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Każdy zostaje powołany jako osoba: »TY pójdź za MNĄ!«"J 21, 22, por. Mt 4, 19. 21; J 1, 43, by być we wspólnym posłaniu osobowym świadkiem, ponosząc osobistą 

odpowiedzialność przed TYM, który posyła, działając „w JEGO osobie” i dla osób… [KKK, 878, fragm.] 

TRZYNASTA NIEDZIELA ZWYKŁA 

 

CHODŹ ZA MNĄ! — BORUP, Brent (ur. 1975, Boise, ID USA) 

obraz współczesny, olejny na płótnie; źródło: www.ldsart.shop 

Z PIERWSZEJ KSIĘGI KRÓLEWSKIEJ1 KRL 19, 16B. 19-21 
PAN rzekł do Eliasza: 

»Elizeusza, syna Szafata z Abel-Mechola, 

namaścisz na proroka po tobie«. 

Eliasz zszedł z góry 

i odnalazł Elizeusza, syna Szafata, orzącego: 

dwanaście par wołów przed nim, 

a on przy dwunastej. 

Wtedy Eliasz, podszedłszy do niego, 

zarzucił na niego swój płaszcz. 

Wówczas Elizeusz zostawił woły 

i pobiegłszy za Eliaszem, powiedział: 

„Pozwól mi ucałować mego ojca i moją matkę, 

abym potem poszedł za tobą”. 

On mu odpowiedział: 

„Idź i wracaj, bo po co ci to uczyniłem?” 

Wtedy powrócił do niego 

i zaraz wziął parę wołów, 

złożył je na ofiarę, 

a na jarzmie wołów ugotował ich mięso 

oraz dał ludziom, aby zjedli. 

Następnie zabrał się 

i poszedłszy za Eliaszem, 

stał się jego sługą. 

PSALM RESPONSORYJNYPS 16 (15), 1B-2A I 5. 7-8. 9-10. 11 (R.: POR. 5A) 

REFREN: PAN mym dziedzictwem, moim przeznaczeniem 

Zachowaj mnie, BOŻE, bo chronię się do CieBie, 

mówię do PANA: „TY jesteś PANEM moim”. 

Pan moim dziedzictwem i przeznaczeniem, 

to ON mój los zabezpiecza. 

Błogosławię PANA, który dał mi rozsądek, 

bo serce napomina mnie nawet nocą. 

Zawsze stawiam sobie PANA przed oczy, 

ON jest po mojej prawicy, nic mną nie zachwieje. 

Dlatego cieszy się moje serce i dusza raduje, 

a ciało moje będzie spoczywać bezpiecznie, 

bo w kraju zmarłych duszy mej nie zostawisz 

i nie dopuścisz, bym pozostał w grobie. 

TY ścieżkę życia mi ukażesz, 

pełnię radości przy TOBIE 

i wieczne szczęście 

po TWOJEJ prawicy. 

Z LISTU ŚW. PAWŁA APOSTOŁA DO GALATÓWGa 5, 1. 13-18 
Bracia: 

Ku wolności wyswobodził nas CHRYSTUS. 

A zatem trwajcie w niej 

i nie poddawajcie się na nowo pod jarzmo niewoli! 

Wy zatem, bracia, powołani zostaliście do wolności. 

Tylko nie bierzcie tej wolności 

jako zachęty do hołdowania ciału, 

wręcz przeciwnie, 

miłością ożywieni służcie sobie wzajemnie. 

Bo całe Prawo wypełnia się w tym jednym nakazie: 

„Będziesz miłował bliźniego swego jak siebie samego”. 

A jeśli u was jeden drugiego kąsa i pożera, 

baczcie, byście się wzajemnie nie zjedli. 

Oto, czego uczę: 

postępujcie według ducha, 

a nie spełnicie pożądania ciała. 

