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Od wieków, w bardzo wielu językach, kulturach, ludach i narodach, Kościół nie przestaje wyznawać swojej jedynej wiary otrzymanej od jednego PANA,
przekazywanej przez jeden chrzest, opartej na przekonaniu, że wszyscy ludzie mają tylko jednego BOGA i OJCAPOR. EF 4, 4-6.
Św. Ireneusz z Lyonu, świadek tej wiary, tak pisze:
„Rzeczywiście, Kościół, chociaż rozproszony po całym świecie, aż po krańce ziemi, otrzymawszy od Apostołów i ich uczniów wiarę… zachowuje troskliwie
to przepowiadanie i tę wiarę, jakby mieszkał w jednym domu;
wierzy w nią w taki sam sposób, jakby miał jedną duszę i jedno serce;
przepowiada wiarę, uczy jej i przekazuje głosem jednomyślnym, jakby miał jedne usta”ŚW. IRENEUSZ, ADVERSUS HAERESES, I, 10, 1-2.
„Chociaż na świecie są różne języki, treść Tradycji jest jedna i ta sama.
Ani Kościoły założone w Germanii nie mają innej wiary czy innej Tradycji, ani Kościoły, które są u Iberów, Celtów, na Wschodzie, w Egipcie, Libii
czy na środku świata…”ŚW. IRENEUSZ, ADVERSUS HAERESES, I, 10, 1-2.
„Orędzie Kościoła jest więc wiarygodne i pewne, ponieważ w nim ukazuje się jedna droga zbawienia, wiodąca przez cały świat”ŚW. IRENEUSZ, ADVERSUS HAERESES, V, 20, 1.
„Tę wiarę, którą otrzymaliśmy od Kościoła, zachowujemy troskliwie, ponieważ nieustannie, pod działaniem DUCHA BOŻEGO, odmładza się ona jak cenny
depozyt zamknięty we wspaniałym naczyniu i odmładza naczynie, które ją zawiera”ŚW. IRENEUSZ, ADVERSUS HAERESES, III, 24, 1.
[KKK, 172–5]
SIEDEMNASTA NIEDZIELA ZWYKŁA

TY otwierasz SWĄ rękę
i karmisz do syta wszystko, co żyje.
PAN jest sprawiedliwy na wszystkich swych drogach
i łaskawy we wszystkich SWOICH dziełach.
PAN jest blisko wszystkich, którzy GO wzywają,
wszystkich wzywających GO szczerze.
Z LISTU ŚW. PAWŁA APOSTOŁA DO EFEZJANEF 4, 1-6

Bracia:
Zachęcam was ja, więzień w PANU, abyście postępowali w sposób godny
powołania, do jakiego zostaliście wezwani, z całą pokorą i cichością, z cierpliwością, znosząc siebie nawzajem w miłości.
Usiłujcie zachować jedność DUCHA dzięki więzi, jaką jest pokój.
Jedno jest CIAŁO i jeden DUCH, bo też zostaliście wezwani do jednej nadziei,
jaką daje wasze powołanie.
Jeden jest PAN, jedna wiara, jeden chrzest.
Jeden jest BÓG i OJCIEC wszystkich, który jest i działa ponad wszystkimi,
przez wszystkich i we wszystkich.
AKLAMACJAPOR ŁK 7, 16

Alleluja, alleluja, alleluja
Wielki prorok
powstał między nami
i BÓG nawiedził lud SWÓJ.

SŁOWA EWANGELII WG ŚW. JANAJ 6, 1-15

NAKARMIENIE TŁUMU — STROZZI, Bernardo (1581, Genua –1644, Wenecja)
po 1630, olejny na płótnie, 181×136 cm, Muzeum Sztuk Pięknych im. Puszkina, Moskwa; źródło: en.wikipedia.org
Z DRUGIEJ KSIĘGI KRÓLEWSKIEJ2 KRL 4, 42-44

Pewien człowiek przyszedł z Baal-Szalisza, przynosząc mężowi BOŻEMU,
Elizeuszowi, chleb z pierwocin, dwadzieścia chlebów jęczmiennych i świeże
zboże w worku.
On zaś rozkazał:
„Podaj ludziom i niech jedzą!”
Lecz sługa jego odrzekł:
„Jakże to rozdzielę między stu ludzi?”
A on odpowiedział:
„Podaj ludziom i niech jedzą, bo tak mówi PAN:
»Nasycą się i pozostawią resztki«”.
Położył więc to przed nimi, a ci jedli i pozostawili resztki – według słowa
PAŃSKIEGO.
PSALM RESPONSORYJNYPS 145 (144), 10-11. 15-16. 17-18 (R.: POR. 16)

