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„Nie wódź nas na pokuszenie”. […] „BÓG nie podlega pokusie ku złemu, ani też nikogo nie kusi”JK 1, 13; przeciwnie, chce nas wszystkich wyzwolić. Prosimy GO, 

by nie pozwolił nam wejść na drogę, która prowadzi do grzechu. Jesteśmy zaangażowani w walkę „między ciałem a DUCHEM”. Prośba ta jest błaganiem 

o DUCHA rozeznania i mocy. [KKK, 2846, fr.] 

DZIEWIĘTNASTA NIEDZIELA ZWYKŁA 
Z KSIĘGI MĄDROŚCIMDR 18, 6-9 
Noc wyzwolenia oznajmiono wcześniej naszym ojcom, by nabrali otuchy, 

wiedząc dobrze, jakim przysięgom zawierzyli. 

I lud Twój wyczekiwał ocalenia sprawiedliwych, 

a zatraty wrogów. 

Czym bowiem pokarałeś przeciwników, 

tym wsławiłeś nas, powołanych. 

Pobożni potomkowie dobrych składali w ukryciu ofiary 

i ustanowili zgodnie BOSKIE prawo, 

że jednakowo te same dobra i niebezpieczeństwa 

podejmą święci, 

i już zaczęli śpiewać hymny przodków. 

PSALM RESPONSORYJNYPS 33 (32), 1 I 12. 18-19. 20 I 22 (R.: POR. 12) 

REFREN: Szczęśliwy naród wybrany przez PANA 

Sprawiedliwi, radośnie wołajcie na cześć PANA, 

prawym przystoi pieśń chwały. 

Błogosławiony lud, którego PAN jest BOGIEM, 

naród, który ON wybrał na dziedzictwo dla SIEBIE. 

Oczy PANA zwrócone na bogobojnych, 

na tych, którzy oczekują JEGO łaski, 

aby ocalił ich życie od śmierci 

i żywił ich w czasie głodu. 

Dusza nasza oczekuje PANA, 

ON jest naszą pomocą i tarczą. 

PANIE, niech nas ogarnie TWOJA łaska, 

według nadziei pokładanej w TOBIE. 

Z LISTU DO HEBRAJCZYKÓWHBR 11, 1-2. 8-19 

Bracia: 

Wiara jest poręką tych dóbr, których się spodziewamy, 

dowodem tych rzeczywistości, których nie widzimy. 

To dzięki niej przodkowie otrzymali świadectwo. 

Dzięki wierze ten, którego nazwano Abrahamem, 

usłuchał wezwania, by wyruszyć do ziemi, 

którą miał objąć w posiadanie. 

Wyszedł, nie wiedząc, dokąd idzie. 

Dzięki wierze przywędrował do Ziemi Obiecanej, jako ziemi obcej, 

pod namiotami mieszkając z Izaakiem i Jakubem, 

współdziedzicami tej samej obietnicy. 

Oczekiwał bowiem miasta zbudowanego na silnych fundamentach, 

którego architektem i budowniczym jest sam BÓG. 

Dzięki wierze także i sama Sara, mimo podeszłego wieku, 

otrzymała moc poczęcia. 

Uznała bowiem za godnego wiary TEGO, który udzielił obietnicy. 

Przeto z człowieka jednego, i to już niemal obumarłego, 

powstało potomstwo tak liczne jak gwiazdy na niebie, 

jak niezliczone ziarnka piasku na wybrzeżu morza. 

W wierze pomarli oni wszyscy, 

nie osiągnąwszy tego, co im przyrzeczono, 

lecz patrzyli na to z daleka i witali, 

uznawszy siebie za obcych i gości na tej ziemi. 

Ci bowiem, co tak mówią, 

wykazują, że szukają ojczyzny. 

Gdyby zaś tę wspominali, z której wyszli, 

znaleźliby sposobność powrotu do niej. 

