głowach włosy; 

Nie traf ślepy, nie kolej narodami władnie: 

W TWOICH się ręku rodzą i czasy, i losy. 

Więc gdy nie możesz karać bez przyczyny, 

Los nasz być musi płodem naszej winy. 

Łzy nasze są świadkami błędu i poprawy, 

A TY patrzeć nie możesz na łez ludzkich zdroje 

Ni się wyprzesz TWYCH dzieci, rodzicu łaskawy! 

Cóż CI zostaje? Wyrzec dawne słowa TWOJE: 

„Kości spróchniałe, powstańcie z mogiły, 

Przywdziejcie ducha i ciało, i siły!” 

WORONICZ, Jan Paweł (1757, Tajkury/Brodów – 1829, Wiedeń) — „Hymn do Boga”, fragm. 

BISKUPI WARSZAWSCY: JAN PAWEŁ WORONICZ, CZ. I 

Na świat przyszedł 28.VI.1753(7) we wsi 

Tajkury (lub Brodów) k. Równego na Woły-

niu. 3.VII.1753(7) został ochrzczony. Był sy-

nem Piotra h. Pawęża, dzierżawcy Brodo-

wa i Tajkur, i Magdaleny Jackowskiej. 

Uczył się w cieszącej się dużym prestiżem 

szkole oo. jezuitów w Ostrogu na Wołyniu. 

Już tam ujawniły się jego zdolności poe-

tyckie – napisał pierwsze sielanki. Odtąd 

– nieregularnie – pisał przez całe życie… 

Tam też wstąpił do zakonu jezuitów, 

5.IX.1770 złożył śluby zakonne, odbył 2-le-

tni nowicjat i roczny kurs retoryki. 

Po kasacie zakonu jezuitów, na mocy bre-

ve Klemensa IV z 21.VII.1773 łac. „Dominus 

ac Redemptor” (pl „Pan i Odkupiciel”) – 

podjął studia w Akademii Wileńskiej, i u-

kończył je z tytułem doktora obojga praw. 

Od 1777 pracował w swojej byłej szkole 

w Ostrogu jako nauczyciel. 

W 1781 przeniósł się do Warszawy. Często przebywał w Osiecku, u miejsco-

wego proboszcza, ks. Jędrzeja Reptowskiego, kanonika poznańskiego. 

W latach 1783-4 ukończył przygotowania do stanu kapłańskiego, studiując 

teologię w seminarium ojców misjonarzy przy kościele pw. Świętego Krzyża 

w Warszawie. Święcenia kapłańskie przyjął 5.vi.1784. 

Był już wówczas – od 3.III.1784 – proboszczem-nominatem parafii pw. św. Ja-

na Chrzciciela w Liwiu. Obowiązki przejął prawd. w VII.1784 otrzymując godność 

infułata. Wkrótce potem, 11.XI.1784, został kanonikiem kijowskim. 

Wziął udział w pracach Sejmu Czteroletniego 1788-92 – m.in. w komisji 

do spraw religijnych. Był autorem mów sejmowych pisanych dla biskupów 

Kaspra Cieciszowskiego i Macieja Garnysza. 

W Liwiu posługiwał do 1791, gdy został audytorem kurii diecezji chełmskiej, 

a w 1794 kanonikiem chełmskim. 

W czasie insurekcji kościuszkowskiej 1794 – po II rozbiorze Polski – był 

komisarzem Komisji Porządkowej Księstwa Mazowieckiego. 

12.III.1795 objął kanonię warszawską jako jej dziekan. Napisał wówczas 

m.in. „Zjawienie Emilki”… 

Już po III rozbiorze Polski został w XI.1797 kanonikiem włocławskim. 

W 1800 wycofał się z życia hierarchii kościelnej i osiadł na probostwie 

w Kazimierzu Dolnym, wówczas w zaborze austriackim. Napisał wtedy 

m.in. poemat „Świątynia Sybilli” (1801), dedykując go księżnej Izabeli 

Czartoryskiej, która swoją posiadłość miała w niedalekich Puławach. 

W latach 1803-15 był proboszczem w Powsinie, utrzymując żywy kontakt 

z pobliską Warszawą – działał m.in. w Towarzystwie Przyjaciół Nauk, wygłasza-

jąc na jego posiedzeniach rozprawy o pieśniach narodowych. 15.V.1805 

odczytał napisany przez siebie „Hymn do Boga”… Współcześni widzą w jego 

poezji koncepcję polskości bliską mającemu niewiele lat później wybuchnąć 

niezwykłym blaskiem polskiego romantyzmu. Mówiono o nim, iż „o polskich 

rzeczach nie mógł słuchać bez uniesienia”… 

W Powsinie przyszło mu posługiwać głównie w czasach napoleońskich. 

Zasłynął wówczas jako kaznodzieja, wielokrotnie porównywany z ks. Piotrem 

Skargą. M.in. w. IX.1814 w kościele pw. Świętego Krzyża w Warszawie wygłosił 

kazanie na uroczystościach ponownego pochówku zwłok księcia Józefa Po-

niatowskiego, sprowadzonych z Lipska… dokończenie za tydzień… 

il.: JAN PAWEŁ WORONICZ — STACHOWICZ, Michał (1768, Kraków – 1825, Kraków) — ok. 1816-7, Kraków; źródło: commons.wikimedia.org 

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://commons.wikimedia.org/wiki/File:Jan_Pawe%C5%82_Woronicz.JPGhttps:/www.wga.hu/html/d/duccio/maesta/crown_v/cro_v_6a.html
http://www.swzygmunt.knc.pl/

