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[…] przedziwna gościnność [Abrahama] pod dębami Mamre przygotowuje do zwiastowania prawdziwego SYNA obietnicyPOR. RDZ 18, 1-15; ŁK 1,26-28. [KKK, 2571, fr.] 

SZESNASTA NIEDZIELA ZWYKŁA 

 

CHRYSTUS W DOMU MARTY — LINDSLEY, Dawid (ur. California, USA) 

1994, olejny na płótnie; źródło: www.davidlindsley.com 

Z KSIĘGI RODZAJURDZ 18, 1-10A 
PAN ukazał się Abrahamowi pod dębami Mamre, 

gdy ten siedział u wejścia do namiotu 

w najgorętszej porze dnia. 

Abraham, spojrzawszy, dostrzegł trzech ludzi naprzeciw siebie. 

Ujrzawszy ich, podążył od wejścia do namiotu na ich spotkanie. 

A oddawszy im pokłon do ziemi, rzekł: 

„O PANIE, jeśli darzysz mnie życzliwością, 

racz nie omijać TWEGO sługi! 

Przyniosę trochę wody, 

wy zaś raczcie obmyć sobie nogi, 

a potem odpocznijcie pod drzewami. 

Ja zaś pójdę wziąć nieco chleba, 

abyście się pokrzepili, zanim pójdziecie dalej, 

skoro przechodzicie koło sługi waszego”. 

A oni mu rzekli: 

„Uczyń tak, jak powiedziałeś”. 

Abraham poszedł więc śpiesznie do namiotu Sary i rzekł: 

„Prędko zaczyń ciasto z trzech miar najczystszej mąki 

i zrób podpłomyki”. 

Potem Abraham podążył do trzody 

i wybrawszy tłuste i piękne cielę, 

dał je słudze, aby ten szybko je przyrządził. 

Po czym, wziąwszy twaróg, mleko i przyrządzone cielę, 

postawił przed nimi, 

a gdy oni jedli, 

stał przed nimi pod drzewem. 

Zapytali go: 

„Gdzie jest twoja żona, Sara?” 

Odpowiedział im: 

„W tym oto namiocie”. 

Rzekł mu jeden z nich: 

„O tej porze za rok znów wrócę do ciebie, 

twoja zaś żona, Sara, będzie miała wtedy syna”. 

PSALM RESPONSORYJNYPS 15 (14), 1B-2. 3 I 4B. 4C-5 (R.: POR. 1B) 

REFREN: Prawy zamieszka w domu TWOIM, PANIE 

Kto będzie przebywał w TWYM przybytku, PANIE, 

kto zamieszka na Twej górze świętej? 

Ten, kto postępuje nienagannie, działa sprawiedliwie 

i mówi prawdę w swym sercu. 

Kto swym językiem oszczerstw nie głosi, 

kto nie czyni bliźniemu nic złego 

i nie ubliża swoim sąsiadom, 

ale szanuje tego, który oddaje cześć BOGU. 

Kto dotrzyma przysięgi niekorzystnej dla siebie, 

kto nie daje swych pieniędzy na lichwę 

i nie da się przekupić przeciw niewinnemu. 

Kto tak postępuje, nigdy się nie zachwieje. 

Z LISTU ŚW. PAWŁA APOSTOŁA DO KOLOSANKol 1, 24-28 

Bracia: 

Teraz raduję się w cierpieniach za was 

i ze swej strony dopełniam niedostatki udręk CHRYSTUSA 

w moim ciele dla dobra JEGO CIAŁA, 

którym jest Kościół. 

JEGO sługą stałem się 

z powodu zleconego mi wobec was BOŻEGO włodarstwa: 

mam wypełnić posłannictwo głoszenia słowa BOŻEGO. 

Tajemnica ta, ukryta od wieków i pokoleń, 

została teraz objawiona Jego świętym, 

którym BÓG zechciał oznajmić, 

jakie jest bogactwo chwały tej tajemnicy 

pośród pogan. 

Jest nią CHRYSTUS pośród was 

– nadzieja chwały. 