Otwierasz rękę, karmisz nas do syta
Niech CIĘ wielbią, PANIE, wszystkie TWOJE dzieła
i niech CIĘ błogosławią TWOI wyznawcy.
Niech mówią o chwale TWOJEGO królestwa
i niech głoszą TWOJĄ potęgę.
Oczy wszystkich zwracają się ku TOBIE,
a TY ich karmisz we właściwym czasie.
REFREN:

Portal parafialny: www.swzygmunt.knc.pl

JEZUS udał się na drugi brzeg Jeziora Galilejskiego, czyli Tyberiadzkiego.
Szedł za NIM wielki tłum, bo oglądano znaki, jakie czynił dla tych, którzy
chorowali.
JEZUS wszedł na wzgórze i usiadł tam ze swoimi uczniami.
A zbliżało się święto żydowskie, Pascha.
Kiedy więc JEZUS podniósł oczy i ujrzał, że liczne tłumy schodzą się
do NIEGO, rzekł do Filipa:
»Gdzie kupimy chleba, aby oni się najedli?«
A mówił to, wystawiając go na próbę.
Wiedział bowiem, co ma czynić.
Odpowiedział MU Filip:
„Za dwieście denarów nie wystarczy chleba, aby każdy z nich mógł
choć trochę otrzymać”.
Jeden z JEGO uczniów, Andrzej, brat Szymona Piotra, rzekł do NIEGO:
„Jest tu jeden chłopiec, który ma pięć chlebów jęczmiennych
i dwie ryby, lecz cóż to jest dla tak wielu?”
JEZUS zaś rzekł:
»Każcie ludziom usiąść«.
A w miejscu tym było wiele trawy.
Usiedli więc mężczyźni, a liczba ich dochodziła do pięciu tysięcy.
JEZUS więc wziął chleby i odmówiwszy dziękczynienie, rozdał siedzącym;
podobnie uczynił i z rybami, rozdając tyle, ile kto chciał.
A gdy się nasycili, rzekł do uczniów:
»Zbierzcie pozostałe ułomki, aby nic nie zginęło«.
Zebrali więc i ułomkami z pięciu chlebów jęczmiennych, pozostałymi
po spożywających, napełnili dwanaście koszów.
A kiedy ludzie spostrzegli, jaki znak uczynił JEZUS, mówili:
„Ten prawdziwie jest prorokiem, który ma przyjść na świat”.
Gdy więc JEZUS poznał, że mieli przyjść i porwać GO, aby GO obwołać
królem, SAM usunął się znów na górę.
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I poszli chłopcy w okopy,
Przypadli Polsce do nóg,
Będą walczyli za Sprawę
„Tak nam dopomóż BÓG”!

INFORMACJE PARAFIALNE
1.VIII (środa): 74. rocznica wybuchu Powstania Warszawskiego.
Msza św. w intencji Powstańców o 1800.
3.VIII (piątek): 1. PIĄTEK MIESIĄCA.
Msza św. ku czci NAJŚWIĘTSZEGO SERCA PANA JEZUSA o 1800.
Spowiedź 1. piątkowa ½ godz. przed Mszą św.
4.VIII (sobota): 1-SZA SOBOTA MIESIĄCA.
Msza św. o NIEPOKALANYM SERCU NAJŚWIĘTSZEJ MARYI PANNY
o 1800.
5.VIII (niedziela):
Po sumie o 1200 adoracja NAJŚWIĘTSZEGO SAKRAMENTU.
Po adoracji spotkanie Kół Żywego Różańca.
25–26.VIII: RÓŻANIEC RODZICÓW zaprasza na 2-dniową, autokarową pielgrzymkę do sanktuariów 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.
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 I: Mateusz OLESIŃSKI, kawaler z parafii tutejszej, i Paulina
Sylwia KAZUBEK, panna z parafii pw. św. Elżbiety w Powsinie
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. Ewa OSIADACZ
śp. Wiesław Marian KUREK

10.VII.2018
9.VII.2018

Wieczne odpoczywanie racz Im dać PANIE!

