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Kościół jest w historii, ale równocześnie ją przekracza. Jedynie „oczami wiary”KATECHIZM RZYMSKI, 1, 10, 20 można w jego rzeczywistości widzialnej dostrzec również 

rzeczywistość duchową, będącą nośnikiem życia BOŻEGO. [KKK, 770] 

CZTERNASTA NIEDZIELA ZWYKŁA 

 

WYZNACZENIE SIEDEMDZIESIĘCIU DWÓCH — TISSOT, Jakub Józef Jacek (1836, Nantes – 1902, Buillon) 

1886-96, farby wodne na szarym papierze, 14.6×24.8 cm, Brooklyn Museum, ; źródło: www.brooklynmuseum.org 

Z KSIĘGI PROROKA IZAJASZAIZ 66, 10. 12-14C 
Radujcie się wraz z Jerozolimą, 

weselcie się w niej wszyscy, co ją miłujecie! 

Cieszcie się z nią bardzo wy wszyscy, 

którzy się nad nią smuciliście. 

Tak bowiem mówi PAN: 

«Oto JA skieruję do niej pokój jak rzekę 

i chwałę narodów – jak strumień wezbrany. 

Ich niemowlęta będą noszone na biodrach 

i na kolanach będą pieszczone. 

Jak kogoś pociesza własna matka, 

tak JA was pocieszać będę; 

w Jerozolimie doznacie pociechy». 

Na ten widok rozradują się serca wasze, 

a kości wasze nabiorą świeżości jak murawa. 

Ręka PANA da się poznać JEGO sługom. 

PSALM RESPONSORYJNYPS 66 (65), 1B-3A. 4-5. 6-7A. 16 I 20 (R.: POR. 1B) 

REFREN: Niech cała ziemia chwali swego PANA 

Z radością sławcie BOGA, wszystkie ziemie, 

opiewajcie chwałę JEGO imienia, 

cześć MU wspaniałą oddajcie. 

Powiedzcie BOGU: „Jak zadziwiające są TWE dzieła! 

Niechaj CIĘ wielbi cała ziemia i niechaj śpiewa TOBIE, 

niech TWOJE imię opiewa”. 

Przyjdźcie i patrzcie na dzieła BOGA, 

zadziwiających rzeczy dokonał wśród ludzi! 

Morze na suchy ląd zamienił, 

pieszo przeszli przez rzekę. 

Nim się przeto radujmy! 

JEGO potęga włada na wieki. 

Przyjdźcie i słuchajcie mnie wszyscy, 

którzy boicie się BOGA, 

opowiem, co uczynił mej duszy. 

Błogosławiony BÓG, który nie odepchnął mej prośby 

i nie oddalił ode mnie SWEJ łaski. 

Z LISTU ŚW. PAWŁA APOSTOŁA DO GALATÓWGa 6, 14-18 
Bracia: 

Co do mnie, to nie daj BOŻE, 

bym się miał chlubić z czego innego, 

jak tylko z krzyża PANA naszego, 

JEZUSA CHRYSTUSA, 

dzięki któremu świat stał się ukrzyżowany dla mnie, 

a ja dla świata. 

Bo ani obrzezanie nic nie znaczy, ani nieobrzezanie, 

tylko nowe stworzenie. 

Na wszystkich tych, 

którzy się tej zasady trzymać będą, 

i na Izraela BOŻEGO niech zstąpi pokój i miłosierdzie! 

Odtąd niech już nikt nie sprawia mi przykrości: 

przecież ja na ciele swoim noszę blizny, 

znamię przynależności do JEZUSA. 

Łaska PANA naszego, JEZUSA CHRYSTUSA, 

niech będzie z duchem waszym, bracia! 

Amen. 

AKLAMACJAKOL 3, 15A. 16A Alleluja, Alleluja 

W sercach waszych 

niech panuje pokój CHRYSTUSOWY; 

słowo CHRYSTUSA niech w was mieszka 

w całym swym bogactwie. 

SŁOWA EWANGELII WEDŁUG ŚW. ŁUKASZAŁK 10, 1-12. 17-20 

Jezus wyznaczył jeszcze innych siedemdziesięciu dwu uczniów 

i wysłał ich po dwóch przed sobą 

do każdego miasta i miejscowości, 

dokąd sam przyjść zamierzał. 

Powiedział też do nich: 

»Żniwo wprawdzie wielkie, 

ale robotników mało; 

proście więc PANA żniwa, 

żeby wyprawił robotników na swoje żniwo. 

Idźcie! 

Oto posyłam was jak owce między wilki. 

Nie noście z sobą trzosa ani torby, ani sandałów; 

i nikogo w drodze nie pozdrawiajcie. 

