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Można modlić się często i gorąco. Nawet na targu czy w czasie samotnej przechadzki, siedząc w swoim sklepiku czy też kupując lub sprzedając, a nawet przy 

gotowaniuŚW. JAN CHRYZOSTOM, ECLOGAE EX DIVERSIS HOMILIIS, 2: PG 63, 585 A. [KKK, 2743, fr.] 

SIEDEMNASTA NIEDZIELA ZWYKŁA 
Z KSIĘGI RODZAJURDZ 18, 20-32 
BÓG rzekł do Abrahama: 

»Głośno się rozlega skarga na Sodomę i Gomorę, 

bo występki ich mieszkańców są bardzo ciężkie. 

Chcę więc zstąpić i zobaczyć, 

czy postępują tak, jak głosi oskarżenie, które do MNIE doszło, 

czy nie; 

dowiem się«. 

Wtedy to dwaj mężowie odeszli w stronę Sodomy, 

a Abraham stał dalej przed PANEM. 

Podszedłszy do NIEGO, Abraham rzekł: 

„Czy zamierzasz wygubić sprawiedliwych wespół z bezbożnymi? 

Może w tym mieście jest pięćdziesięciu sprawiedliwych; 

czy także zniszczysz to miasto 

i nie przebaczysz mu 

przez wzgląd na owych pięćdziesięciu sprawiedliwych, 

którzy w nim mieszkają? 

O, nie dopuść do tego, aby zginęli sprawiedliwi z bezbożnymi, 

aby stało się sprawiedliwemu to samo, co bezbożnemu! 

O, nie dopuść do tego! 

Czyż TEN, który jest sędzią nad całą ziemią, 

mógłby postąpić niesprawiedliwie?” 

PAN odpowiedział: 

»Jeżeli znajdę w Sodomie pięćdziesięciu sprawiedliwych, 

przebaczę całemu miastu przez wzgląd na nich«. 

Rzekł znowu Abraham: 

„Pozwól, o PANIE, że jeszcze ośmielę się mówić do CIEBIE, 

choć jestem pyłem i prochem. 

Gdyby wśród tych pięćdziesięciu sprawiedliwych zabrakło pięciu, 

czy z braku tych pięciu zniszczysz całe miasto?” 

PAN rzekł: 

»Nie zniszczę, jeśli znajdę tam czterdziestu pięciu». 

Abraham znów odezwał się tymi słowami: 

„A może znalazłoby się tam czterdziestu?» 

PAN rzekł: 

»Nie dokonam zniszczenia przez wzgląd na tych czterdziestu«. 

Wtedy Abraham powiedział: 

«Niech się nie gniewa PAN, jeśli rzeknę: 

może znalazłoby się tam trzydziestu?” 

A na to PAN: 

»Nie dokonam zniszczenia, jeśli znajdę tam trzydziestu«. 

Rzekł Abraham: 

„Pozwól, o PANIE, że ośmielę się zapytać: 

gdyby znalazło się tam dwudziestu?” 

PAN odpowiedział: 

»Nie zniszczę przez wzgląd na tych dwudziestu«. 

Na to Abraham: 

„Niech mój PAN się nie gniewa, jeśli raz jeszcze zapytam: 

gdyby znalazło się tam dziesięciu?” 

Odpowiedział PAN: 

»Nie zniszczę przez wzgląd na tych dziesięciu«. 

PSALM RESPONSORYJNYPS 138 (137), 1B-2A. 2B-3. 6-7D. 7E-8 (R.: POR. 3A) 

REFREN: PAN mnie wysłuchał, kiedy GO wzywałem 

Będę CIĘ sławił, PANIE, z całego serca,  

bo usłyszałeś słowa ust moich.  

Będę śpiewał CI psalm wobec aniołów,  

pokłon CI oddam w TWOIM świętym przybytku. 

I będę sławił TWE imię za łaskę i wierność TWOJĄ,  

bo ponad wszystko wywyższyłeś TWE imię i obietnicę.  

Wysłuchałeś mnie, kiedy CIĘ wzywałem,  

pomnożyłeś moc mojej duszy. 

Zaprawdę, PAN jest wzniosły,  

patrzy łaskawie na pokornego,  

pyszałka zaś dostrzega z daleka.  

