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Znaczenie rodziny dla życia i pomyślnej sytuacji społeczeństwaPOR. SOBÓR WATYKAŃSKI II, KONST. GAUDIUM ET SPES, 47. pociąga za sobą jego szczególną odpowiedzialność 

za wspieranie i umacnianie małżeństwa i rodziny. Władze cywilne powinny uważać za swój pierwszorzędny obowiązek „uznawanie prawdziwej natury… 

(małżeństwa i rodziny), ochronę ich i popieranie, strzeżenie moralności publicznej i sprzyjanie dobrobytowi domowemu”POR. SOBÓR WATYKAŃSKI II, KONST. GAUDIUM ET SPES, 52. 

Wspólnota polityczna ma obowiązek szanować rodzinę, pomagać jej i zapewnić jej zwłaszcza: 

 prawo do założenia rodziny, posiadania dzieci i wychowywania ich zgodnie z własnymi przekonaniami moralnymi i religijnymi; 

 ochronę stałości więzi małżeńskiej i instytucji rodziny; 

 prawo do wyznawania własnej wiary, przekazywania jej, wychowywania w niej dzieci za pomocą koniecznych środków i instytucji; 

 prawo do własności prywatnej, prawo podejmowania i otrzymywania pracy, mieszkania, prawo do emigracji; 

 zgodnie z prawodawstwem krajów – prawo do świadczeń medycznych, do opieki nad osobami starszymi, do zasiłków rodzinnych; 

 ochronę bezpieczeństwa i warunków zdrowia, zwłaszcza wobec takich zagrożeń, jak narkomania, pornografia, alkoholizm itd.; 

 prawo do zrzeszania się z innymi rodzinami, a w ten sposób do przedstawicielstwa wobec władz świeckichPOR. JAN PAWEŁ II, ADHORT. APOST. FAMILIARIS CONSORTIO, 46. [KKK, 2209, 2210]

TRZYDZIESTA DRUGA NIEDZIELA ZWYKŁA 

 

WDOWI GROSZ— CHRISTENSEN, Jakub (ur. 1942, Culver City, CA, USA) 

1988; źródło: dominicans.ie 

Z PIERWSZEJ KSIĘGI KRÓLEWSKIEJ1 KRL 17, 10-16 
Prorok Eliasz poszedł do Sarepty. 

Kiedy wchodził do bramy tego miasta, pewna wdowa zbierała tam sobie 

drwa. 

Zawołał ją i powiedział: 

„Daj mi, proszę, trochę wody w naczyniu, abym się napił”. 

Ona zaś zaraz poszła, aby jej nabrać, ale zawołał za nią i rzekł: 

„Weź, proszę, dla mnie i kromkę chleba!” 

Na to odrzekła: 

„Na życie PANA, BOGA twego! 

Już nie mam pieczywa – tylko garść mąki w dzbanie i trochę oliwy 

w baryłce. 

Właśnie zbieram kilka kawałków drewna i kiedy przyjdę, przyrządzę 

sobie i memu synowi strawę. 

Zjemy to, a potem pomrzemy”. 

Eliasz zaś jej powiedział: 

„Nie bój się! 

Idź, zrób, jak rzekłaś; tylko najpierw zrób z tego mały podpłomyk dla 

mnie i przynieś mi! 

A sobie i swemu synowi zrobisz potem. 

Bo tak mówi PAN, BÓG Izraela: 

Dzban mąki nie wyczerpie się i baryłka oliwy nie opróżni się 

aż do dnia, w którym PAN spuści deszcz na ziemię”. 

Poszła więc i zrobiła, jak Eliasz powiedział, a potem zjadł on i ona oraz jej 

syn, i tak było co dzień. 

Dzban mąki nie wyczerpał się i baryłka oliwy nie opróżniła się, zgodnie 

z obietnicą, którą PAN wypowiedział przez Eliasza. 