Ciało bowiem do czego innego dąży niż duch, 

a duch do czego innego niż ciało, 

i stąd nie ma między nimi zgody, 

tak że nie czynicie tego, co chcecie. 

Jeśli jednak pozwolicie się prowadzić duchowi, 

nie będziecie podlegać Prawu. 

AKLAMACJA1 SM 3, 9D; J 6, 68C Alleluja, Alleluja 

Mów, PANIE, 

bo sługa TWÓJ słucha. 

TY masz słowa życia wiecznego. 

SŁOWA EWANGELII WEDŁUG ŚW. ŁUKASZAŁK 9, 51-62 

Gdy dopełniały się dni wzięcia JEZUSA z tego świata, 

postanowił udać się do Jeruzalem, 

i wysłał przed sobą posłańców. 

Ci wybrali się w drogę 

i weszli do pewnego miasteczka samarytańskiego, 

by przygotować MU pobyt. 

Nie przyjęto GO jednak, 

ponieważ zmierzał do Jeruzalem. 

Widząc to, uczniowie Jakub i Jan rzekli: 

„PANIE, czy chcesz, byśmy powiedzieli: 

Niech ogień spadnie z nieba i pochłonie ich?” 

Lecz ON, odwróciwszy się, zgromił ich. 

I udali się do innego miasteczka. 

A gdy szli drogą, ktoś powiedział do NIEGO: 

„Pójdę za TOBĄ, dokądkolwiek się udasz”. 

JEZUS mu odpowiedział: 

»Lisy mają nory i ptaki podniebne – gniazda, 

lecz SYN CZŁOWIECZY nie ma miejsca, 

gdzie by głowę mógł położyć«. 

Do innego rzekł: 

»Pójdź za MNĄ«. 

Ten zaś odpowiedział: 

„PANIE, pozwól mi najpierw pójść pogrzebać mojego ojca”. 

Odparł mu: 

»Zostaw umarłym grzebanie ich umarłych, 

a ty idź i głoś królestwo BOŻE«. 

Jeszcze inny rzekł: 

„PANIE, chcę pójść za TOBĄ, 

ale pozwól mi najpierw pożegnać się z moimi w domu”. 

JEZUS mu odpowiedział: 

»Ktokolwiek przykłada rękę do pługa, 

a wstecz się ogląda, 

nie nadaje się do królestwa BOŻEGO«. 

https://www.ldsart.shop/shop/jesus-christ-come-follow-me-panoramic-painting/
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INFORMACJE PARAFIALNE 
 30.VI (niedziela): Rozpoczęcie ROKU JUBILEUSZOWEGO w naszym 

kościele (od 30.VI.2019 do 30.VI.2020), ustanowionego 
przez STOLICĘ APOSTOLSKĄ na trzechsetlecie jego budowy. 

 Na Mszy św. o 1200 uroczystego otwarcia Roku 
Jubileuszowego dokonuje Jego Eminencja ks. Kazimierz 
kard. NYCZ, Metropolita Warszawski. 

Zaczerpnijmy! wszyscy z bogactw duchowych płynących 

z ROKU JUBILEUSZOWEGO ! (tłumaczenia stosownych dekretów – obok). 
 5.VII (piątek): 1. PIĄTEK MIESIĄCA. 

 Msza św. ku czci NAJŚWIĘTSZEGO SERCA PANA JEZUSA o 1800. 
 Spowiedź 1. piątkowa ½ godz. przed Mszą św. 

 6.VII (sobota): 1-SZA SOBOTA MIESIĄCA. 
 Uczcijmy! NIEPOKALANE SERCE MARYI nabożeństwem PIĘCIU 

PIERWSZYCH SOBÓT MIESIĄCA — wynagradzającym za grze-
chy przeciwko SERCU MARYI! – na Mszy św. o 1800. 

 Po Mszy św. o 1800 – RÓŻANIEC. 

