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Ewangelia według św. Łukasza podkreśla działanie DUCHA ŚWIĘTEGO oraz znaczenie modlitwy w działalności CHRYSTUSA. 

JEZUS modli się przed decydującymi chwilami swojego posłania: przed tym, jak OJCIEC zaświadczył o NIM podczas JEGO chrztuPOR. ŁK 3, 21 i PrzemienieniaPOR. ŁK 9, 28, 

przed wypełnieniem przez swoją mękę zamysłu miłości OJCAPOR. ŁK 22, 41-44. 

Modli się również przed decydującymi chwilami, które zapoczątkują posłanie JEGO Apostołów: przed wyborem i powołaniem DwunastuPOR. ŁK 6,12, przed tym, 

jak Piotr wyzna GO jako „MESJASZA BOŻEGO”POR. ŁK 9,18-20; i modli się, aby wiara głowy Apostołów nie ustała w czasie kuszeniaPOR. ŁK 22, 32. 

Modlitwa JEZUSA przed zbawczymi wydarzeniami, których wypełnienie zleca MU OJCIEC, jest pokornym i ufnym powierzeniem się JEGO ludzkiej woli miłującej 

woli OJCA. [KKK, 2600] 

DWUNASTA NIEDZIELA ZWYKŁA 

 

SYN ŻYWEGO BOGA – WYZNANIE PIOTRA — Dudash, Michał (ur. 1952, Mankato, MN, USA) 

obraz współczesny, olejny na płótnie; źródło: truthbook.com 

Z KSIĘGI PROROKA ZACHARIASZAZA 12, 10-11; 13, 1 
Tak mówi PAN: 

»Na dom Dawida i na mieszkańców Jeruzalem 

wyleję ducha łaski przebłagania. 

Będą patrzeć na tego, 

którego przebili, 

i boleć będą nad nim, 

jak się boleje nad jedynakiem, 

i płakać będą nad nim, 

jak się płacze nad pierworodnym. 

W owym dniu 

będzie wielki płacz w Jeruzalem, 

podobny do płaczu 

w Hadad-Rimmon na równinie Megiddo. 

W owym dniu wytryśnie źródło, 

dostępne dla domu Dawida 

i dla mieszkańców Jeruzalem, 

na obmycie grzechu i zmazy«. 

PSALM RESPONSORYJNYPS 63 (62), 2. 3-4. 5-6. 8-9 (R.: POR. 2AB) 

REFREN: CIEBIE, mój BOŻE, pragnie moja dusza 

BOŻE, mój BOŻE, szukam CIEBIE 

i pragnie CIEBIE moja dusza. 

Ciało moje tęskni za TOBĄ 

jak zeschła ziemia łaknąca wody. 

Oto wpatruję się w CIEBIE w świątyni, 

by ujrzeć TWĄ potęgę i chwałę. 

TWOJA łaska jest cenniejsza od życia, 

więc sławić CIĘ będą moje wargi. 

Będę CIĘ wielbił przez całe me życie 

i wzniosę ręce w imię TWOJE. 

Moja dusza syci się obficie, 

a usta CIĘ wielbią radosnymi wargami. 

Bo stałeś się dla mnie pomocą 

i w cieniu TWYCH skrzydeł wołam radośnie: 

Do CIEBIE lgnie moja dusza, 

prawica TWOJA mnie wspiera. 

Z LISTU ŚW. PAWŁA APOSTOŁA DO GALATÓWGa 3, 26-29 
Bracia: 

Wszyscy przez wiarę jesteście synami BOŻYMI – 

w CHRYSTUSIE JEZUSIE. 

Bo wy wszyscy, 

którzy zostaliście ochrzczeni w CHRYSTUSIE, 

przyoblekliście się w CHRYSTUSA. 

Nie ma już Żyda ani poganina, 

nie ma już niewolnika 

ani człowieka wolnego, 

nie ma już mężczyzny 

ani kobiety, 

wszyscy bowiem jesteście kimś jednym 

w CHRYSTUSIE JEZUSIE. 

Jeżeli zaś należycie do CHRYSTUSA, 

to jesteście też potomstwem Abrahama, 

dziedzicami zgodnie z obietnicą. 

AKLAMACJAPOR. J 10, 27 Alleluja, Alleluja 

»Moje owce 

słuchają MEGO głosu, 

JA znam je, 

a one idą za MNĄ« 

SŁOWA EWANGELII WEDŁUG ŚW. ŁUKASZAŁk 9, 18-24 

Gdy JEZUS modlił się na osobności, 

a byli z NIM uczniowie, 

zwrócił się do nich z zapytaniem: 

»Za kogo uważają MNIE tłumy?« 

ONI odpowiedzieli: 

„Za Jana Chrzciciela; 

inni za Eliasza; 

jeszcze inni mówią, 

że któryś z dawnych proroków zmartwychwstał”. 