PSALM RESPONSORYJNYPS 146 (145), 6C-7. 8-9A. 9B-10 (R.: POR. 1B) 

REFREN: Chwal, duszo moja, PANA, STWÓRCĘ swego 

BÓG wiary dochowuje na wieki, 

uciśnionym wymierza sprawiedliwość, 

chlebem karmi głodnych, 

wypuszcza na wolność uwięzionych. 

PAN przywraca wzrok ociemniałym, 

PAN dźwiga poniżonych. 

PAN kocha sprawiedliwych, 

PAN strzeże przybyszów. 

Ochrania sierotę i wdowę, 

lecz występnych kieruje na bezdroża. 

PAN króluje na wieki, 

BÓG twój, Syjonie, przez pokolenia. 

Z LISTU DO HEBRAJCZYKÓWHbr 9, 24-28 
CHRYSTUS wszedł nie do świątyni zbudowanej rękami ludzkimi, 

będącej odbiciem prawdziwej świątyni, 

ale do samego nieba, 

aby teraz wstawiać się za nami przed obliczem BOGA, 

ani nie po to, aby się wielekroć sam miał ofiarować, 

jak arcykapłan, który co roku wchodzi do świątyni z krwią cudzą, 

gdyż w takim przypadku musiałby cierpieć wiele razy 

od stworzenia świata. 

A tymczasem raz jeden ukazał się teraz na końcu wieków, 

aby zgładzić grzech przez ofiarę z samego siebie. 

A jak postanowione ludziom raz umrzeć, potem zaś sąd, 

tak CHRYSTUS raz jeden był ofiarowany dla zgładzenia grzechów wielu, 

drugi raz ukaże się nie w związku z grzechem, 

lecz dla zbawienia tych, którzy GO oczekują. 

AKLAMACJAMT 5, 3 Alleluja, Alleluja, Alleluja 

»Błogosławieni ubodzy w duchu, 

albowiem do nich należy 

królestwo niebieskie« 

SŁOWA EWANGELII WEDŁUG ŚW. MARKAMK 12, 38-44 

JEZUS, nauczając rzesze, mówił: 

»Strzeżcie się uczonych w Piśmie. 

Z upodobaniem chodzą oni w powłóczystych szatach, 

lubią pozdrowienia na rynku, 

pierwsze krzesła w synagogach 

i zaszczytne miejsca na ucztach. 

Objadają domy wdów i dla pozoru odprawiają długie modlitwy. 

Ci tym surowszy dostaną wyrok«. 

Potem, usiadłszy naprzeciw skarbony, przypatrywał się, jak tłum wrzucał 

drobne pieniądze do skarbony. 

Wielu bogatych wrzucało wiele. 

Przyszła też jedna uboga wdowa i wrzuciła dwa pieniążki, czyli jeden grosz. 

Wtedy przywołał swoich uczniów i rzekł do nich: 

»Zaprawdę, powiadam wam: 

Ta uboga wdowa wrzuciła najwięcej ze wszystkich, 

którzy kładli do skarbony. 

Wszyscy bowiem wrzucali z tego, co im zbywało; 

ona zaś ze swego niedostatku wrzuciła wszystko, 

co miała na swe utrzymanie«. 

http://dominicans.ie/the-widows-mite/


 

 NNN RRR    XXXLLLVVV///222000111888    (((888666555)))    
 

Wyd. Redakcja parafia pw. św. Zygmunta, ul. Wiślana 85, 05-507, Słomczyn strona — 2 — 
Nakład: 400 egz. 11 LISTOPADA AD 2018 

INFORMACJE PARAFIALNE 
 18.XI (niedziela): Na Mszę św. o 1800 zapraszamy! rodziców 

i dzieci, które przygotowują się w tym roku do 1. Komunii św. 
 Po Mszy św. spotkanie z rodzicami dzieci pierwszo-

komunijnych. 
 Trwa miesiąc listopad, miesiąc poświęcony modlitewnej 

pamięci o naszych bliskich zmarłych: 
 Na wypominki roczne i jednorazowe księża przyjmują 

w zakrystii i kancelarii parafialnej. 
 Za zmarłych polecanych w WYPOMINKACH rocznych mo-

dlimy się w każdą 2. sobotę miesiąca: o 1715 i w czasie 
Mszy św. o 1800. 