Gdy chodzę wśród utrapienia, TY podtrzymujesz me życie,  

wyciągasz swoją rękę przeciw gniewowi mych wrogów. 

Wybawia mnie TWOJA prawica.  

PAN za mnie wszystkiego dokona.  

PANIE, TWA łaska trwa na wieki,  

nie porzucaj dzieła rąk SWOICH. 

Z LISTU ŚW. PAWŁA APOSTOŁA DO KOLOSANKol 2, 12-14 

Bracia: 

Z CHRYSTUSEM pogrzebani jesteście w chrzcie, 

w którym też razem zostaliście wskrzeszeni 

przez wiarę w moc BOGA, który GO wskrzesił. 

I was, umarłych na skutek występków 

i „nieobrzezania” waszego grzesznego ciała, 

razem z NIM przywrócił do życia. 

Darował nam wszystkie występki, 

skreślił zapis dłużny, przygniatający nas nakazami. 

To właśnie, co było naszym przeciwnikiem, 

usunął z drogi, 

przygwoździwszy do krzyża. 

AKLAMACJAPOR RZ 8, 15BC Alleluja, Alleluja 

Otrzymaliście DUCHA przybrania za synów, 

w którym wołamy: »ABBA, OJCZE« 

SŁOWA EWANGELII WEDŁUG ŚW. ŁUKASZAŁK 11, 1-13 

JEZUS, przebywając w jakimś miejscu, modlił się, 

a kiedy skończył, rzekł jeden z uczniów do Niego: 

„PANIE, naucz nas modlić się, 

tak jak i Jan nauczył swoich uczniów”. 

A ON rzekł do nich: 

»Kiedy będziecie się modlić, mówcie: 

OJCZE, niech się święci TWOJE imię; 

niech przyjdzie TWOJE królestwo! 

Naszego chleba powszedniego dawaj nam na każdy dzień 

i przebacz nam nasze grzechy, 

bo i my przebaczamy każdemu, kto przeciw nam zawini; 

i nie dopuść, byśmy ulegli pokusie«. 

Dalej mówił do nich: 

»Ktoś z was, mając przyjaciela, pójdzie do niego o północy i powie mu: 

'Przyjacielu, pożycz mi trzy chleby, 

bo mój przyjaciel przybył do mnie z drogi, 

a nie mam co mu podać'. 

Lecz tamten odpowie z wewnątrz: 

'Nie naprzykrzaj mi się! 

Drzwi są już zamknięte i moje dzieci są ze mną w łóżku. 

Nie mogę wstać i dać tobie'. 

Powiadam wam: 

Chociażby nie wstał 

i nie dał z tego powodu, że jest jego przyjacielem, 

to z powodu jego natręctwa wstanie 

i da mu, ile potrzebuje. 

I JA wam powiadam: 

Proście, a będzie wam dane; 

szukajcie, a znajdziecie; 

kołaczcie, a zostanie wam otworzone. 

Każdy bowiem, kto prosi, otrzymuje; 

kto szuka, znajduje; 

a kołaczącemu zostanie otworzone. 

Jeżeli któregoś z was, ojców, syn poprosi o chleb, 

czy poda mu kamień? 

Albo o rybę, czy zamiast ryby poda mu węża? 

Lub też gdy prosi o jajko, czy poda mu skorpiona? 

Jeśli więc wy, choć źli jesteście, 

umiecie dawać dobre dary swoim dzieciom, 

to o ileż bardziej OJCIEC z nieba udzieli DUCHA ŚWIĘTEGO tym, 

którzy GO proszą«. 
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MODLĄCY SIĘ ABRAHAM — przyp. GIORDANO, Łukasz (1634, Neapol – 1705, Neapol) 

olejny na płótnie, 34×39.5 cm, własność prywatna; źródło: www.artnet.com 

 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! 
 1.VIII (czwartek): 75. rocznica wybuchu Powstania Warszawskiego. 

 Msza św. w intencji Powstańców o 1800. 
 2.VIII (piątek): 1. PIĄTEK MIESIĄCA. 

 Msza św. ku czci NAJŚWIĘTSZEGO SERCA PANA JEZUSA o 1800. 

 Spowiedź 1. piątkowa ½ godz. przed Mszą św. 
 3.VIII (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 NIEPOKA-
LANYM SERCU NAJŚWIĘTSZEJ MARYI PANNY o 1800. 

 4.VIII (niedziela): 

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

 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. 