 7.VII (niedziela): Nasza parafia gościć będzię kapłana-misjonarza 
z Kazachstanu, który wygłosi kazania i po Mszach św. będzie 
zbierał ofiary na misje. 

 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 

ZAPOWIEDZI 
Zapowiedź I: Marcin Stanisław SIENKIEWICZ, kawaler, i Sandra Maria 

OKUPNIK, panna, oboje z parafii tutejszej 

Zapowiedź I: Michał Waldemar SZWAJDA, kawaler, i Olga KOZIKOWSKA, 
panna, oboje z parafii tutejszej 

Zapowiedź I: Radosław Krzysztof PINDELSKI, kawaler, i Marta 

CIEMIECKA, panna, oboje z parafii tutejszej 
Ktokolwiek wiedziałby o przeszkodach w zawarciu małżeństwa przez 

w/w osoby proszony jest o skontaktowanie się z Kancelarią Parafialną 

INTENCJE MSZALNE I MODLITEWNE 

1.VII 
(poniedziałek) 

730 
† Haliny SKOWRON, 

zmarłych z całej rodziny 

1800 † Stanisława CYGANA 

2.VII 
(wtorek) 

730 o nawrócenie grzeszników 

1800 † Jana KORNASZEWSKIEGO, w 6. rocznicę śmierci 

3.VII 
(środa) 

730 
† Marianny i Piotra MATYJASIAKÓW, 

zmarłych z rodzin KŁOSÓW, MOLAKÓW i MATYJASIAKÓW, 

Janiny SIWIŃSKIEJ 

1800 † Marianny WYSZOGRODZKIEJ 

4.VII 
(czwartek) 

730 w pewnej intencji 

1800 o błogosławieństwo BOŻE dla Justyny i Jakuba 

5.VII 
(piątek) 

730 w pewnej intencji 

1800 

† Gabrieli i Stanisława PODGÓRSKICH, 

Zofii KUBIAK, 

Zygmunta ŁOPACIŃSKIEGO, 

Dariusza KOSZORKA 

6.VII 
(sobota) 

730 † Mariusza NOWAKOWSKIEGO, w miesiąc po śmierci 

1800 o nawrócenie grzeszników 

7.VII 
(niedziela) 

845 
† Krystyny PŁATEK, 

jej rodziców i teściów 

1030 † Janiny, Leona, Stanisława i Władysława KANABUSÓW 

1200 w pewnej intencji 

1800 
† Mariana, z racji imienin, i Kazimiery MIRGOSÓW, 

Stanisława KANABUSA 

DEKRET O ROKU JUBILESZOWYM I ODPUSTACH 

Prot. N. 1345/18/I 

DEKRET 

Penitencjaria Apostolska, dla wzbogacenia pobożności wiernych i zbawie-

nia dusz, na mocy szczególnych uprawnień, przyznanych jej przez Jego 

Świątobliwość Naszego Ojca Świętego z Bożej Opatrzności papieża 

Franciszka, przychylając się do prośby, wniesionej niedawno przez prze-

wielebnego księdza Jacka Dzikowskiego, Proboszcza parafii pod wezwa-

niem św. Zygmunta w Słomczynie w archidiecezji warszawskiej, popartej 

gorąco przez Jego Eminencję arcybiskupa metropolitę, na trzechsetlecie 

położenia pierwszego kamienia pod kościół parafialny, z niebiańskich 

skarbców Kościoła łaskawie udziela odpustu zupełnego pod zwykłymi 

warunkami (spowiedź sakramentalna, komunia eucharystyczna, modlitwa 

według intencji Ojca świętego), który zyskują wierni prawdziwie pokutujący 

[za grzechy] oraz powodowani miłością, mogąc go ofiarować także na spo-

sób wstawienniczy za dusze w czyśćcu cierpiące, jeśli od 30 czerwca 2019 

do 30 czerwca 2020 roku nawiedzą kościół pod wezwaniem św. Zygmunta 

jako pielgrzymi i tam pobożnie wezmą udział w uroczystościach 

jubileuszowych, albo przynajmniej przez odpowiedni czas oddadzą się 

pobożnemu rozmyślaniu, zakończonemu Modlitwą Pańską, Wyznaniem 

Wiary i wezwaniem imienia Najświętszej Maryi Panny i św. Zygmunta. 

