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CHRYSTUS umarł z miłości do nas, gdy byliśmy jeszcze „nieprzyjaciółmi”RZ 5,10. PAN prosi nas, byśmy jak ON miłowali nawet naszych nieprzyjaciółPOR. MT 5, 44.[KKK, 1825, fr.] 

PIĘTNASTA NIEDZIELA ZWYKŁA 

 

DOBRY SAMARYTANIN — VAN GOGH, Wincent Wilhelm (1853, Zundert – Auvers-sur-Oise) 

1890, olejny na płótnie, 73×60 cm, Kröller-Müller Museum, Otterlo, Holandia, ; źródło: commons.wikimedia.org 

Z KSIĘGI POWTÓRZONEGO PRAWAPWT 30, 10-14 
Mojżesz powiedział do ludu: 

„Będziesz słuchał głosu PANA, BOGA swego, przestrzegając JEGO 

poleceń i postanowień zapisanych w księdze tego Prawa; wrócisz 

do PANA, BOGA swego, z całego swego serca i z całej swej duszy. 

Polecenie to bowiem, które Ja ci dzisiaj daję, nie przekracza twych 

możliwości i nie jest poza twoim zasięgiem. 

Nie jest w niebiosach, by można było powiedzieć: 

'Któż dla nas wstąpi do nieba i przyniesie je nam, a będziemy 

słuchać i wypełnimy je'. 

I nie jest za morzem, aby można było powiedzieć: 

'Któż dla nas uda się za morze i przyniesie je nam, a będziemy 

słuchać i wypełnimy je'. 

Słowo to bowiem jest bardzo blisko ciebie: 

w twych ustach i w twoim sercu, byś je mógł wypełnić”. 

PSALM RESPONSORYJNYPS 69 (68), 14. 17 I 30. 31 I 33-34. 36-37 (R.: POR. 33B) 

REFREN: Ożyje serce szukających BOGA 

Panie, modlę się do CIEBIE 

w czas łaski, o BOŻE. 

Wysłuchaj mnie w TWOJEJ wielkiej dobroci, 

w TWOJEJ zbawczej wierności. 

Wysłuchaj mnie, PANIE, bo miłość TWOJA jest łaskawa, 

spojrzyj na mnie w ogromie SWEGO miłosierdzia. 

Jestem nędzny i pełen cierpienia, 

niech pomoc TWA, BOŻE, mnie strzeże. 

Pieśnią chcę chwalić imię BOGA 

i wielbić GO z dziękczynieniem. 

Patrzcie i cieszcie się, ubodzy, 

niech ożyje serce szukających BOGA. 

Bo PAN wysłuchuje biednych 

i swoimi więźniami nie gardzi. 

Gdyż BÓG ocali Syjon i miasta Judy zbuduje, 

tam będą mieszkać i mieć posiadłości. 

To będzie dziedzictwem potomstwa sług JEGO, 

miłujący JEGO imię przebywać tam będą. 

ALBO: PSALM RESPONSORYJNYPS 19 (18), 8-9. 10-11 (R.: POR. 9A) 

REFREN: Nakazy PANA są radością serca 

Prawo PAŃSKIE jest doskonałe i pokrzepia duszę, 

świadectwo PANA jest pewne, nierozważnego uczy mądrości. 

JEGO słuszne nakazy radują serce, 

jaśnieje przykazanie PANA i olśniewa oczy. 

Bojaźń PANA jest szczera i trwa na wieki, 

sądy PANA prawdziwe, wszystkie razem słuszne. 

Cenniejsze nad złoto, nad złoto najczystsze, 

słodsze od miodu płynącego z plastra. 

Z LISTU ŚW. PAWŁA APOSTOŁA DO KOLOSANKol 1, 15-20 

CHRYSTUS JEZUS jest obrazem BOGA niewidzialnego – 

Pierworodnym wobec każdego stworzenia, 

bo w NIM zostało wszystko stworzone: 

i to, co w niebiosach, i to, co na ziemi, 

byty widzialne i niewidzialne, 

czy to Trony, czy Panowania, 

czy Zwierzchności, czy Władze. 

Wszystko przez NIEGO i dla NIEGO zostało stworzone. 

ON jest przed wszystkim 

i wszystko w NIM ma istnienie. 

I ON jest GŁOWĄ CIAŁA – Kościoła. 

ON jest POCZĄTKIEM. 

PIERWORODNYM spośród umarłych, 

aby sam zyskał pierwszeństwo we wszystkim. 

Zechciał bowiem BÓG, 

aby w NIM zamieszkała cała PEŁNIA 

i aby przez NIEGO znów pojednać wszystko z sobą: 

przez NIEGO – 

i to, co na ziemi, i to, co w niebiosach, 

wprowadziwszy pokój przez krew JEGO krzyża. 

AKLAMACJAPOR. J 6, 63C. 68C Alleluja, Alleluja 

Słowa TWOJE, PANIE, są duchem i życiem. 

TY masz słowa życia wiecznego. 