Zapytał ich: 

»A wy za kogo MNIE uważacie?« 

Piotr odpowiedział: 

„Za MESJASZA BOŻEGO”. 

Wtedy surowo im przykazał i napominał ich, 

żeby nikomu o tym nie mówili. 

I dodał: 

»SYN CZŁOWIECZY musi wiele wycierpieć: 

będzie odrzucony przez starszyznę, 

arcykapłanów i uczonych w Piśmie; 

zostanie zabity, 

a trzeciego dnia zmartwychwstanie«. 

Potem mówił do wszystkich: 

»Jeśli ktoś chce iść za MNĄ, 

niech się zaprze samego siebie, 

niech co dnia bierze krzyż swój 

i niech MNIE naśladuje. 

Bo kto chce zachować swoje życie, 

straci je, 

a kto straci swe życie z MEGO powodu, 

ten je zachowa«. 

https://truthbook.com/jesus-paintings/son-of-the-living-god-michael-dudash-paintinghttps:/www.oceansbridge.com/shop/uncategorized/the-holy-trinity-3
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INFORMACJE PARAFIALNE 
 1-30.VI: NABOŻEŃSTWA CZERWCOWE do NAJŚWIĘTSZEGO SERCA 

PANA JEZUSA codziennie o 1730. 
 23.VI (niedziela): 

 Po każdej Mszy św. święcenie pojazdów: 
 Kierowcy otrzymują obrazek z modlitwą kierowcy. 
 Ofiary zebrane podczas święcenia zostaną przezna-

czone na program misyjny MIWA Polska, wspierający 
zakup samochodów dla polskich misjonarzy. 

 930–1330, w domu parafialnym w Klarysewie, ma miejsce 
akcja honorowego oddawania krwi. Wszystkich zachęca-

my! do włączenia się do tej akcji. 
 28.VI (piątek): Jak w każdy 4. piątek miesiąca: 

 O 1800 Msza św. w intencji wszystkich dzieci objętych 
modlitwą „RÓŻAŃCA RODZICÓW ZA DZIECI”. 

 Po Mszy św. modlitewne spotkanie. 
Zapraszamy! 

 Z radością informujemy, że STOLICA APOSTOLSKA, przychyla-
jąc się do prośby naszych Duszpasterzy, ustanowiła dla na-
szego kościoła – w trzechsetlecie jego budowy – ROK 

JUBILEUSZOWY, od 30.VI.2019 do 30.VI.2020 r. 
 30.VI (niedziela): Uroczystego otwarcia Roku Jubileuszowego 

dokona Jego Eminencja ks. Kazimierz kard. NYCZ, 
Metropolita Warszawski, na Mszy św. o 1200. 

Zapraszamy! wszystkich Parafian do wzięcia udziału w tej 

uroczystości, aby móc zaczerpnąć z bogactw duchowych 
płynących z ROKU JUBILEUSZOWEGO! 

 15–27.VII: Wakacyjny wyjazd dla dzieci i młodzieży w Klusz-
kowcach, współorganizowany przez parafialny zespół Caritas. 

 Wziąć w nim udział ma grupa dzieci z rodzin ubogich, 
których nie stać na pokrycie kosztów. 

 Gorąco prosimy! o wsparcie tej inicjatywy. Dary można 

składać do skrzynki Caritas w kościele, przekazywać księ-

żom bądź organizatorom, lub wpłacać na konto Caritas: 
PKO S.A. VII O. w Warszawie 51 1240 1109 1111 0010 1498 1185 

Darczyńcom serdeczne Bóg zapłać! 

 Są jeszcze wolne miejsca. Zapisy – u organizatorów. 
 10–22.VIII: Letni wyjazd do Augustowa. 

 Koszt – 1,300 zł. Szczegóły – u ks. Michała. 
 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! 

 Jednostka OSP Słomczyn prowadzi zbiórkę na rzecz wy-
miany obecnego, wiekowego wozu bojowego. Osoby zain-

teresowane mogą wpłacać środki za pomocą internetowej 
zbiórki na: https://zrzutka.pl/egxjr4, lub na konto: 

BENEFICJENT: Zrzutka.pl Sp. z o.o., Al.Karkonoska 59, 53-015 Wrocław 

NR: 55 1750 1312 6888 1353 9898 6908 
TYTUŁ: Darowizna na zakup samochodu OSP Słomczyn 

INTENCJE MSZALNE I MODLITEWNE 

24.VI 
(poniedziałek) 

730 w pewnej intencji 

1800 † Jana Janusza 

25.VI 
(wtorek) 

730 † Jana OSUCHA, z racji imienin 

1800 
dziękczynna, za 30 lat małżeństwa Moniki i Bogdana, 

z prośbą o błogosławieństwo BOŻE dla całej rodziny 

26.VI 
(środa) 

730 
† Jerzego ARCISZEWSKIEGO, w 20. rocznicę śmierci, 

 zmarłych z rodziny ARCISZEWSKICH 

1800 † Jacka ROSZCZYKA 

27.VI 
(czwartek) 

