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O lux, beata TRINITAS et principalis UNITAS! – „O ŚWIATŁOŚCI, TRÓJCO ŚWIĘTA, pierwotna JEDNOŚCI!”LITURGIA GODZIN, HYMN O LUX, BEATA TRINITAS. 

BÓG jest wiecznym szczęściem, nieśmiertelnym życiem, światłem nie znającym zachodu. BÓG jest MIŁOŚCIĄ: OJCIEC, SYN i DUCH ŚWIĘTY. 

BÓG chce w sposób wolny udzielać chwały swego szczęśliwego życia. 

Taki jest JEGO „zamysł życzliwości”POR. EF 1, 9, który powziął przed stworzeniem świata w swoim umiłowanym SYNU, przeznaczając „nas dla siebie jako 

przybranych synów przez JEZUSA CHRYSTUSA”EF 1, 4-5, abyśmy stali się „na wzór obrazu JEGO SYNA”RZ 8, 29, dzięki duchowi „przybrania za synów”RZ 8, 15. 

Zamysł ten jest „łaską, która nam dana została… przed wiecznymi czasami”2 TM 1, 9, mającą swoje źródło w miłości trynitarnej. 

Rozwija się on w dziele stworzenia, w całej historii zbawienia po upadku człowieka, w posłaniu SYNA i DUCHA ŚWIĘTEGO, a przedłużeniem tego posłania jest 

posłanie KościołaPOR. SOBÓR WATYKAŃSKI II, DEKRET AD GENTES, 2-9. [KKK, 257] 

ÓSMA NIEDZIELA ZWYKŁA 

 

JEZUS Z UCZNIAMI — kopista: Ilyas Basim Khuri Bazzi Rahib (prawd. mnich koptyjski) 

1684, arabski manuskrypt Ewangelii, Walters Art Museum, Baltimore; źródło: commons.wikimedia.org 

Z MĄDROŚCI SYRACHASYR 27, 4-7 
Gdy sitem się przesiewa, zostają odpadki, 

podobnie błędy człowieka przy jego ocenie. 

Piec poddaje próbie naczynia garncarza, 

a sprawdzianem człowieka jest jego wypowiedź. 

Jak o uprawie drzewa świadczy jego owoc, 

tak mowa o zamyśle serca człowieka. 

Nie chwal męża przed wypowiedzią, 

to bowiem jest próbą dla ludzi. 

PSALM RESPONSORYJNYPS 92 (91), 2-3. 13-14. 15-16 (R.: POR. 2) 

REFREN: Dobrze jest śpiewać TOBIE, PANIE BOŻE 

Dobrze jest dziękować PANU, 

śpiewać TWOJEMU imieniu, NAJWYŻSZY, 

rano głosić TWOJĄ łaskawość, 

a wierność TWOJĄ nocami. 

Sprawiedliwy zakwitnie jak palma, 

rozrośnie się jak cedr na Libanie. 

Zasadzeni w domu PAŃSKIM 

rozkwitną na dziedzińcach naszego BOGA. 

Nawet i w starości wydadzą owoc, 

zawsze pełni życiodajnych soków, 

aby świadczyć, że PAN jest sprawiedliwy, 

ON moją OPOKĄ i nie ma w NIM nieprawości. 

Z PIERWSZEGO LISTU ŚW. PAWŁA APOSTOŁA DO KORYNTIAN1 KOR 15, 15, 54B-58 
Bracia: 

Kiedy już to, co śmiertelne, 

przyodzieje się w nieśmiertelność, 

wtedy sprawdzą się słowa, 

które zostały napisane: 

„Zwycięstwo pochłonęło śmierć. 

Gdzież jest, o śmierci, twoje zwycięstwo? 

Gdzież jest, o śmierci, twój oścień?” 

Ościeniem zaś śmierci jest grzech, 

a siłą grzechu Prawo. 

BOGU niech będą dzięki za to, 

że dał nam odnieść zwycięstwo 

przez PANA naszego, JEZUSA CHRYSTUSA. 