 Chrzty w sierpniu w 4. niedzielę miesiąca – 25.VIII – na su-
mie. Zgłoszenia do 16.VIII w kancelarii. Przygotowanie dla 
rodziców i chrzestnych 18.VIII, po sumie, w kościele. 

 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 

ODESZLI 
W ostatnim czasie odszedł z naszego grona: 

śp. Mieczysław Antoni LICHOCKI  14.VII.2019 l. 78 

Wieczne odpoczywanie racz Mu dać PANIE! 

INTENCJE MSZALNE I MODLITEWNE 

29.VII 
(poniedziałek) 

730 † Rafała FABISIAKA 

1800 † Anny, Franciszka i Rafała KORNASZEWSKICH 

30.VII 
(wtorek) 

730 † Janusza SKRZYPCZAKA, w rocznicę śmierci 

1800 w intencji Jana, z racji 80. urodzin 

31.VII 
(środa) 

730 

o wytrwanie w powołaniu, światło i dary DUCHA ŚWIĘTEGO, 
BOŻE prowadzenie, 
błogosławieństwo i opiekę MARYI 

dla ks. Radosława WOŁKOWYCKIEGO 

1800 † Czesława i Janiny, w 17. rocznicę śmierci, BOROWSKICH 

1.VIII 
(czwartek) 

730 w pewnej intencji 

1800 w intencji Powstańców Warszawskich 

2.VIII 
(piątek) 

730 o nawrócenie grzeszników 

1800 
† Wandy GARWOLEWSKIEJ, 

zmar łych z rodziny GARWOLEWSKICH 

3.VIII 
(sobota) 

730 † ks. Józefa SIEKIERZYŃSKIEGO 

1800 o nawrócenie grzeszników 

4.VIII 
(niedziela) 

845 
† Stanisławy, Leona i Stefana DĄBROWSKICH, 

zmar łych z rodzin DĄBROWSKICH i NależYtych 

1030 
† Stanisława, Jana i Marianny RAWSKICH, 

Franciszka i Teresy KANABUSÓW, 

Józefa i Józefy LEWANDOWSKICH 

1200 
† Marii Doroty BOCIANKIEWICZ, 

Jerzego ANUSZEWSKIEGO 

1800 † Stanisława GELERTA 

NIEBIESKOOKA… 

Przyjdę do Ciebie, niebieskooka, 

Przyjdę do Ciebie, gdy będzie świt, 

Żeby się upić błękitem chabrów, 

Żeby zrozumieć błękitne sny. 

Bo moje oczy są granatowe, 

Bo w moich oczach jest jeszcze cień, 

Który mi kiedyś dziad mój zostawił, 

Gdy rozstrzelany był każdy dzień. 

Przyjdę do Ciebie, niebieskooka, 

Przyjdę do Ciebie w rozkwicie dnia, 

Żeby popatrzeć w zwierciadło nieba, 

Żeby dosięgnąć błękitu dna. 

Bo moje oczy są granatowe, 

Bo w moich oczach jest ciemność drzew, 

Którą mi kiedyś dziad mój zostawił, 

Gdy musiał nosić w plecaku gniew. 

Przyjdę do Ciebie, niebieskooka, 

Przyjdę do Ciebie, w pogodny czas, 

Żeby zrozumieć, że tam, wysoko, 

Może być miliard zwyczajnych gwiazd. 

Bo moje oczy są granatowe, 

Bo w moich oczach granatów pęk, 

Które mi kiedyś dziad mój zostawił, 

Bym nigdy nie znał, co znaczy lęk. 

SADOWSKI, Roman (1914, Warszawa – 1979, Warszawa) 

 
SANITARIUSZKI ZE STAREGO MIASTA — JACHIMCZYK, Joachim – „Joachim” (1914, Swornegacie – 1981, Gdańsk) 

1.IX.1944, po ewakuacji kanałami, posesja przy ul. Wareckiej.; źródło: www.1944.pl 

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 
 

 

http://www.artnet.com/artists/luca-giordano/abraham-in-prayer-HngaAuNuX23Y8mvGYS9NYQ2
https://zrzutka.pl/egxjr4
https://www.1944.pl/fototeka/kobiety,90.html#1804
mailto:swzygmunt.slomczyn@op.pl
http://www.swzygmunt.knc.pl/

