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[JEZUS] nie przyszedł […] po to, by usunąć wszelkie cierpienia na ziemiPOR. ŁK 12,13. 14; J 18, 36, ale by wyzwolić ludzi od największej niewoli – niewoli grzechuPOR. J 8, 34-36, 

która przeszkadza ich powołaniu do synostwa BOŻEGO i powoduje wszystkie inne ludzkie zniewolenia. [KKK, 549, fr.] 

OSIEMNASTA NIEDZIELA ZWYKŁA 

 

JEZUS NAUCZAJĄCY NAD JEZIOREM — TISSOT, Jakub Józef Jacek (1836, Nantes – 1902, Buillon) 

1886-96, farby wodne na papierze, 17×23.5 cm, Brooklyn Museum; źródło: www.artnet.com 

Z KSIĘGI KOHELETAKOH 1, 2; 2, 21-23 

Marność nad marnościami, 

powiada Kohelet, 

marność nad marnościami – 

wszystko jest marnością. 

Jest nieraz człowiek, 

który w swej pracy odznacza się mądrością, 

wiedzą i dzielnością, 

a udział swój musi on oddać człowiekowi, 

który nie włożył w nią trudu. 

To także jest marność i wielkie zło. 

Cóż bowiem ma człowiek 

z wszelkiego swego trudu 

i z pracy ducha swego, 

którą mozoli się pod słońcem? 

Bo wszystkie dni jego są cierpieniem, 

a zajęcia jego utrapieniem. 

Nawet w nocy serce jego nie zazna spokoju. 

To także jest marność. 

PSALM RESPONSORYJNYPS 90 (89), 3-4. 5-6. 12-13. 14 I 17 (R.: POR. 1B) 

REFREN: PANIE, TY zawsze byłeś nam ucieczką 

Obracasz w proch człowieka 

i mówisz: »Wracajcie, synowie ludzcy«. 

Bo tysiąc lat w TWOICH oczach 

jest jak wczorajszy dzień, który minął, 

albo straż nocna. 

Porywasz ich, stają się niby sen poranny, 

jak trawa, która rośnie: 

rankiem zielona i kwitnąca, 

wieczorem więdnie i usycha. 

Naucz nas liczyć dni nasze, 

byśmy zdobyli mądrość serca. 

Powróć, PANIE, jak długo będziesz zwlekał? 

Bądź litościwy dla sług TWOICH! 

Nasyć nas o świcie swoją łaską, 

abyśmy przez wszystkie dni nasze 

mogli się radować i cieszyć. 

Dobroć PANA, BOga naszego, niech będzie nad nami 

i wspieraj pracę rąk naszych, 

dzieło rąk naszych wspieraj! 

Z LISTU ŚW. PAWŁA APOSTOŁA DO KOLOSANKOL 3, 1-5. 9-11 

Bracia: 

Jeśli razem z CHRYSTUSEM powstaliście z martwych, 

szukajcie tego, co w górze, 

gdzie przebywa CHRYSTUS, 

zasiadający po prawicy BOGA. 

Dążcie do tego, co w górze, 

nie do tego, co na ziemi. 

Umarliście bowiem 

i wasze życie jest ukryte z CHRYSTUSEM w BOGU. 

Gdy się ukaże CHRYSTUS, nasze ŻYCIE, 

wtedy i wy razem z NIM 

ukażecie się w chwale. 

Zadajcie więc śmierć temu, 

co przyziemne w członkach: 

rozpuście, nieczystości, lubieżności, 

złej żądzy i chciwości, 

bo ona jest bałwochwalstwem. 

Nie okłamujcie się nawzajem, 

bo zwlekliście z siebie dawnego człowieka z jego uczynkami, 

a przyoblekliście nowego, 

który wciąż się odnawia ku głębszemu poznaniu BOGA, 

na obraz TEGO, który go stworzył. 

A tu już nie ma Greka ani Żyda, 

obrzezania ani nieobrzezania, 

barbarzyńcy, Scyty, 

niewolnika, wolnego, 

lecz wszystkim we wszystkich jest CHRYSTUS. 

AKLAMACJAMT 5, 3 Alleluja, Alleluja 

»Błogosławieni ubodzy w duchu, 

albowiem do nich należy 

królestwo niebieskie« 

SŁOWA EWANGELII WEDŁUG ŚW. ŁUKASZAŁK 12, 13-21 

Ktoś z tłumu rzekł do JEZUSA: 

„NAUCZYCIELU, 

powiedz mojemu bratu, 

żeby się podzielił ze mną spadkiem”. 