Teraz zaś do lepszej dążą, 

to jest do niebieskiej. 

Dlatego BÓG nie wstydzi się być nazywanym ich BOGIEM, 

gdyż przysposobił im miasto. 

Dzięki wierze Abraham, wystawiony na próbę, ofiarował Izaaka, 

i to jedynego syna składał na ofiarę, 

on, który otrzymał obietnicę, 

któremu powiedziane było: 

»Z Izaaka będzie dla CIEBIE potomstwo«. 

Pomyślał bowiem, iż BÓG mocen jest wskrzesić także umarłych, 

i dlatego odzyskał go, 

na podobieństwo śmierci i zmartwychwstania CHRYSTUSA. 

AKLAMACJAPOR. MT 24, 42A. 44 Alleluja, Alleluja 

»Czuwajcie i bądźcie gotowi, 

bo o godzinie, której się nie domyślacie, 

SYN CZŁOWIECZY przyjdzie« 

SŁOWA EWANGELII WEDŁUG ŚW. ŁUKASZAŁK 12, 32-48 

JEZUS powiedział do swoich uczniów: 

»Nie bój się, mała trzódko, 

gdyż spodobało się OJCU waszemu dać wam królestwo. 

Sprzedajcie wasze mienie i dajcie jałmużnę. 

Sprawcie sobie trzosy, które nie niszczeją, 

skarb niewyczerpany w niebie, 

gdzie złodziej się nie dostaje ani mól nie niszczy. 

Bo gdzie jest skarb wasz, 

tam będzie i serce wasze. 

Niech będą przepasane biodra wasze 

i zapalone pochodnie. 

A wy bądźcie podobni do ludzi oczekujących swego pana, 

kiedy z uczty weselnej powróci, 

aby mu zaraz otworzyć, gdy nadejdzie i zakołacze. 

Szczęśliwi owi słudzy, 

których pan zastanie czuwających, gdy nadejdzie. 

Zaprawdę, powiadam wam: 

Przepasze się i każe im zasiąść do stołu, 

a obchodząc, będzie im usługiwał. 

Czy o drugiej, czy o trzeciej straży przyjdzie, 

szczęśliwi oni, gdy ich tak zastanie. 

A to rozumiejcie, że gdyby gospodarz wiedział, 

o której godzinie przyjść ma złodziej, 

nie pozwoliłby włamać się do swego domu. 

Wy też bądźcie gotowi, 

gdyż o godzinie, której się nie domyślacie, 

SYN CZŁOWIECZY przyjdzie«. 

Wtedy Piotr zapytał: 

„PANIE, czy do nas mówisz tę przypowieść, 

czy też do wszystkich?” 

PAN odpowiedział: 

»Któż jest owym rządcą wiernym i roztropnym, 

którego pan ustanowi nad swoją służbą, 

żeby rozdawał jej żywność we właściwej porze? 

Szczęśliwy ten sługa, którego pan, powróciwszy, 

zastanie przy tej czynności. 

Prawdziwie powiadam wam: 

Postawi go nad całym swoim mieniem. 

Lecz jeśli sługa ów powie sobie w sercu: 

Mój pan się ociąga z powrotem, 

i zacznie bić sługi i służące, 

a przy tym jeść, pić i upijać się, 

to nadejdzie pan tego sługi 

w dniu, kiedy się nie spodziewa, 

i o godzinie, której nie zna; 

surowo go ukarze 

i wyznaczy mu miejsce z niewiernymi. 

Ów sługa, który poznał wolę swego pana, 

a nic nie przygotował i nie uczynił zgodnie z jego wolą, 

otrzyma wielką chłostę. 

Ten zaś, który nie poznał jego woli, 

a uczynił coś godnego kary, 

otrzyma małą chłostę. 

