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JEZUS, MESJASZ Izraela, a więc największy w Królestwie niebieskim, powinien był wypełnić Prawo, przyjmując je w jego integralności, aż do najmniejszych 

przepisów, zgodnie z własnymi słowami. 

On sam tylko mógł uczynić to w sposób doskonałyPOR. J 8, 46. 

Żydzi, jak to sami wyznają, nigdy nie mogli wypełnić Prawa w jego integralności, nie naruszając najmniejszych przepisówPOR. J 7,19; DZ 13, 38-41; 15,10. 

Z tego względu corocznie w czasie święta Przebłagania dzieci Izraela proszą BOGA o przebaczenie z powodu przekraczania przez nich Prawa. 

Istotnie, Prawo stanowi pewną całość i, jak przypomina św. Jakub: 

 „Choćby ktoś przestrzegał całego Prawa, a przestąpiłby jedno tylko przykazanie, ponosi winę za wszystkie”JK 2,10, POR. GA 3,10; 5, 3. 

Zasada integralności zachowywania Prawa, nie tylko co do litery, lecz także co do ducha, była droga faryzeuszom. 

Ukazując ją Izraelowi, doprowadzili oni wielu Żydów w czasach JEZUSA do najwyższej gorliwości religijnejPOR. RZ 10, 2. 

Gdyby owa gorliwość nie zamieniła się w „obłudną” kazuistykęPOR. MT 15, 3-7; ŁK 11, 39-54, mogłaby przygotować lud na tę zdumiewającą interwencję BOŻĄ, którą 

będzie doskonałe wypełnienie Prawa przez jedynie SPRAWIEDLIWEGO w miejsce wszystkich grzesznikówPOR. IZ 53, 11; HBR 9, 15. [KKK, 578, 579.]

DWUDZIESTA DRUGA NIEDZIELA ZWYKŁA 

 

CHRYSTUS I FARYZEUSZE — ZIMMERMANN, Ernest Karol Jerzy (1852, Monachium – 1901, Monachium) 

lata 1880., olejny na płótnie; źródło: ourladyofsevensorrows.org 

Z KSIĘGI POWTÓRZONEGO PRAWAPWT 4, 1-2. 6-8 
Mojżesz powiedział do ludu: 

„A teraz, Izraelu, słuchaj praw i nakazów, które uczę was 

wypełniać, abyście żyli i doszli do posiadania ziemi, którą wam 

daje PAN, BÓG waszych ojców. 

Nic nie dodacie do tego, co ja wam nakazuję, i nic z tego nie odej-

miecie, zachowując nakazy PANA, BOGA waszego, które na was 

nakładam. 

Strzeżcie ich i wypełniajcie je, bo one są waszą mądrością i umie-

jętnością w oczach narodów, które usłyszawszy o tych prawach, 

powiedzą: 

'Z pewnością ten wielki naród to lud mądry i rozumny'. 

Bo któryż wielki naród ma bogów tak bliskich, jak PAN, BÓG nasz, 

ilekroć GO wzywamy? 

Któryż wielki naród ma prawa i nakazy tak sprawiedliwe, jak całe 

to Prawo, które ja wam dziś daję?” 

PSALM RESPONSORYJNYPS 15 (14), 1B-2. 3 I 4B. 4C-5 (R.: POR. 1B) 

REFREN: Prawy zamieszka w domu TWOIM, PANIE 

Kto będzie przebywał w TWYM przybytku, PANIE, 

kto zamieszka na TWEJ górze świętej? 

Ten, kto postępuje nienagannie, działa sprawiedliwie 

i mówi prawdę w swym sercu. 

Kto swym językiem oszczerstw nie głosi, 

kto nie czyni bliźniemu nic złego 

i nie ubliża swoim sąsiadom, 

ale szanuje tego, który oddaje cześć BOGU. 

Kto dotrzyma przysięgi niekorzystnej dla siebie, 

kto nie daje swych pieniędzy na lichwę 

i nie da się przekupić przeciw niewinnemu. 

Kto tak postępuje, nigdy się nie zachwieje. 