Przeto, bracia moi najmilsi, 

bądźcie wytrwali i niezachwiani, 

zajęci zawsze ofiarnie dziełem PAŃSKIM, 

pamiętając, że trud wasz 

nie pozostaje daremny w PANU. 

AKLAMACJAPOR. FLP 2, 15D. 16A Alleluja, Alleluja, Alleluja 

Jawicie się 

jako źródło światła w świecie, 

trzymając się mocno 

SŁOWA ŻYCIA. 

SŁOWA EWANGELII WEDŁUG ŚW. ŁUKASZAŁK 6, 39-45 
JEZUS opowiedział uczniom przypowieść: 

»Czy może niewidomy prowadzić niewidomego? 

Czy nie wpadną w dół obydwaj? 

Uczeń nie przewyższa nauczyciela. 

Lecz każdy, dopiero w pełni wykształcony, 

będzie jak jego nauczyciel. 

Czemu to widzisz drzazgę w oku swego brata, 

a nie dostrzegasz belki we własnym oku? 

Jak możesz mówić swemu bratu: 

'Bracie, pozwól, że usunę drzazgę, 

która jest w twoim oku', 

podczas gdy sam belki w swoim oku nie widzisz? 

Obłudniku, 

usuń najpierw belkę ze swego oka, 

a wtedy przejrzysz, 

ażeby usunąć drzazgę z oka brata swego. 

Nie ma drzewa dobrego, 

które by wydawało zły owoc, 

ani też drzewa złego, 

które by dobry owoc wydawało. 

Po własnym owocu bowiem 

poznaje się każde drzewo; 

nie zrywa się fig z ciernia, 

ani z krzaka jeżyny nie zbiera się winogron. 

Dobry człowiek 

z dobrego skarbca swego serca 

wydobywa dobro, 

a zły człowiek 

ze złego skarbca 

wydobywa zło. 

Bo z obfitości serca mówią jego usta«. 

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Jesus_teaching_his_disciples.jpg


 

 NNN RRR    IIIXXX///222000111999    (((888888111)))    
 

Wyd. Redakcja parafia pw. św. Zygmunta, ul. Wiślana 85, 05-507, Słomczyn strona — 2 — 
Nakład: 400 egz. 3 MARCA AD 2019 

INFORMACJE PARAFIALNE 
 3.III (niedziela): Po sumie comiesięczna adoracja NAJŚWIĘTSZEGO 

SAKRAMENTU, a po niej spotkanie Kół Żywego Różańca. 
 6.III (środa): ŚRODA POPIELCOWA. Rozpoczyna się WWIIEELLKKII  PPOOSSTT, 

czas duchowego przygotowania do jak najpełniejszego przeży-
cia tajemnicy męki, śmierci i zmartwychwstania CHRYSTUSA – 
wydarzeń, poprzez które dokonało się nasze odkupienie. 

 Msze św. o 845 i 1800. 
 Posypanie głów popiołem, na znak rozpoczęcia pokuty, 

w czasie każdej Mszy św. 
 OBOWIĄZUJE POST ŚCISŁY, tzn. wolno zjeść jeden posiłek 

do syta i dwa bardzo skromne, oraz należy powstrzymać 
się od pokarmów mięsnych. 

 Nabożeństwa wielkopostne w naszej parafii będą 
odprawiane według następującego porządku: 

 DROGA KRZYŻOWA – w każdy piątek WIELKIEGO POSTU: 
 o 1545 (dla dzieci). 

 o 1730 (dla dorosłych). 
 GORZKIE ŻALE – w każdą niedzielę WIELKIEGO POSTU, 

bezpośrednio po sumie (o 1200). 
W okresie WIELKIEGO POSTU za udział w Gorzkich Żalach moż-

na, raz w tygodniu, uzyskać – we wszystkich kościołach w Pol-
sce – odpust zupełny (pod zwykłymi warunkami, tzn. stan łaski 
uświęcającej, Komunia św., modlitwa w intencjach Ojca św.). 