Komu wiele dano, 

od tego wiele wymagać się będzie; 

a komu wiele powierzono, 

tym więcej od niego żądać będą«. 
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KAZANIE NA GÓRZE — FRA ANGELICO, Gwidon s. Piotra z Mugello (ok. 1395, Rupecanina, Mugello – 1455, Rzym) 

1437-45, fresk, 204×207 cm, klasztor św. Marka, Florencja; źródło: commons.wikimedia.org 

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! 
 10–22.VIII: Letni parafialny wyjazd do Augustowa. 

 15.VIII (czwartek): Uroczystość WNIEBOWZIĘCIA NAJŚWIĘTSZEJ 

MARYI PANNY. 

 Msze św. jak w niedzielę. 
 Błogosławieństwo ziół i kwiatów podczas każdej Mszy św. 

 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 odeszła z naszego grona: 

śp. Zofia SITNIK  15.VII.2019 l. 88 

Wieczne odpoczywanie racz Jej dać PANIE! 

INTENCJE MSZALNE I MODLITEWNE 

12.VIII 
(poniedziałek) 

730  

1800 † Zofii ŚWIERK 

13.VIII 
(wtorek) 

730 wpewnej intencji 

1800 
† Marianny, Józefa, Marianny, Zdzisława i Jana 

ZDUŃCZYKÓW 

14.VIII 
(środa) 

730 
† Jarosława, Pawła i Zdzisława Guttów, 

zmarłych z rodzin GUTTÓW i SOĆKÓW 

1800 † Lucyny WOJCIECHOWSKIEJ, z racji 75. urodzin 

15.VIII 
(czwartek) 

845 
† Tadeusza, w 6. rocznicę śmierci 

Jerzego, w 15. rocznicę śmierci, 

zmarłych z rodzin ANUSZEWSKICH i MARCÓW 

1030 

† Dariusza KLUCZYŃSKIEGO, w 1. rocznicę śmierci, 

Polikarpa WILCZYŃSKIEGO, 

Józefa KLUCZYŃSKIEGO, 

Józefa OKLEJA 

15.VIII 
(czwartek) 

1200 

† Zbigniewa, w 9. rocznicę śmierci, 

Weroniki i Franciszka PARADOWSKICH, 

Teresy i Franciszka WILCZAKÓW, 

zmarłych z rodzin WILCZAKÓW i PARADOWSKICH 

1800 † Ireny, Tadeusza, Zbigniewa i Jerzego SMOLIŃSKICH 

16.VIII 
(piątek) 

730 † Haliny STĘPIEŃ, w 21. rocznicę śmierci 

1800 † Matyldy GUT ANDZIAK 

17.VIII 
(sobota) 

730 
† Stanisława i Heleny MIRKOWSKICH, 

zmarłych z rodziny MIRKOWSKICH 

1800 
† Ludwiki i Witolda BUJEŃCZYKÓW, 

Bernarda, Jana i Antoniny BARANÓW 

18.VIII 
(niedziela) 

845 
† Ireny i Eugeniusza WARGOCKICH, 

zmarłych z rodziny WARGOCKICH 

1030 
† Stanisława, Leszka i Zygmunta BURACZYŃSKICH, 

ich rodziców 

1200 † Marianny SYBILSKIEJ, Wioletty SOBCZYŃSKIEJ 

1800 
† Krystyny, Sylwestra i Wojciecha WENCŁAWIAKÓW, 

Mariana BUCZKA, Zofii KLEBAŃSKIEJ 

KAPELANI POWSTANIA WARSZAWSKIEGO: JAN SALAMUCHA… 

Na świat przyszedł 10.VI.1903 w Warszawie w rodzinie 

robotniczej. Po ukończeniu gimnazjum był w 1919-25 

studentem Seminarium Duchownego w Warszawie. 

W 1920 przerwał studia biorąc udział – jako ochotnik-

sanitariusz – w wojnie polsko-rosyjskiej 1919-20. 

Po zakończeniu wojny studiował jednocześnie filozofię – 

a także logikę matematyczną – na Wydziale Teologicz-

nym Uniwersytetu Warszawskiego i po zakończeniu tych 

studiów podjął studia doktoranckie. 