Gdy wejdziecie do jakiegoś domu, najpierw mówcie: 

Pokój temu domowi. 

Jeśli tam mieszka człowiek godny pokoju, 

wasz pokój spocznie na nim; 

jeśli nie, powróci do was. 

W tym samym domu zostańcie, 

jedząc i pijąc, co będą mieli: 

bo zasługuje robotnik na swoją zapłatę. 

Nie przechodźcie z domu do domu. 

Jeśli do jakiegoś miasta wejdziecie i przyjmą was, 

jedzcie, co wam podadzą; 

uzdrawiajcie chorych, którzy tam są, i mówcie im: 

Przybliżyło się do was królestwo BOŻE«. 

»Lecz jeśli do jakiegoś miasta wejdziecie, a nie przyjmą was, 

wyjdźcie na jego ulice i powiedzcie: 

Nawet proch, 

który z waszego miasta przylgnął nam do nóg, 

strząsamy wam. 

Wszakże to wiedzcie, 

że bliskie jest królestwo BOŻE. 

Powiadam wam: 

Sodomie lżej będzie w ów dzień niż temu miastu«. 

Wróciło siedemdziesięciu dwóch z radością, mówiąc: 

„PANIE, przez wzgląd na TWOJE imię 

nawet złe duchy nam się poddają”. 

Wtedy rzekł do nich: 

»Widziałem Szatana, 

który spadł z nieba jak błyskawica. 

Oto dałem wam władzę stąpania po wężach i skorpionach, 

i po całej potędze przeciwnika, 

a nic wam nie zaszkodzi. 

Jednakże nie z tego się cieszcie, 

że duchy się wam poddają, 

lecz cieszcie się, 

że wasze imiona zapisane są w niebie«. 

https://www.brooklynmuseum.org/opencollection/objects/4517
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INFORMACJE PARAFIALNE 
 Trwa ROK JUBILEUSZOWY w naszym kościele – od 30.VI.2019 

do 30.VI.2020 – ustanowiony przez STOLICĘ APOSTOLSKĄ 
na trzechsetlecie jego budowy. 
Zaczerpnijmy! wszyscy z bogactw duchowych płynących 

z ROKU JUBILEUSZOWEGO! 
 7.VII (niedziela): 1-SZA NIEDZIELA MIESIĄCA. 

 Nasza parafia gości ks. Aleksandra KALINOWSKIEGO, 
kapłana-misjonarza z Kazachstanu, który wygłasza 
kazania, a po Mszach św. zbiera ofiary na misje. 

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

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

 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. 
 Chrzty w lipcu w 4. niedzielę miesiąca – 28.VII – na sumie. 

Zgłoszenia do 19.VII w kancelarii. Przygotowanie dla rodzi-
ców i chrzestnych 21.VII, po sumie, w kościele. 

 10–22.VIII: Letni wyjazd do Augustowa. 
 Koszt – 1,300 zł. Szczegóły – u ks. Michała. 

 31.VIII–1.IX: „RÓŻANIEC RODZICÓW ZA DZIECI” zaprasza 
wszystkich chętnych na 2-dniową, autokarową pielgrzymkę 

do Kalisza. Koszt ok. 200 zł. Zapisy w zakrystii lub u organi-
zatorów. 

 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 II: Marcin Stanisław SIENKIEWICZ, kawaler, i Sandra Maria 

OKUPNIK, panna, oboje z parafii tutejszej 

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

Zapowiedź II: Radosław Krzysztof PINDELSKI, kawaler, i Marta 

CIEMIECKA, panna, oboje z parafii tutejszej 

Zapowiedź I: Bartosz Jacek PODGÓRSKI, kawaler, i Anna Małgorzata 

KOWALCZYK, panna, oboje 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 odszedł z naszego grona: 

śp. Andrzej BELKIEWICZ  23.VI.2019 l. 54 

Wieczne odpoczywanie racz Mu dać PANIE! 

INTENCJE MSZALNE I MODLITEWNE 

8.VII 
(poniedziałek) 

730 † Małgorzaty SZYMCZYKIEWICZ 

1800 † Andrzeja, Teresy i Mirosława KANABUSÓW 

9.VII 
(wtorek) 

730 † Ireny i Lucjana MOSKALEWICZÓW 

1800 † Zofii ŚWIERK 

10.VII 
(środa) 

730 w intencji Zofii, z racji 18. urodzin 

1800 
† Antoniny i Bolesława NOWICKICH, 

ich dzieci 

11.VII 
(czwartek) 

730 dziękczynna 

1800 
o błogosławieństwo BOŻE i wszelkie potrzebne łaski 

dla Daniela i Malwiny, w 5. rocznicę ślubu 

12.VII 
(piątek) 