730 
† Władysławy i Stefana WOJCIECHOWSKICH, 

Weroniki i Władysława GUZIŃSKICH 

1800 

† Jana, Janiny i Władysława RAWSKICH, 

Lucyny, Władysława i Janusza BOROWSKICH, 

Elżbiety i Adama TRZASKOWSKICH, 

Bronisława FRANUSIEWICZA 

28.VI 
(piątek) 

730 † Zdzisława, Ireny i Romualda KŁOSÓW 

1800 w intencji dzieci objętych modlitwą różańcową rodziców 

29.VI 
(sobota) 

730 † Mariusza WALIGÓRY, w rocznicę śmierci 

1800 w intencji Pawła i Piotra 

30.VI 
(niedziela) 

845 † Józefa WARGOCKIEGO, zmarłych z rodziny WARGOCKICH 

1030 

† Emilii, Romana, Michaliny i Wojciecha DOMINIKÓW, 

Anny i Grzegorza KOMOSÓW 

† Ireneusza KUCHARSKIEGO, Władysława BOROWSKIEGO 

1200 
Uroczyste otwarcie ROKU JUBILEUSZOWEGO 

przez ks. Kazimierza kard. NYCZA, Metropolitę Warszawskiego 

1800 
† Leszka, Stanisława i Zygmunta BURACZYŃSKICH, 

ich rodziców 

MODLITWA PANA COGITO — PODRÓŻNIKA 

PANIE dziękuję CI że stworzyłeś świat piękny i bardzo różny 

a także za to że pozwoliłeś mi w niewysłowionej dobroci TWOJEJ 

być w miejscach które nie były miejscami mojej codziennej udręki 

— że nocą w Tarquinii leżałem na placu przy studni 

i spiż rozkołysany obwieszczał z wieży TWÓJ gniew lub wybaczenie 

a mały osioł na wyspie Korkyra 

śpiewał mi ze swoich niepojętych miechów płuc melancholię krajobrazu 

i w brzydkim mieście Manchester odkryłem ludzi dobrych i rozumnych 

natura powtarzała swoje mądre tautologie: 

las był lasem morze morzem skała skałą 

gwiazdy krążyły i było jak być powinno — Iovis omnia plena 

— wybacz — że myślałem tylko o sobie 

gdy życie innych okrutnie nieodwracalne krążyło wokół mnie 

jak wielki astrologiczny zegar u świętego Piotra w Beauvais 

że byłem leniwy roztargniony zbyt ostrożny w labiryntach i grotach 

a także wybacz że nie walczyłem jak lord Byron 

o szczęście ludów podbitych 

i oglądałem tylko wschody księżyca i muzea 

— dziękuję CI że dzieła stworzone ku chwale TWOJEJ 

udzieliły mi cząstki swojej tajemnicy 

i w wielkiej zarozumiałości pomyślałem 

że Ducio van Eyck Bellini malowali także dla mnie 

a także Akropol którego nigdy nie zrozumiałem do końca 

cierpliwie odrywał przede mną okaleczone ciało 

— proszę CIĘ żebyś wynagrodził siwego staruszka 

który nie proszony przyniósł mi owoce ze swego ogrodu 

na spalonej słońcem ojczystej wyspie syna Laertesa 

a także Miss Helen z mglistej wysepki Mull na Hebrydach 

za to że przyjęła mnie po grecku i prosiła 

żeby w nocy zostawić w oknie wychodzącym na Holy Iona 

zapaloną lampę aby światła ziemi pozdrawiały się 

a także tych wszystkich którzy wskazywali mi drogę i mówili 

kato kyrie kato 

i żebyś miał w swej opiece Mamę ze Spoleto Spiridiona z Paxos 

dobrego studenta z Berlina który wybawił mnie z opresji 

a potem nieoczekiwanie spotkany w Arizonie 

wiózł mnie do Wielkiego Kanionu 

który jest jak sto tysięcy katedr zwróconych glową w dół 

— pozwól o PANIE abym nie myślał 

o moich wodnistookich szarych niemądrych prześladowcach 

kiedy słońce schodzi w Morze Jońskie prawdziwie nieopisane 

żebym rozumiał innych ludzi inne języki inne cierpienia 

a nade wszystko żebym był pokorny 

to znaczy ten który pragnie źródła 

dziękuję CI PANIE że stworzyłeś świat piękny i różny 

a jeśli jest to TWOJE uwodzenie jestem uwiedziony 

na zawsze i bez wybaczenia 

HERBERT, Zbigniew Bolesław Ryszard (1924, Lwów –1998, Warszawa) 

 

W ŚWIECIE, NIE Z TEGO ŚWIATA — Olsen, Grzegorz (1958, Idaho Falls, ID, USA); obraz współczesny; źródło: gregolsen.com 

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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