SŁOWA EWANGELII WEDŁUG ŚW. ŁUKASZAŁK 10, 25-37 

Powstał jakiś uczony w Prawie 

i wystawiając JEZUSA na próbę, zapytał: 

„Nauczycielu, co mam czynić, 

aby osiągnąć życie wieczne?” 

JEZUS mu odpowiedział: 

»Co jest napisane w Prawie? Jak czytasz?« 

On rzekł: 

„Będziesz miłował PANA, BOGA swego, 

całym swoim sercem, całą swoją duszą, 

całą swoją mocą i całym swoim umysłem; 

a swego bliźniego jak siebie samego”. 

JEZUS rzekł do niego: 

»Dobrze odpowiedziałeś. To czyń, a będziesz żył«. 

Lecz on, chcąc się usprawiedliwić, zapytał JEZUSA: 

„A kto jest moim bliźnim?” 

JEZUS, nawiązując do tego, rzekł: 

»Pewien człowiek schodził z Jeruzalem do Jerycha 

i wpadł w ręce zbójców. 

Ci nie tylko go obdarli, 

lecz jeszcze rany mu zadali 

i zostawiwszy na pół umarłego, odeszli. 

Przypadkiem przechodził tą drogą pewien kapłan; 

zobaczył go i minął. 

Tak samo lewita, 

gdy przyszedł na to miejsce i zobaczył go, minął. 

Pewien zaś Samarytanin, wędrując, 

przyszedł również na to miejsce. 

Gdy go zobaczył, wzruszył się głęboko: 

podszedł do niego 

i opatrzył mu rany, zalewając je oliwą i winem; 

potem wsadził go na swoje bydlę, 

zawiózł do gospody i pielęgnował go. 

Następnego zaś dnia wyjął dwa denary, dał gospodarzowi i rzekł: 

„Miej o nim staranie, 

a jeśli co więcej wydasz, 

ja oddam tobie, gdy będę wracał”. 

Kto z tych trzech okazał się według ciebie bliźnim tego, 

który wpadł w ręce zbójców? « 

On odpowiedział: 

„Ten, który mu okazał miłosierdzie”. 

JEZUS mu rzekł: 

»Idź i ty czyń podobnie!« 

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Vincent_Willem_van_Gogh_022.jpg
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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! 
 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! 

 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 wiekowego wozu bojowego. Wsparcie można wpłacać 
poprzez Internet 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: 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 odeszli z naszego grona: 

śp. Bronisław Franciszek NOGAL  1.VII.2019 l. 54 

śp. Małgorzata Maria SZYMCZYKIEWICZ  1.VII.2019 l. 66 

Wieczne odpoczywanie racz Im dać PANIE! 

INTENCJE MSZALNE I MODLITEWNE 

15.VII 
(poniedziałek) 

730 † Małgorzaty SZYMCZYKIEWICZ 

1800 † Przemysława ŚLIWKI, w 2. rocznicę śmierci 

16.VII 
(wtorek) 

730 w pewnej intencji 

1800 

† Stefana i Marianny WIEWIÓRÓW, 

Łucji, Jana i Walerii MAGDZIARZÓW, 

zmarłych rodziny KULESZÓW, 

Wandy i Zygmunta KUCICKICH, 

Janiny i Jerzego NIEDZIELSKICH, 

Melanii i Mieczysława BARANÓW, 

Danieli i Ryszarda FIJAŁKOWSKICH 

17.VII 
(środa) 

730  

1800 † Danuty, Stanisława i Sławomira PYRAKÓW 

18.VII 
(czwartek) 

730  

1800 

† Edwarda ANDZIAKA, w 19. rocznicę śmierci, 

Reginy i Edwarda ANDZIAKÓW, 

Władysławy i Stanisława SERAFINÓW, 

Wiesława ANDZIAKA 

19.VII 
(piątek) 

730 † Ewy OSIADACZ 

1800 
† Wojciecha GRZYWACZA, w 9. rocznicę śmierci, 

zmarłych rodzin KAMIŃSKICH, GRZYWACZÓW i RYBAKÓW 

20.VII 
(sobota) 

730 † Celiny KIEŁCZYKOWSKIEJ, w 3. rocznicę śmierci 

1800 
† Jana i Aleksandry BĄCZKOWSKICH, 

Katarzyny KOCON–MŁYNARCZYK, Zdzisława MŁOTKA, 

dziadków BĄCZKOWSKICH i KILIŃSKICH 

21.VII 
(niedziela) 

845 
† Kazimierza, Anieli i Kazimierza OSIADACZÓW, 

Kazimiery, Tadeusza i Sylwestra WIEWIÓRÓW 

1030 † Lidii WAWRZYŃCZAK, Nadziei SULŻYK 

1200 
† Janiny, Franciszka i Stanisława STĘPNICKICH, 

dziadków BARANÓW i STĘPNICKICH 

1800 
† Stanisławy i Tadeusza ZAWIŚLAKÓW, 

zmarłych rodzin Zawiślaków i DUSZÓW 

WAKACJE… 

Wakacje. Zamknięta szkoła 

milczy ze wzruszenia wielkiego. 