INTENCJE MSZALNE I MODLITEWNE
30.VII

(poniedziałek)

31.VII
(wtorek)

1.VIII
(środa)

2.VIII

(czwartek)

3.VIII
(piątek)

4.VIII
(sobota)

730
1800
730
1800
730
1800
730
1800
730
1800
730
1800
845

5.VIII

(niedziela)

1030

† Janusza i Eugenii SKRZYPCZAKÓW
† Marii ZIELIŃSKIEJ
† Bernarda KOPYTA
w intencji Powstańców Warszawskich
w pewnej intencji
o nawrócenie grzeszników

† Doroty BOCIANKIEWICZ,
Jerzego ANUSZEWSKIEGO
o opiekę MATKI BOŻEJ dla Magdy i Barbary
† Marcina i Mirosławy MILEWSKICH,
Wandy i Tadeusza MILEWSKICH
† Stanisława, Jana i Marianny RAWSKICH,
Franciszka i Teresy KANABUSÓW,
Józefa i Józefy LEWANDOWSKICH
† Stanisławy, Leona i Stefana DĄBROWSKICH,
zmarłych z rodzin DĄBROWSKICH i NALEŻYTYCH

1200 w pewnej intencji
1800 † Marianny i Franciszka KOBYŁECKICH
PRZYŚNIŁA SIĘ DZIECIOM POLSKA…
Przyśniła się dzieciom Polska,
Czekana od tylu lat,
Za którą walczył nasz ojciec,
Za którą ginął dziad.
Przyśniła się dzieciom Polska
W purpurze żołnierskiej krwi,
Szła z pola bitym gościńcem,
Szła i pukała do drzwi.
Wyd. Redakcja
Nakład: 400 egz.

l.63
l.56

PODGÓRSKI, Bogusław, ps. „Dan” (ur. 1922, Warszawa)
W VIII.1944, podczas Powstania Warszawskiego, komendant 3. Rejonu VI Obwodu
Armii Krajowej „Praga” – mjr Tadeusz Schollenberger ps. „Rakowski” – ogłosił
konkurs poetycki z okazji zbliżającego się 15.VIII Święta Żołnierza. W konkursie tym
mogli wziąć udział wszyscy żołnierze 3. Rejonu. Warunek był jeden – przedkładany
wiersz musiał dotyczyć tematyki powstańczej. Na czele jury stanął mjr Zygmunt
Bargiel ps. „Zygmunt” – zastępca komendanta 3. Rejonu. Powyższy wiersz, zgłoszony
pod ps. „Dan 693”, uzyskał drugą nagrodę – pistolet maszynowy Mauser.
il. pow.: autor: KOKCZYŃSKI, Jerzy, ps. „Boczkowski” (1920, Poznań – 1998, Poznań)
na zdjęciu: kpr. Eugeniusz Wujec ps. „Durski”, pułk NSZ im. gen. Sikorskiego, VIII.1944, ul. Czackiego 2/4, źródło: www.1944.pl