Jego to głosimy, 

upominając każdego człowieka 

i ucząc każdego człowieka z całą mądrością, 

aby każdego człowieka przedstawić 

jako doskonałego w CHRYSTUSIE. 

AKLAMACJAPOR ŁK 8, 15 Alleluja, Alleluja 

Błogosławieni, 

którzy w sercu dobrym i szlachetnym 

zatrzymują słowo BOŻE 

i wydają owoc dzięki swojej wytrwałości. 

SŁOWA EWANGELII WEDŁUG ŚW. ŁUKASZAŁK 10, 38-42 

JEZUS przyszedł do jednej wsi. 

Tam pewna niewiasta, imieniem Marta, 

przyjęła GO w swoim domu. 

Miała ona siostrę, imieniem Maria, 

która usiadłszy u nóg PANA, 

słuchała JEGO słowa. 

Marta zaś uwijała się około rozmaitych posług. 

A stanąwszy przy NIM, rzekła: 

„PANIE, czy CI to obojętne, 

że moja siostra zostawiła mnie samą 

przy usługiwaniu? 

Powiedz jej, żeby mi pomogła”. 

A PAN jej odpowiedział: 

»Marto, Marto, 

martwisz się i niepokoisz o wiele, 

a potrzeba mało albo tylko jednego. 

Maria obrała najlepszą cząstkę, 

której nie będzie pozbawiona«. 

http://www.davidlindsley.com/products.asp?PID=4010&STOR=1
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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! 
 26.VII (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. 
 Chrzty w lipcu w 4. niedzielę miesiąca – 28.VII – na sumie. 

Przygotowanie dla rodziców 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 

INTENCJE MSZALNE I MODLITEWNE 

22.VII 
(poniedziałek) 

730 † cierpiących w czyśćcu 

1800 † z rodzin DOMINIKÓW i BIERNACKICH 

23.VII 
(wtorek) 

730 † Małgorzaty SZYMCZYKIEWICZ 

1800 
† Rozalii, Marianny i Henryka WINIARKÓW, 

Janiny i Tadeusza BOROWSKICH, 

zmarłych z rodziny STAROSÓW 

24.VII 
(środa) 

730 w pewnej intencji 

1800 
† Danuty LEMIESZEK, 

zmarłych dziadków SZULECKICH i GIETKÓW 

25.VII 
(czwartek) 

730 
† Andrzeja KWIETNIA, w rocznicę śmierci, 

Bolesława ZDUŃCZYKA, 

Arkadiusza BARANA 

1800 † Krzysztofa PACIAKA 

26.VII 
(piątek) 

730 † Anny i Andrzeja MICHAŁOWSKICH 

1800 w intencji dzieci objętych modlitwą różańcową rodziców 

27.VII 
(sobota) 

730  

1800 † Zofii i Adama GOSSÓW 

28.VII 
(niedziela) 

845 
† Henryka i Józefa NOGALÓW, 

rodziców NOGALÓW i JASKÓW 

1030 w intencji Elżbiety, z racji urodzin 

1200 
† Zdzisława, Jarosława i Pawła GUTTÓW, 

zmarłych z rodzin SOĆKÓW i GUTTÓW 

1800 
o BOŻE błogosławieństwo i wszelkie potrzebne łaski 

dla Katarzyny, z racji 18. urodzin 

DUCH CZASU… 

Którzy myśleli, że się Go oswoi 

Ci się najłatwiej oswoić Mu dali: 

Przynętę przełknął, z piszczałek rozbroił, 

Pogonił batem po okrągłej sali. 

Którzy myśleli, że się Go oszuka 

Ani spostrzegli, a już oszukani. 

Nie raczył nawet do ich drzwi zapukać 

Żeby uściskać dłonie z kajdankami. 

Którzy myśleli, że się Go uprosi — 

Dziś proszą jego oficjalne cienie. 

On dla nich — Ucho, więc pokora w głosie; 

Oni dla Niego — przydrożne kamienie. 

Którzy myśleli, że podobni Jemu, 

Nagle podobni są tylko do siebie. 

Twarze wszechmocnych, którzy chcieli nie móc, 

Jak zmięte ścierki użyte w potrzebie. 