 Chrzty w listopadzie w 4. niedzielę miesiąca – 25.XI, na su-
mie. Zgłoszenia do 16.XI w kancelarii. Przygotowanie dla ro-
dziców i chrzestnych 18.XI, 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! 

ODESZLI 
W ostatnim czasie odeszły z naszego grona: 

śp. Genowefa MOSKALEWICZ  1.XI.2018 l. 81 

śp. Zofia KNYZIAK  26.X.2018 l. 79 

Wieczne odpoczywanie racz Im dać PANIE! 

INTENCJE MSZALNE I MODLITEWNE 

12.XI 
(poniedziałek) 

730  

1800 
† zmarłych z rodziny BUJARSKICH: 

 Jolanty, Andrzeja, Marii, Józefa i Wiesława, 

Heleny WIĘCKIEWICZ 

13.XI 
(wtorek) 

730 w pewnej intencji 

1800 dziękczynna, za dar dzieci z prośbą o błogosławieństwo BOŻE 

14.XI 
(środa) 

730  

1800 † Rafała FABISIAKA 

15.XI 
(czwartek) 

730  

1800 † ks. Jana STENISZA 

16.XI 
(piątek) 

730  

1800 
† Heleny, Lucyny, Andrzeja i Feliksa MENTLAKÓW, 

Marianny i Wiesława GOLIKÓW, 

Stanisława i Felicji GĄCIKOWSKICH 

17.XI 
(sobota) 

730  

1800 
† Ewy i Ryszarda WESOŁOWSKICH, 

Haliny i Stanisława STĘPNIEWSKICH 

18.XI 
(niedziela) 

845 
† Stefanii, Józefa i Jana JASKÓW, 

Józefa i Henryka NOGALÓW 

1030 
† Arkadiusza BARANA, w rocznicę śmierci, 

Bolesława ZDUŃCZYKA, 

Andrzeja KWIETNIA 

1200 † Stanisława OSUCHA 

1800 
† Krzysztofa KAFARY, 

Jana KAFARĘ. 

Wandy PSZCZÓŁKOWSKIEJ 

BALLADA O RZECZPOSPOLITEJ… 

W naszej Rzeczy coraz bardziej pospolitej 

pospolitość swoje skrzydła rozpostarła 

były geniusz skrył się w szary cień niebytu 

były złodziej wrzeszczy „jeszcze nie umarła!”. 

W naszej Rzeczy coraz bardziej pospolitej 

czas niezmiennie ćwiartujemy na godziny 

rzeczywistość mgłą zasnuła wyobraźnię 

sprawiedliwość nie zna kary ani winy. 

Pospolitość przeżartymi nudą usty 

lepki całus wycisnęła nam na duszy 

i nieznaną dotąd gorycz sączy w serca 

i nieznane dotąd kłamstwa wlewa w uszy. 

A nam serca żywi nostalgia za JEDYNYM 

za niezmiennym, niepodzielnym, sprawiedliwym 

resztką woli GO szukamy pośród nocy 

resztką prawdy przemywamy swoje oczy. 

Resztką woli GO szukamy pośród nocy 

resztką prawdy przemywamy swoje oczy. 

Jeśli nawet śmierć mnie spotka na ulicy 

pospolitej, tak jak śmierć jest pospolita 

w imię jednej tylko prawdy ją przywitam 

ja wygnaniec z byłej Rzeczypospolitej. 