Lecz ON mu odpowiedział: 

»Człowieku, 

któż MNIE ustanowił nad wami sędzią 

albo rozjemcą?« 

Powiedział też do nich: 

»Uważajcie i strzeżcie się wszelkiej chciwości, 

bo nawet gdy ktoś ma wszystkiego w nadmiarze, 

to życie jego nie zależy od jego mienia«. 

I opowiedział im przypowieść: 

»Pewnemu zamożnemu człowiekowi dobrze obrodziło pole. 

I rozważał w sobie: 

'Co tu począć? 

Nie mam gdzie pomieścić moich zbiorów'. 

I rzekł: 

'Tak zrobię: 

zburzę moje spichlerze, 

a pobuduję większe 

i tam zgromadzę całe moje zboże i dobra. 

I powiem sobie: 

Masz wielkie dobra, 

na długie lata złożone; 

odpoczywaj, 

jedz, pij i używaj!' 

Lecz BÓG rzekł do niego: 

'Głupcze, 

jeszcze tej nocy zażądają twojej duszy od ciebie; 

komu więc przypadnie to, 

co przygotowałeś?' 

Tak dzieje się z każdym, 

kto skarby gromadzi dla siebie, 

a nie jest bogaty u BOGA«. 

http://www.artnet.com/artists/luca-giordano/abraham-in-prayer-HngaAuNuX23Y8mvGYS9NYQ2
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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! 
 4.VIII (niedziela): 

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

 6.VIII (wtorek): Święto PRZEMIENIENIA PAŃSKIEGO. 

 Msze św. o 730 i 1800. 
 10.VIII (sobota): 

 WYPOMINKI o 1715. 
 Msza św. za zmarłych polecanych w WYPOMINKACH o 1800. 

 10–22.VIII: Letni parafialny wyjazd do Augustowa. 
 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. Bogusław LATOSZEK  22.VII.2019 l. 68 

Wieczne odpoczywanie racz Mu dać PANIE! 

INTENCJE MSZALNE I MODLITEWNE 

5.VIII 
(poniedziałek) 

730 w pewnej intencji 

1800 
† Stefana i Reginy RAWSKICH, 

zmarłych z rodziny WASILEWSKICH 

6.VIII 
(wtorek) 

730  

1800 
† Marianny, Stanisława, Andrzeja, Witolda, 

Stanisławy i Lidii TARASZEWSKICH, 

Andrzeja WINKA 

7.VIII 
(środa) 

730 w pewnej intencji 

1800 † Stefana LEMIESZKA 

8.VIII 
(czwartek) 

730 † Janusza GREGORCZUKA 

1800 † Haliny PINDELSKIEJ, w rocznicę śmierci 

9.VIII 
(piątek) 

730  

1800 

† Krzysztofa GARWOLEWSKIEGO, w 4. rocznicę śmierci, 

zmarłych z rodziny GARWOLEWSKICH, 

Jana i Leokadii KUCHARSKICH, 

zmarłych z rodziny KUCHARSKICH i RAJKOWSKICH 

10.VIII 
(sobota) 

730  

1715 WYPOMINKI 

1800 † zmarłych polecanych w WYPOMINKACH 

11.VIII 
(niedziela) 

845 
† Marii i Józefa JAGNYZIAKÓW, 

Genowefy i Henryka ŁĄBĘDZIÓW 

1030 
† Mieczysława i Genowefy KŁOSZEWSKICH, 

Franciszka KANABUSA, 

Zofii SZYMANKIEWICZ 

1200 † Jadwigi, Mirosława i Eugeniusza OKLEJÓW 

1800 
† Doroty BOCIANKIEWICZ, 

Jerzego ANUSZEWSKIEGO 

KAPELANI POWSTANIA WARSZAWSKIEGO: WACŁAW SZELENBAUM… 

W czasie Powstania Warszawskiego, w Warszawie i okolicach – m.in. obozie 

przejściowym w Pruszkowie – śmierć poniosło co najmniej 236 osób 

duchownych: kapłanów, zakonników, zakonnic, kleryków. W ten sposób 

Warszawa stała się trzecim – po obozie koncentracyjnym KL Dachau i o-

środku eutanazyjnym na zamku Hartheim w Austrii – największym cmen-

tarzem polskiego duchowieństwa, które zginęło śmiercią męczeńską w XX w. 

Było wśród nich dwóch błogosławionych, wyniesionych na ołtarze przez 

św. Jana Pawła II, a mianowicie zakonnicy o. Michał Czartoryski i o. Józef 

Stanek, pochodzący z południa Polski. Trzem dziś przysługuje tytuł Sługi 

Bożego, w oczekiwaniu na proces beatyfikacyjny: ks. Tadeuszowi 

Burzyńskiemu, oraz dwóch innym zakonnikom, o. Józefowi Palewskiemu 

i o. Władysławowi Wiąckowi. I oni pochodzili spoza Warszawy. Nie ma 

wśród nich osób z naszej archidiecezji… 

Pozostałe ok. 231 osób pozostaje szerzej nieznanymi. Przybliżmy postaci 

niektórych z nich. 