Z LISTU ŚW. JAKUBA APOSTOŁAJK 1, 17-18. 21B-22. 27 
Bracia moi umiłowani: 

Każde dobro, jakie otrzymujemy, i wszelki dar doskonały zstępują z góry, 

od OJCA świateł, u którego nie ma przemiany ani cienia zmienności. 

Ze swej woli zrodził nas przez słowo prawdy, byśmy byli jakby 

pierwocinami JEGO stworzeń. 

Przyjmijcie w duchu łagodności zaszczepione w was słowo, które ma moc 

zbawić dusze wasze. 

Wprowadzajcie zaś słowo w czyn, a nie bądźcie tylko słuchaczami 

oszukującymi samych siebie. 

Religijność czysta i bez skazy wobec BOGA i OJCA jest taka: 

opiekować się sierotami i wdowami w ich utrapieniach 

i zachować siebie samego nieskażonym wpływami świata. 

AKLAMACJAJK 1, 18 Alleluja, alleluja, alleluja 

Ze SWEJ woli zrodził nas OJCIEC 

przez słowo prawdy, 

byśmy byli jakby pierwocinami 

JEGO stworzeń. 

SŁOWA EWANGELII WG ŚW. MARKAMK 7, 1-8A. 14-15. 21-23 

U JEZUSA zebrali się faryzeusze i kilku uczonych w Piśmie, którzy przybyli 

z Jerozolimy. 

I zauważyli, że niektórzy z JEGO uczniów brali posiłek nieczystymi, to znaczy 

nieobmytymi rękami. 

Faryzeusze bowiem, i w ogóle Żydzi, trzymając się tradycji starszych, 

nie jedzą, jeśli sobie rąk nie obmyją, rozluźniając pięść. 

I gdy wrócą z rynku, nie jedzą, dopóki się nie obmyją. 

Jest jeszcze wiele innych zwyczajów, które przejęli i których przestrzegają, 

jak obmywanie kubków, dzbanków, naczyń miedzianych. 

Zapytali GO więc faryzeusze i uczeni w Piśmie: 

„Dlaczego Twoi uczniowie nie postępują według tradycji starszych, 

lecz jedzą nieczystymi rękami?” 

Odpowiedział im: 

»Słusznie prorok Izajasz powiedział o was, obłudnikach, jak jest 

napisane: 

'Ten lud czci MNIE wargami, lecz sercem swym daleko jest 

ode MNIE. 

Ale czci MNIE na próżno, ucząc zasad podanych przez 

ludzi'. 

Uchyliliście przykazanie BOŻE, a trzymacie się ludzkiej tradycji«. 

Potem przywołał znowu tłum do siebie i rzekł do niego: 

»Słuchajcie MNIE, wszyscy, i zrozumcie! 

Nic nie wchodzi z zewnątrz w człowieka, co mogłoby uczynić go 

nieczystym; 

lecz to, co wychodzi z człowieka, to czyni człowieka 

nieczystym. 

Z wnętrza bowiem, z serca ludzkiego pochodzą 

złe myśli, nierząd, kradzieże, zabójstwa, cudzołóstwa, 

chciwość, przewrotność, podstęp, wyuzdanie, 

zazdrość, obelgi, pycha, głupota. 

Całe to zło z wnętrza pochodzi i czyni człowieka nieczystym«. 

http://ourladyofsevensorrows.org/Trinity1817.pdf
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INFORMACJE PARAFIALNE 
 2.IX (niedziela): 1. NIEDZIELA MIESIĄCA: 

 Po sumie o 1200 adoracja NAJŚWIĘTSZEGO SAKRAMENTU. 
 Po adoracji spotkanie Kół Żywego Różańca. 

 3.IX (poniedziałek):Rozpoczęcie nowego roku szkolnego 2018-9. 

 Msza św. dla szkół w Słomczynie i w Brześcach o 800 
w kościele. Serdecznie zapraszamy! 

 5.IX (środa): Msza św. dziękczynna w intencji pielgrzymów 
do Kodnia o 1800. Po Mszy św. spotkanie przy herbacie – 
i zwrot niewykorzystanych funduszy! Zapraszamy! 

 6.IX (czwartek): 1. CZWARTEK MIESIĄCA: 
 Msza św. wotywna o CHRYSTUSIE NAJWYŻSZYM i WIECZNYM 

KAPŁANIE o 1800 – z modlitwami o powołania kapłańskie 
i zakonne. 