W II.1926 w Warszawie przyjął święcenia kapłańskie. 

W 1927 obronił doktorat z filozofii na podstawie pracy „Zdania modalne 

u Arystotelesa”, po czym w latach 1927-9 kontynuował studia na Papies-

kim Uniwersytecie Gregoriańskim Gregorianum w Rzymie, wieńcząc je ty-

tułem magister aggregatus. 

Po powrocie do Polski na krótko został wikariuszem parafii Wiązowna, 

po czym mianowano go wykładowcą filozofii rodzimego Seminarium 

Duchownego w Warszawie. 

W 1933 został najpierw wykładowcą, a od 6.XII.1938 profesorem nadzwy-

czajnym, katedry Filozofii Chrześcijańskiej na Uniwersytecie Jagiellońskim 

w Krakowie. W międzyczasie 17.XI.1936 otrzymał habilitację. Wraz z o. Jó-

zefem Marią Bocheńskim i filozofem Janem Drewnowskim współtworzył 

koło zajmujące się logiką matematyczną. Przeprowadził wówczas m.in. próbę 

formalizacji dowodu „z ruchu” na istnienie Boga, opracowanego pierwot-

nie przez św. Tomasza z Akwinu. 

Po niemieckim najeździe na Rzeczpospolitą 1.IX.1939 i rozpoczęciu II woj-

ny światowej objął stanowisko kapelana 360. Pułku Piechoty Wojska 

Polskiego. Uczestniczył w obronie oblężonej przez Niemców Warszawy – 

bronił m.in. Fortu Bema na zachodzie Warszawy. Został ranny. 

Po klęsce wrześniowej i rozpoczęciu okupacji niemieckiej powrócił do Kra-

kowa. Tam 6.XI.1939 został przez Niemców aresztowany, wraz z profesora-

mi Uniwersytetu Jagiellońskiego – w ramach Sonderkation Krakau. 

Przetrzymywany w Krakowie, m.in. więzieniu przy ul. Montelupich. Następnie 

28.XI.1939 przetransportowany do obozu koncentracyjnego KL Sachsen-

hausen. W końcu od prawd. 14.XII.1940 przebywał w obozie KL Dachau. 

4.I.1941, dzięki interwencji rodziny, został zwolniony. 

Powrócił do zarządzanego przez Niemców Generalnego Gubernatorstwa 

i osiadł w Warszawie. Posługiwał jako wikariusz parafii pw. św. Jakuba. 

Jednocześnie działał w konspiracji. Został kapelanem Narodowych Sił 

Zbrojnych NSZ. Wykładał na tajnym Wydziale Humanistycznym 

Uniwersytetu Ziem Zachodnich (część Polskiego Państwa Podziemnego). 

Pisał wówczas: „Czuję w swej świadomości związki kulturalne ze wszy-

stkimi narodami świata […], ale najściślej związany jestem z własnym 

narodem, bo to jest mój rozszerzony dom, w jego atmosferze wzrastałem 

i rozwijałem się […] Nie nienawidzę burzycieli mojego domu ojczystego, ale 

bronić tego domu ojczystego będę do ostatniego tchnienia”… 

Po wybuchu 1.VIII.1944 Powstania posługiwał, jako kapelan IV Obwodu 

Ochota Armii Krajowej AK, w szpitaliku na ul. Wawelskiej 60. 

11.VIII.1944, gdy powstańcy opuścili region ul. Wawelskiej (tzw. reduta 

„Wawelska”) – kanałami do Śródmieścia – pozostał z rannymi. Mimo 

wywieszenia białej flagi został zamordowany przez rosyjski oddział RONA, 

walczący u boku niemieckich oddziałów SS. Ostatnie tchnienie prawd. oddał 

tuż przed wybuchem granatu wrzuconego do piwnicy pełnej rannych… 

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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