730 † Rafała FABISIAKA 

1800 
† Mieczysława KOMOSY, 

Emilii KURANOWSKIEJ, 

Stefana KOMOSY 

13.VII 
(sobota) 

730 w pewnej intencji 

1715 WYPOMINKI 

1800 † zmarłych polecanych w WYPOMINKACH 

14.VII 
(niedziela) 

845 

† Jana ŁUKASIKA, 

Grażyny GAWLIK, 

Marianny i Szymona STEFANIAKÓW, 

Zbigniewa i Aliny WICHNIEWICZÓW 

1030 
† Jadwigi, Lucjana i Aleksandra PIEŃKOWSKICH, 

Haliny i Stanisława STĘPNIEWSKICH 

1200 
† Zenona BIERNACKIEGO, 

zmarłych z rodziny BURDACHÓW 

1800 † Anny PRZYBYLSKIEJ 

NIEPOCIESZONA CZARNA POLSKA WDOWA… 

wiatr tylko wiesza czarne bemole na drzewach 

co stoją pośród grobów gdzie spalone dwory 

pustka po wypalonych domach i pamięci 

przez którą przelatują nocami upiory 

czasami w szumie słychać gorączkowy pacierz 

rozpaczliwy krzyk dzieci i głuche dudnienie 

krótki trzepot na krzywych tępych klingach sztachet 

i zdeptane przez morderców człowiecze sumienie 

łuna jeszcze się pali w mroku przypomnienia 

tych co budzą się z krzykiem gdy ich koszmar budzi 

serce łomocze pięścią jak wtedy do okien 

gdy się w zbrodnie zmieniały podłe czyny ludzi 

garbata ta nasza wolność – bezczelna i szara 

czerwone wypłowiało i udaje białe 

to co powinno być wielkie godne i uczciwe 

stało się karłowate… pokraczne… i małe… 

zakłamana ta nasza wolność pół prawd pół honoru… 

choć podparta krzyżami niewiele dowodzi 

nie politycznie mówić dziś o ludobójstwie 

bo prawda według zdrajców pojednaniu szkodzi 

udajemy więc wielkość gdy plącząc symbole 

tchórzliwie powtarzając pusto brzmiące słowa 

gdy Ona ciągle krzyczy rozpaczliwą ciszą 

W o ł y ń 

Niepocieszona Czarna Polska Wdowa! 

WĘGRZYN, Kazimierz Józef (1947, Miejsce Piastowe) 

BISKUPI WARSZAWSCY: STANISŁAW GALL, CZ. III 

W 1889 metropolita warszawski, abp Chościak-Popiel, mianował 

STANISŁAWA profesorem Warszawskiego Seminarium Duchownego, 

powierzając mu wykłady z filozofii i liturgiki. 

Po roku otrzymał nominację na wice-regensa (czyli wice-rektora) 

Seminarium, a w 1910, po 21 latach pracy na jego regensa (rektora). 

Po śmierci abpa Popiela w 1913 stał się jednym z najbliższych 

współpracowników nowego metropolity, abpa Aleksandra Kakowskiego. 

W 1918 został wikariuszem generalnym archidiecezji warszawskiej. 

29.VII.1918 papież Benedykt XV mianował go biskupem pomocniczym 

archidiecezji warszawskiej i biskupem tytularnym Halicarnassus. 

Sakrę biskupią przyjął 17.XI.1918 z rąk abpa Aleksandra Kakowskiego, 

a współkonsekratorami byli abp Kazimierz Ruszkiewicz, sufragan 

warszawski, i bp Wojciech Owczarek, sufragan włocławski. 

Biskupem pomocniczym naszej archidiecezji był wówczas bardzo krótko – 

dłużej funkcję sprawował później, na przełomie lat 1930. i 1940. – 

bo zaledwie kilka miesięcy. W Warszawie przyszło mu posługiwać 

w pierwszych miesiącach dopiero co odrodzonego państwa polskiego, 

w okresie niesłychanej euforii – autor tej biografii sądzi, że euforii nigdy 

więcej w historii naszego kraju nie powtórzonej, dającej się porównać 

jedynie ze wzrastającą falą entuzjazmu w czasie pierwszej pielgrzymki 

Ojca św. Jana Pawła II do Polski w 1979. 

Wszak jego konsekracja miała miejsce zaledwie 7 dni po powrocie Józefa 

Piłsudskiego z więzienia w Magdeburgu, w dniach, gdy w Warszawie 

i wielu innych miastach Polski rozbrajano stacjonujące w nich wojska 

niemieckie, gdy tworzyły się zręby naszej państwowości. cd. 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 
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