 7.IX (piątek): 1. PIĄTEK MIESIĄCA: 
 Duszpasterska wizyta u chorych. Zapisy w zakrystii lub 

kancelarii parafialnej – do 5.IX (środa) włącznie. 
 Msza św. ku czci NAJŚWIĘTSZEGO SERCA PANA JEZUSA o 1800. 
 Msza św. dla dzieci o 1545. 
 Spowiedź 1. piątkowa ½ godz. przed Mszą św. 
 O 2000 „WIECZÓR MODLITWY” — adoracja JEZUSA w NAJ-

ŚWIĘTSZYM SAKRAMENCIE, w Słowie, w śpiewie, w ciszy… 
Prośby / podziękowania, które będą polecane JEZUSOWI 
można wrzucać do specjalnej skrzynki na końcu kościoła. 

 8.IX (sobota): 
 WYPOMINKI o 1715. 
 Msza św. za zmarłych polecanych w WYPOMINKACH o 1800. 

 9.IX (niedziela): Zbiórka do puszek na potrzeby Wyższego Me-

tropolitalnego Seminarium Duchownego pw. św. Jana Chrzci-
ciela w Warszawie. 

 Chrzty we wrześniu w 4. niedzielę miesiąca 23.IX, na sumie. 
Zgłoszenia do 14.IX w kancelarii. Przygotowanie dla ro-
dziców i chrzestnych 16.IX, po sumie, w kościele. 

 Ofiary na spłatę zobowiązań związanych z remontem koś-
cioła można nadal 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: Wiktor Tadeusz SZUMOWSKI, kawaler z parafii pw. św. Patry-

ka w Warszawie, i Malwina BIŃKOWSKA, 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. Jadwiga NOWAKOWSKA  24.VIII.2018 l. 88 

śp. Dariusz KLUCZYŃSKI  15.VIII.2018 l. 53 

śp. Henryk ZARON  12.VIII.2018 l. 89 

Wieczne odpoczywanie racz Im dać PANIE! 

INTENCJE MSZALNE I MODLITEWNE 

3.IX 
(poniedziałek) 

730  

1800 † Stanisława i Jerzego ZDUŃCZYKÓW 

4.IX 
(wtorek) 

730  

1800 
† Stefana, z racji imienin, i Zofii PIENIĄŻKÓW, 

zmarłych z rodziny PIENIĄŻKÓW 

5.IX 
(środa) 

730 w pewnej intencji 

1800 dziękczynna, w intencji pielgrzymów do Kodnia 

6.IX 
(czwartek) 

730 w pewnej intencji 

1800 
dziękczynno–błagalna, z racji 56. rocznicy ślubu Jana i Elżbiety, 

z prośbą o dalsze błogosławieństwo BOŻE 

dla Jubilatów, ich dzieci, wnuków i prawnuka 

7.IX 
(piątek) 

730 w pewnej intencji 

1545  

1800 
† Stanisławy, Stanisława, Franciszka i Eugeniusza 

ZAWADZANKÓW 

8.IX 
(sobota) 

730 
dziękczynno–błagalna, z racji 20. rocznicy ślubu Renaty i Krzysztofa, 

z prośbą o dalsze łaski 

1715 WYPOMINKI 

1800 † zmarłych polecanych w WYPOMINKACH 

9.IX 
(niedziela) 

845 
† Heleny i Stanisława MIRKOWSKICH, 

zmarłych z rodzin MIRKOWSKICH, MELÓW i URBANKÓW 

1030 † Ireny, Zdzisława i Romualda KŁOSÓW 

1200 † Tadeusza BARANA 

1800 
† Stanisława KANABUSA, w 3. rocznicę śmierci, 

Kazimiery i Mariana MIRGOSÓW 

MODLITWA ZA ZMARŁYCH W WARSZAWIE… 
Wieczne odpoczywanie 

Racz im dać. PANIE, 

Na Powązkach, na placach, na skwerach, 

Pod ruinami domów, 

W zasypanych piwnicach, 

Tam, gdzie kto padł, 

Gdzie umierał. 