Osoby w podeszłym wieku, chorzy lub ci, którzy z ważnej przyczyny 

nie są w stanie wychodzić domu, mogą uzyskać ten odpust, jeżeli 

wyrzekną się wszelkiego grzechu i powezmą zamiar spełnienia przy 

najbliższej okazji trzech zwykłych warunków, oraz duchowo połączą swoje 

modlitwy, cierpienia lub inne ciężary własnego życia z uroczystościami 

jubileuszowymi, ofiarując je miłosiernemu Bogu. 

Aby zatem ułatwić dostęp do osiągnięcia BOŻEGO przebaczenia, 

udzielanego dzięki kluczom Kościoła, dla dobra duszpasterskiego, 

Penitencjaria Apostolska usilnie prosi, aby ksiądz proboszcz i kapłani, 

obdarzeni stosowną władzą słuchania spowiedzi, chętnie i wielkodusznie 

spełniali posługę Sakramentu Pojednania. 

Niniejszy dekret ważny jest tylko jednorazowo. Żadne inne sprzeczne 

zarządzenia nie zmieniają jego ważności. 

Dano w Rzymie, w siedzibie Penitencjarii Apostolskiej dnia 23 maja Roku 

od Wcielenia Pańskiego 2019. 

Mauro kard. Piacenza, Penitencjarz Większy 

Ks. Krzysztof Nykiel, Regens 

DEKRET O PAPIESKIM BŁOGOSŁAWIEŃSTWIE I ODPUŚCIE ZUPEŁNYM 

Penitencjaria Apostolska 

Prot. N. 1346/18/I 

DEKRET 

Penitencjaria Apostolska, na mocy szczególnych uprawnień, przyznanych 

jej przez Jego Świątobliwość Naszego Ojca Świętego z Bożej Opatrzności 

papieża Franciszka, łaskawie zezwala, by Jego Eminencja najprzewie-

lebniejszy ksiądz arcybiskup Kazimierz Nycz metropolita warszawski lub, 

za jego zgodą, inny duchowny obdarzony godnością biskupią, podczas 

jubileuszu parafii pod wezwaniem św. Zygmunta w Słomczynie, wybrawszy 

dzień podług pożytku wiernych, po odprawieniu Najświętszej Ofiary, udzie-

lił papieskiego błogosławieństwa i przywiązanego doń odpustu zupełnego 

wszystkim wiernym, uczestnikom liturgii, którzy prawdziwie pokutują 

[za grzechy] i są powodowani miłością, pod zwykłymi warunkami (spowiedź 

sakramentalna, komunia eucharystyczna, modlitwa według intencji Ojca 

Świętego). 

Wierni, którzy nabożnie przyjęli papieskie błogosławieństwo, a z racjonal-

nego powodu nie są w stanie osobiście uczestniczyć w liturgii świętej, 

mogą według norm prawa uzyskać odpust zupełny, jeśli z pobożnym 

nastawieniem będą śledzić święte obrzędy poprzez radio i telewizję. 

Żadne inne sprzeczne zarządzenia nie zmieniają ważności tego dekretu. 

Dano w Rzymie, w siedzibie Penitencjarii Apostolskiej dnia 23 maja Roku 

od Wcielenia Pańskiego 2019. 

Mauro kard. Piacenza, Penitencjarz Większy 

Ks. Krzysztof Nykiel, Regens 

tł. ks. Michał Sołomieniuk 

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 
 
 

https://zrzutka.pl/egxjr4
mailto:swzygmunt.slomczyn@op.pl
http://www.swzygmunt.knc.pl/