Tymczasem Marysia znad morza 

pisze list do mamusi, 

jak na lekcji języka polskiego. 

Wojtek, jak na matematyce, 

skarpetki, koszule liczy. 

Miał jeszcze dwie pary majtek — 

licząc — trudno się doliczyć. 

Wszyscy śpiewają przy ognisku, 

kłaniają się ogniu złotemu, 

choć zbiegła z narzeczonym 

nieśmiała pani od śpiewu. 

Ksiądz już na urlopie. 

Jakby nie było nikogo. 

Tylko poziomka niemowa 

zaczęła mówić o BOGU. 

TWARDOWSKI, Jan Jakub ks. (1915, Warszawa – 2006, Warszawa) 

BISKUPI WARSZAWSCY: STANISŁAW GALL, CZ. IV 

Tymczasem już w momencie obejmowania przez STANISŁAWA posługi 

biskupa pomocniczego warszawskiej archidiecezji, czyli 17.XI.1918, nowe 

polskie władze rozpoczynały negocjacje ze Stolicą Apostolską w sprawie 

powołania biskupstwa polowego powstającego Wojska Polskiego. Papieża 

Benedykta XV w rozmowach reprezentował ówczesny wizytator apostolski 

w Polsce i na Litwie, ks. prałat Achilles Ratti – późniejszy pierwszy 

nuncjusz w Polsce, arcybiskup, kardynał i wreszcie papież Pius XI, wielki 

przyjaciel Polski. Natomiast stronie polskiej przewodniczyli Naczelnik 

Państwa, Józef Piłsudski, i premier, Ignacy Paderewski. 

I już 5.II.1919 Benedykt XV powołał biskupstwo polowe, a jego ordynariu-

szem mianował kandydata Episkopatu, bpa STANISŁAWA GALLA. W Wojsku 

Polskim urzędowi odpowiadał stopień generała porucznika (w latach 

1920. przemianowanego na generała dywizji). 

Józef Piłsudski zgodził się na tę nominację, acz z oporami – miał bowiem 

swojego kandydata – bpa Władysława Bandurskiego, kapelana I Brygady 

Legionów. Ale ta kandydatura nie znalazła wsparcia w Episkopacie. 

W rezultacie odtąd Piłsudski odnosił się do bpa GALLA z rezerwą… 

STANISŁAW objął funkcję – z obranym hasłem biskupim Stella Maris, czyli 

Gwiazda Morza – w sytuacji wojny państwa polskiego z wieloma 

przeciwnikami, na wielu frontach. Na zachodzie trwało jeszcze Powstanie 

Wielkopolskie. Niejasna była sytuacja na Górnym Śląsku i Opolszczyźnie – 

o losach społeczności tych ziem zdecydować miał plebiscyt pod kontrolą 

niedawno powołanej Ligii Narodów — skończyło się później na trzech 

powstaniach. Podobna sytuacja miała miejsce na Pomorzu, Warmii 

i Mazurach, przynależność państwową których zdecydować miał plebiscyt 

zaordynowany przez Ligę Narodów. Śląsk Cieszyński, z większością polską, 

zaatakowali Czesi. Niejasne były losy polskiego Wilna wobec aspiracji 

nowo-powstałego, wrogiego Polsce państwa litewskiego. 

Najtrudniejsza sytuacja była jednak na wschodzie. Irredenta ukraińska 

jeszcze nie została przełamana. Trwało ukraińskie oblężenie Lwowa, za-

kończone dopiero w V.1919. I rozpoczynała się wielka rozgrywka z Rosją … 

Powstające państwo polskie otaczał kordon ognia… 

W cieniu tych zmagań (wojna polsko-rosyjska trwała do III.1921) przyszło 

bpowi GALLOWI tworzyć zręby swego biskupstwa. Należało zmobilizować 

dostateczną ilość księży-kapelanów. Trzeba było ich wyposażyć w kaplice 

polowe; zaopatrzyć w sprzęt liturgiczny, etc. Należało zorganizować kościoły 

oraz kaplice garnizonowe i szpitalne, a także skoordynować duszpa-

sterstwo z aparatem wojskowym. 

W pierwszej odezwie do żołnierzy bp GALL pisał: „Stajecie się żywym 

murem przed wrogiem, który ze Wschodu i z Zachodu niesie zniszczenie 

i zagładę wiary świętej i cywilizacji. Wasze ręce mają go wstrzymywać, 

o wasze pierwsi ma się on rozbić”. 

W obszerniejszym zaś liście do księży kapelanów nakłaniał do gorliwości, 

aby w tych „przełomowych czasach […] żołnierza uchronić i zabezpieczyć 

od wpływów bezbożnych i wywrotowych, które nań czyhać mogą”. Poleca 

szczególnie opiekę nad rannymi i oświecenie religijne żołnierza. 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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