STANISŁAW KOSTKA CHOROMAŃSKI
W 1829 zmarł ordynariusz warszawski, Prymas
Królestwa Polskiego, abp Jan Paweł Woronicz a jeden
z jego sufraganów, bp Franciszek Pawłowski, przeszedł do diecezji płockiej. Drugi biskup pomocniczy,
Daniel Eliasz Ostrowski, był formalnie sufraganem
gnieźnieńskim i rezydował w Łowiczu.
Do XI.1930 nie zdołano powołać nowego ordynariusza,
tak więc gdy w nocy z 29 na 30.XI.1930 wybuchło powstanie listopadowe Warszawa nie miała swego arcyduszpasterza…
Powołano go dopiero 6 lat później, już po upadku powstania i latach wzmożonych represji rosyjskich.
Został nim Stanisław Kostka Choromański herbu Lubicz.
Na świat przyszedł 20.XI.1769, jeszcze przed I rozbiorem Rzeczpospolitej,
w majątku Radgoszcz Niedźwiedzki między Ostrołęką i Łomżą.
Studiował w Warszawie.
Święcenia kapłańskie przyjął w 1792, roku polskiej klęski w wojnie polskorosyjskiej, poprzedzającej II rozbiór Polski (1793).
Był proboszczem w Rzekuniu i Zambrowie. W 1822 został archidiakonem.
15.XII.1828 papież Leon XII mianował go biskupem pomocniczym diecezji
sejneńskiej, ze stolicą tytularną Adrasus.
Święcenia biskupie przyjął 8.II.1829 w kościele pw. Krzyża Świętego w Warszawie. Konsekrował go bp Mikołaj Jan Manugiewicz, ordynariusz sejneński,
uprzedni biskup pomocniczy warszawski.
Jednocześnie został dziekanem kapituły katedralnej diecezji sejneńskiej.
Rezydował w Zambrowie.
W czasie powstania listopadowego wykazywał się lojalnością wobec władz
rosyjskich, nie popierał udziału duchowieństwa w powstaniu.
Po śmierci swego ordynariusza, bpa Manugiewicza, w 1834 administrował
diecezją sejneńską jako wikariusz kapitulny.
21.XI.1836 został przeniesiony – decyzją papieża Grzegorza XVI – na urząd
arcybiskupa metropolity warszawskiego. Nie otrzymał wszelako – tak jak
jego poprzednicy – tytułu Prymasa Królestwa Polskiego. Po powstaniu
listopadowym Królestwo zostało bowiem – wolą zwycięskich carów – silniej
złączone z Imperium Rosyjskim, i m.in. pozbawione konstytucji, a arcybiskupi
warszawscy pozbawieni prawa do noszenia tego tytułu…
Katedrę warszawską objął uroczyście 15.I.1837.
W liście do duchowieństwa i wiernych swej nowej owczarni pisał:
„Na […] wiadomość doniesioną mi padłem zaraz na kolana, i jak ów Mojżesz
i Jeremiasz Prorok, zawołałem: Wielki BOŻE! Nie jestem godzien tej łaski;
jednak poddaję się z pokorą Świętej TWOJEJ woli. Weź mnie za wydział swój.
Ozdób mnie tą łaską i mądrością, którą dla chwały Imienia TWOJEGO pierwsi
mężowie Apostolscy ozdobieni byli, a słabe siły wspieraj mocą SWOJĄ! […]
Wiem […] o chwalebnej pobożności waszej, Szanowni Diecezjanie wszystkich
stanów, z jakiem ustęsknieniem oczekiwaliście tej chwili, w której byście
Katedrę Arcybiskupa długo osieroconą ujrzeli nareszcie przez Następcę
zajętą, i żebyście mogli słyszeć głos Ewangelii z ust waszego Pasterza […]
Śmiało dziś do Was odzywam się w słowy Pawła Świętego, mówiąc: 'Mam
wielką w was ufność. Mam wielką z was pochwałę, albowiem pocieszył nas
BÓG strapionych'. Rozumiem więc, że to rządom moim Pasterskim
zostawiono, aby się na nas spełniły te słowa św. Piotra: 'BÓG wszelkiej łaski,
maluczko strapionych doskonalszemi uczyni, utwierdzi i ugruntuje'”…
Zdążył jeszcze w 1837 konsekrować swego biskupa pomocniczego,
Tomasza Chmielewskiego.
Zmarł 21.II.1838 i został pochowany w podziemiach warszawskiego kościoła
pw. Krzyża Świętego…
BISKUPI WARSZAWSCY:

STANISŁAW KOSTKA CHOROMAŃSKI — GŁOWACKI, Jan Nepomucen (1802, Kraków – 1847, Kraków)
1834–40, litografia, wykonanie: Walenty Bułakowski & Co; źródło: kontkiewiczfamily.wordpress.com
il. pow.:

MSZE ŚW.
KANCELARIA
PARAFIALNA
WWW
KSIĘŻA
INNE

niedziela i uroczystości obowiązujące: 08:45, 10:30, 12:00 (suma), 18:00
święta pracujące:
08:45, 18:00
dni powszednie:
Patrz – intencje parafialne
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.swzygmunt.knc.pl
Proboszcz Jacek DZIKOWSKI, Wikariusz Michał BOGDAN
Żywy Różaniec – +48 512 665 747; Różaniec Rodziców – +48 608 369 120

parafia św. Zygmunta, ul. Wiślana 85, 05-507, Słomczyn
29 lipca AD 2018
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