Ofiaruj spokój im zaświatowy 

I na mogiły pośpiesz z pomocą, 

Bo trzeba było z miejsca na miejsce, 

Spod trotuaru pod kamień grobowy, 

Już uleżałe przenosić głowy 

I sen ich naruszać nocą. 

Wyróżnij nieznanych i bezimiennych 

Światłem, które wieczyście połyska, 

Bo cóż im z ludzkiej, doczesnej pamięci, 

Kiedy pod krzyżem i hełmem pośnięci 

Nie mają nawet nazwiska. 

Niech serce twoje ich wynagrodzi 

I od najbliższych odejść pomaga, 

Bo matkom, co kładły im bandaż na skroni, 

Szeptali wargą stygnącą w agonii, 

Jak miłość i jak zaklęcie: 

Mokotów, Praga, 

Okęcie. 

Odbierz im rany, pozwól zapomnieć 

O nocach w męce i dniach bez ratunku, 

Bo gdy pod ścianą rozbitych szpitali 

Marli bez wody i opatrunku, 

Cisza z przedpola zapadła złowroga 

I nie koledzy ich salwą żegnali, 

Lecz werbel zwycięski wroga. 

Spójrz, SPRAWIEDLIWY, na dzieło bez miary, 

Bo z krwi i z mąk ich, nad miasto, nad gruzy, 

Nad niebotyczne, ogromne pożary 

Gorzkim rozwiane dymem, 

Los nasz się dźwignął wysoko i w burzy 

Stoi przed nami olbrzymem. 

Spójrz, SPRAWIEDLIWY, na dzieło bez miary, 

Na wolność, co rośnie z nich nieprzerwanie, 

Choć gasła z każdym pospołu: 

Otwórz niebieską przed nimi bramę, 

Do wojujących zalicz kościołów, 

Zachowaj moc ich i oddaj im. PANIE, 

Ziemię ojczystą na wieczne władanie. 

Amen. 

WIERZYŃSKI, Kazimierz (1894, Drohobycz – 1969, Londyn) 

il. pow.: NA GRUZACH WŁASNEGO DOMU — Bryan, Julian (1899, Titusville – 1974, Bronxville); IX.1939, Warszawa; źródło: wiadomosci.dziennik.pl 

BISKUPI WARSZAWSCY: ZYGMUNT SZCZĘSNY FELIŃSKI, CZ.I 

11.II.1862 z duchowieństwem arcybiskupstwa warszawskiego spotkał się 

nowy arcybiskup metropolita, Zygmunt Szczęsny Feliński. Powiedział: 

„Nauka moja nie jest moja, ale tego, który mnie posłał, to jest katolickiego 

Kościoła, stróża i ministra ustanowionej przez CHRYSTUSA religii. Głównym 

przeto zadaniem moim będzie urządzić wszystkie sprawy duchowne […] 

zgodnie z prawem kanonicznym i rozporządzeniami Stolicy Apostolskiej”. 

Przyszło mu posługiwać w dniach i miesiącach poprzedzających wybuch po-

wstania styczniowego. Nie popierał prących do niego. Nawoływał, by „z drogi 

legalnej nie schodzić”. Podobnie Pius IX, darzący Polskę sympatią, stwierdził 

w 1861: „Polacy szukają przede wszystkim Polski, a nie królestwa BOŻEGO, 

i dlatego tej Polski nie mają”. Ale gdy ambasador rosyjski w Rzymie prosił 

o zakaz śpiewania patriotycznych pieśni w polskich kościołach, odmówił… 

Tymczasem już po wybuchu powstania, gdy terror rosyjski wzmógł się, 

abp Feliński pisał 15.III.1863 do cara: „…uczyń z Polski naród niepodległy…” 

Za taką postawę został przez Rosjan aresztowany i zesłany. Do Jarosławia 

nad Wołgą. Na 20 lat… 

Na świat przyszedł 1.IX.1822 w Wojutynie na Wołyniu… ciąg dalszy nastąpi… 

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://wiadomosci.dziennik.pl/wydarzenia/zdjecia/galeria/353839,2,ii-wojna-swiatowa-zdjecia-archiwalne.html
http://www.swzygmunt.knc.pl/