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

 Chrzty w marcu w 4. niedzielę miesiąca, 24.III, na sumie. 
Zgłoszenia do 15.III w kancelarii parafialnej. Przygotowanie 
dla rodziców i chrzestnych 17.III po sumie, w kościele. 

 SCHOLA PARAFIALNA zaprasza! wszystkich chętnych do ucze-

stnictwa w swoich spotkaniach (soboty, o 1300)! 

 Ofiary na spłatę zobowiązań związanych z trwającym re-
montem kościoła 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! 

 Rozpoczęła się akcja przekazywania 1% podatku dochodo-
wego na rzecz różnych instytucji. Zachęcamy! wszystkich 

parafian do przekazania tej kwoty na rzecz naszego Para-
fialnego Zespołu Caritas, który od lat zajmuje się pomocą 
na rzecz ubogich z naszej parafii. Wspomóżmy ten sposób 
tych, którzy są potrzebujący i jednocześnie najbliżsi, bo na-
leżący do naszej parafialnej wspólnoty. 
Przekazanie odbywa się przez Caritas Archidiecezji War-
szawskiej. W kościele znajdują się ulotki, które pomogą wła-
ściwie wypełnić formularz PIT. Wszystkim dobroczyńcom 
Caritas z góry składamy serdeczne podziękowania! 

 Nowopowstająca Mikroszkoła Konstancin, współtworzona 
między innymi przez naszych parafian, zaprasza! dzieci 
do zerówki i pierwszej klasy. 
Działająca na zasadzie spółdzielni rodziców szkoła będzie prowadzić 
nauczanie w oparciu o wartości chrześcijańskie, twórcze metody 
pracy i indywidualne podejście do ucznia. 
Spotkanie informacyjne dla rodziców w 9.III (sobota) o 1130 
w Domu Rekolekcyjnym Dobry Zakątek w Konstancinie przy 
ul. Słowackiego 8 (wjazd od ul. Deotymy). Więcej informacji 
– na plakacie w gablocie przed kościołem. 

ODESZLI 
W ostatnim czasie odeszli z naszego grona: 

śp. Krzysztof Bogdan PACIAK  21.II.2019 l. 60 

śp. Andrzej KANABUS  17.II.2019 l. 69 

śp. Anna Halina KIEŁCZYKOWSKA  16.II.2019 l. 73 

Wieczne odpoczywanie racz Im dać PANIE! 

INTENCJE MSZALNE I MODLITEWNE 

4.III 
(poniedziałek) 

730 † Leszka GRZYBOWSKIEGO 

1800 
† Krystyny BUJEŃCZYK, z racji imienin, 

Ludwiki i Witolda BUJEŃCZYKÓW 

5.III 
(wtorek) 

730 w pewnej intencji 

1800 † Leszka GRZYBOWSKIEGO 

6.III 
(środa) 

845 † Leszka GRZYBOWSKIEGO 

1800 
† Krystyny, Henryka, Stanisława i Jerzego 

NIERZWICKICH 

7.III 
(czwartek) 

730 † Leszka GRZYBOWSKIEGO 

1800 w pewnej intencji 

8.III 
(piątek) 

730 w pewnej intencji 

1800 † Leszka GRZYBOWSKIEGO 

9.III 
(sobota) 

730 † Leszka GRZYBOWSKIEGO 

1715 WYPOMINKI 

1800 † zmarłych polecanych w WYPOMINKACH 

10.III 
(niedziela) 

845 † Marianny OLESIŃSKIEJ 

1030 
† Franciszki, Stanisława i Jana KORNASZEWSKICH, 

Franciszki, Jana i Władysława BRUDNIEWSKICH, 

Marianny GAWŁOWSKIEJ 

1200 † o. Placyda GALIŃSKIEGO OSB 

 † Marka MAĆKOWIAKA, w 1. rocznicę śmierci 

1800 † Leszka GRZYBOWSKIEGO 

BISKUPI WARSZAWSCY: WINCENTY TEOFIL CHOŚCIAK POPIEL, CZ. III 

Ingres do warszawskiej katedry odbył 10.VI.1883. 