KOŁAKOWSKI, Andrzej Paweł (1964, Międzyrzecz) 

KOCHAM OJCZYZNĘ WIĘCEJ NIŻ WŁASNE SERCE… 

„Gdy będę w więzieniu, 

a powiedzą wam, że Pry-

mas zdradził sprawy BOŻE – 

nie wierzcie. Gdyby mówili, 

że Prymas ma nieczyste 

ręce – nie wierzcie. Gdyby 

mówili, że Prymas stchó-

rzył – nie wierzcie. Gdy 

będą mówili, że Prymas 

działa przeciwko narodowi 

i naszej ojczyźnie – nie 

wierzcie. 

Kocham Ojczyznę więcej 

niż własne serce i wszystko, 

co czynię dla Kościoła, czy-

nię dla niej”… 

„W stosunku do mojej 

ojczyzny zachowuję pełną 

cześć i miłość. Uważałem 

sobie za obowiązek bronić 

jej kultury chrześcijańskiej 

przed złudzeniami interna-

cjonalizmu, jej zdrowia mo-

ralnego i całości granic”… 

„Jest olbrzymią wartością 

zrozumieć znaczenie wolności dla narodu, zrozumieć jak wielkim jest ona 

dobrem i własnością, że żaden naród nie może zrezygnować ze swoich praw 

do wolności i z własnych zadań, że nie wolno tych praw nikomu oddawać, 

że obrona ich jest obowiązkiem moralnym, a rezygnacja z nich – zdradą!”. 

„Z przeszłości naszej możemy czerpać ostrzeżenie na przyszłość. Ziemi 

ojczystej trzeba zawsze bronić, a bronić jej można wtedy, gdy tkwimy w niej 

korzeniami jak drzewa. O wiele trudniej jest bronić ojczyzny z miast, o ileż 

łatwiej ją wówczas zniszczyć! Trudniej wrogom dotrzeć do każdej wsi, do każ-

dego zagonu, do każdej chaty, gdzie mieszkają ludzie związani głębokim 

uczuciem umiłowania ziemi. Całe pokolenia, ujarzmione przez obce ludy, 

walczyły o prawo do własnej ziemi stąd szczególny charakter obronności 

ziemi. Nie tylko armia broni terenów ojczystych, ale i ludzie, którzy na niej 

żyją – jak trawy wśród jałowców i gęstych lasów – bronią jej 

nienaruszalności”… 

WYSZYŃSKI, Stefan, kard. (1901, Zuzela – 1981, Warszawa) 

A JA CIĘ KOCHAM POLSKO… 

a ja Cię kocham Polsko! wbrew kłamcom i tchórzom 

wbrew szydercom i zdrajcom… łajdakom i wrogom… 

Tyś dla mnie Polsko Matką!… dumą i ostoją… 

nadzieją oraz wiarą… przyszłością i drogą… 

a ja Cię Kocham Polsko! Tobie każde słowo 

każda myśl gdy w pacierzu zwracam się do BOGA 

Tyś Matko wśród kapliczek… katedr oraz krzyży 

ucieczką i marzeniem gdy nas rani trwoga… 

a ja Cię kocham Polsko! i dziękuję PANU 

za każde doświadczenie rano i wieczorem 

z Tymi co ze mną idą razem do Ojczyzny 

niosąc TWOJEGO Krzyża Czułą Metaforę… 

a ja Cię kocham Polsko! za Twój los niełatwy 

za to że na mnie czekasz wierna i cierpliwa… 

bądź Matko pozdrowiona o każdej godzinie 

oby nad Tobą Gwiazda Wolności świeciła… 

a ja Cię kocham Polsko! w imię Sióstr i Braci! 

i naszych Przodków co tworzyli niepodległe dzieje 

Tyś dla mnie Polsko! pierwsza w modlitwie i czynie 

niech BÓG Cię błogosławi i daje nadzieję… 

a ja Cię Kocham Polsko! przyjmij moje słowa 

w imię OJCA i SYNA i ŚWIĘTEGO DUCHA 

BÓG Honor i Ojczyzna niechaj będą zawsze 

drogowskazem którego każdy Polak słucha! 

WĘGRZYN, Kazimierz Józef (1947, Miejsce Piastowe) 

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 

PARAFIALN

A 

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 
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