Szelenbaum Wacław na świat przyszedł 

2.IX.1907 we wsi Górce (dziś część warszawskiej 

dzielnicy Bemowo). Był synem Wojciecha i Tekli. 

Studiował w Rzymie, gdzie uzyskał licencjat z pra-

wa kanonicznego, i 16.X.1932 przyjął święcenia 

kapłańskie. Jako kapłan archidiecezji warsza-

wskiej poslugiwał w Szymanowie, gdzie był pre-

fektem miejscowej szkoły i kapelanem w kla-

sztorze sióstr niepokalanek. Następnie w latach 

1937-9 był wikariuszem parafii pw. Najświętszego 

Zbawiciela w Warszawie, a w 1939 parafii 

pw. Wszystkich Świętych w Warszawie. Od 1929 

posługiwał jako wikariusz w parafii Legionowo. 

Po niemieckim i rosyjskim najeździe na Rzeczpospolitą we IX.1939 i roz-

poczęciu II wojny światowej już 4.X.1939 został w Warszawie zatrzymany 

i aresztowany przez Niemców. Przetrzymywano go w areszcie przy ul. Dani-

łowiczowskiej, zwanym Centralnikiem. Tym razem zwolniono go… 

Podczas długiej okupacji niemieckiej posługiwał nie tylko na swej parafii. 

Wszak na terenie Generalnego Gubernatorstwa (którego częścią stała się 

Warszawa) jedną z pierwszych decycji Niemcy zabronili prowadzenia 

nauczania na poziomie wyższym niż w zakresie szkoły zawodowej. Jak to 

określił „wybitny” niemiecki przywódca narodowy i socjalistyczny, Heinrich 

Himmler (1900, Monachium - 1945, Lüneburg): „dla polskiej ludności […] nie mogą istnieć 

szkoły wyższe niż 4‑klasowa szkoła ludowa. Celem takiej szkoły ma być 

wyłącznie proste liczenie, najwyżej do pięciuset; napisanie własnego 

nazwiska; wiedza, iż boskim przykazaniem jest być posłusznym Niemcom, 

uczciwym, pracowitym i rzetelnym. Czytania nie uważam za konieczne”. 

Nawet nauczanie religii na poziomie wyższym niż podstawowe stało się 

nielegalne… 

ks. Wacław nie wahał się i zaangażował w unikalny na skalę światową 

konspiracyjny system tajnego nauczania, prowadzonego w ramach Pol-

skiego Państwa Podziemnego. Jednocześnie został kapelanem VII obwodu 

„Obroża” – na powiat warszawski – Warszawskiego Okręgu Armii Krajo-

wej, 1. Rejon „Brzozów” (Legionowo), ps. „Bonus”. 

1.VIII.1944 powstanie wybuchło nie tylko w Warszawie – wybuchło też 

w sąsiednim Legionowie. Następnego dnia Niemcy już od świtu 

m.in. ostrzeliwali pozycje powstańcze wzdłuż szosy Jabłonna – Zegrze. Szosą 

warszawską, w kierunku stolicy, nadciągały bowiem niemieckie czołgi. 

Ktoś z lokalnej konspiracyjnej organizacji harcerskiej Szarych Szeregów 

oddał w ich kierunku strzały. Jeden z czołgów odwrócił się w ich stronę. 

Zginęło trzech 16. letnich harcerzy: Sławomir Klejment ps. „Huragan”, Zenon 

Kałamaja ps. „Zieńko” i Zbigniew Zakrzewski ps. „Arab”… 

Rano 5.VIII.1944 ks. Wa-

cław „Bonus” popro-

wadził pogrzeb „Hura-

gana”. Nad okrytą bia-

ło-czerwoną flagą i he-

łmem powstańczym 

trumną wygłosił pa-

triotyczne przemówie-

nie. Następnego dnia 

pochował „Zieńko” i „A-

raba”… 

Za to, że odprawił 

Mszę św. za poległych 

harcerzy i uroczyście 

pochował ich na miejscowym cmentarzu, został przez Niemców 

aresztowany. 17.VIII.1944, na terenie koszar wojskowych w Legionowie, 

został w gronie ok. 30 skazańców rozstrzelany… 

Pośmiertnie odznaczony został Krzyżem AK i Krzyżem Powstańczym. 

Pamiętajmy o nim w naszym modlitwach… 

zdjęcie powyżej: ZASTĘP SZARYCH SZEREGÓW Z LEGIONOWA —  1942/3, archiwum Lucjana Spletstesera.; źródło: toiowo.eu 

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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