Dał się zapamiętać po pierwsze jako budowniczy 

i odnowiciel kościołów naszej archidiecezji. Biograf 

pisał: „Śmiało rzec można, że kościół zaniedbany, 

podległy ruinie, jakich się dawniej, niestety, wiele 

spotykało, należy już do osobliwych rzadkości”… 

Po drugie widziano w nim konserwatystę i … kon-

formistę, nie życzącego sobie konfliktów z wła-

dzami carskimi, za co był wielokrotnie kry-

tykowany. Nakazał m.in. odczytanie w kościołach 

manifestu cara Mikołaja II – po rosyjsku – 

w związku ze wstąpieniem na tron w 1894. 

W latach zaś wojny rosyjsko-japońskiej 1904-5 

organizował zbiórkę środków na rosyjski pociąg 

sanitarny, za co wybito mu okna w mieszkaniu. 

Na nawoływania do zaniechania strajku szkolnego w 1905 młodzież war-

szawska odpowiedziała pismem „Do jego ekscelencji Wincentego Chościak 

Popiela Arcybiskupa Warszawskiego”, prosząc, aby nie wizytował on szkół 

średnich, w których wprowadzono język polski dzięki działaniom młodzieży… 

W latach rewolucji 1905-7 w swoich kazaniach wielokrotnie krytykował 

„socjalistów, rewolucjonistów i strajkujących”. 

Ale warto też przytoczyć opinię wpływowego, konserwatywnego krakow-

skiego „Czasu” o życiu i czasach abpa Popiela, wyrażoną po jego śmierci: 

„Stanowisko duchowieństwa polskiego w ogóle, a już przede wszystkim 

stanowisko tych, którzy dźwigali krzyż najwyższej władzy i największej 

odpowiedzialności, należy do najcięższych i najtrudniejszych, jakie można 

sobie wyobrazić i określić. Ks. arcybiskup Popiel stawiał czoło trudnościom, 

poświęcił się całkowicie i niepodzielnie służbie Kościoła, wniósł w nią swe 

przymioty charakteru i doświadczenie lat tylu, nabyte w najtwardszej 

ze szkół. Jak wielu atakom przyszło mu się oprzeć, ile przecierpieć w imię 

Kościoła! A za to wszystko można było spodziewać się uznania, podzięki, 

echa życzliwszego tam, gdzie ucisk wytwarzał atmosferę nieustannego 

zdenerwowania, szerzył zgryźliwość pobliczną, skłonność do podejrzeń 

i do utyskiwań […] 

W walkach codziennych, w obronie każdej piędzi stanowiska wśród 

najtrudniejszych okoliczności, w niezmiernym wysiłku – o tem nikomu poza 

uczestnikami i towarzyszami nie dane było wiedzieć i pamiętać. A przecież 

jeden fakt był jasny i powinien był być widziany: że furya rusyfikacyjna 

wstrząsnęła tronem arcybiskupim warszawskim, ale nie zdołała dopiąć celu: 

nie potrafiła uczynić go narzędziem swych celów […] 

Ciężkie i trudne to były rządy, coraz cięższe i trudniejsze, w miarę jak 

w organizm społeczny zaczęła, musiała zacząć przesiąkać trucizna moralna, 

wsączana przez rusyfikacyjne prawosławie”… 

Stolica Apostolska, doceniając jego „niepożyte zasługi”, obdarzyła go róż-

nymi zaszczytami i odznaczeniami: był prałatem domowym Ojca św., 

a jednocześnie Asystentem Tronu Papieskiego… 

Często bywał w naszej parafii, spędzając tu swoje urlopy, odpoczywając 

od trudności… 

Zmarł w nocy 7/8.XII.1912 w Warszawie. 

Pochowany został w krypcie arcybiskupów warszawskich w archikatedrze 

pw. św. Jana Chrzciciela w Warszawie. 

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 
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