Którzy myśleli, że się Go pokona 

Dziś zamieszkują piekła i kurhany. 

Dopóki z gwiazd ich ostatnia nie skona 

Kres Jego władzy jest gdzieś zapisany. 

KACZMARSKI,Jacek Marcin (1957, Warszawa – 2004, Gdańsk) 

 
NA BARYKADZIE — GRABSKI, Marian „Wyrwa” (1897, Łódź –1965, Warszawa) 

VIII.1944, ul. Bracka przy wylocie ul. Nowogrodzkiej; źródło: www.1944.pl 

BISKUPI WARSZAWSCY: STANISŁAW GALL, CZ. V 

Rządy ordynariatem objął 21.II.1919. 

Jednym z pierwszych wyzwań nowego biskupa 

polowego było utworzenie odpowiedniej struktu-

ry kapelanów posługujących w Wojsku Polskim. 

Przy Naczelnym Dowództwie utworzono Sekcję 

Duchowną, której szef – z tytułem Generalnego 

Dziekana – był pośrednikiem między kapelana-

mi frontu i obszaru wojennego a Kurią Polową. 

Jemu podporządkowani byli dziekani frontu, 

do których należało normowanie nabożeństw 

w jednostkach wojskowych bezpośrednio podle-

głych dowództwu frontu i prowadzenie spraw 

personalnych kapelanów tychże jednostek 

wojskowych. 

W 1919 bp Gall założył pismo „Rozkaz Wewnętrzny do Duchowieństwa 

Wojskowego”. W 1920 powołał referat do spraw oświatowych, zajmujący 

się sprawami odczytów, literatury, kontrolą pracy oświatowej w oddziałach 

i przygotowaniem programów nauczania religii w szkołach wojskowych. 

Na konferencji Episkopatu w VIII.1919 w Gnieźnie pod przewodnictwem 

prymasa Edmunda Dalbora, bp Gall przedstawił trudności, na jakie napo-

tykał w swej działalności ze strony władz wojskowych i kapelanów należą-

cych uprzednio do rozmaitych armii oraz z powodu braku duchowieństwa. 

W odpowiedzi, Konferencja Episkopatu podjęła uchwałę, że ordynariusze 

mają obowiązek udzielać zezwoleń na wstąpienie do wojska podlegają-

cym im kapłanom, aby doprowadzić do stanu, kiedy służbę w armii podej-

mie 5% ogólnej liczby duchowieństwa. Dla ułatwienia biskupom tego za-

dania Biskup Polowy miał również starać się o kandydatów na kapelanów 

z zakonów. Do służby zawodowej w Biskupstwie Polowym bp Gall naj-

chętniej przyjmował księży, którzy mieli przynajmniej trzy lata kapłaństwa 

oraz nie ukończyli 33. roku życia, jako najbardziej odpornych na trudy 

życia wojskowego. 

W latach 1919-20 wizytował jednostki frontowe. 

Po zwycięskiej wojnie polsko-rosyjskiej 1920 zorganizował Fundację 

im. papieża Piusa XI, wspomaganą przez Watykan, finansującą pomoc 

inwalidom oraz rodzinom poległych żołnierzy. Zorganizował dom opieki dla 

sierot po żołnierzach. 

Utworzył w ramach Kurii Polowej 10 dekanatów okręgowych. 

W 1924 zorganizował strukturę duszpasterstwa dla żołnierzy grecko-

katolickich. W 1926 powołany został Sąd Biskupa Polowego. 12.VI.1927 

kuria, zgodnie z rozkazem ministra Spraw Wojskowych, przyjęła nazwę 

Polowej Kurii Biskupiej. 

W 1931 założył „Kwartalnik Poświęcony Sprawom Katolickiego 

Duszpasterstwa Wojskowego w Polsce”. 

Z biegiem lat, w szczególności po przewrocie majowym 1926, bp Gall 

zaczął krytykować poczynania władz państwowych, kierownictwa 

Ministerstwa Spraw Wojskowych i samego Józefa Piłsudskiego. W efekcie 

w 1931 Piłsudski podjął działania służbowe i dyplomatyczne zmierzające 

do zdymisjonowania go z zajmowanego urzędu… 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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