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„Co do pewnych win lekkich trzeba wierzyć, że jeszcze przed sądem istnieje ogień oczyszczający, według słów TEGO, który jest prawdą. 

Powiedział ON, że jeśli ktoś wypowie bluźnierstwo przeciw DUCHOWI ŚWIĘTEMU, nie zostanie mu to odpuszczone ani w tym życiu, ani w przyszłymMT 12, 32. 

Można z tego wnioskować, że niektóre winy mogą być odpuszczone w tym życiu, a niektóre z nich w życiu przyszłym”ŚW. GRZEGORZ WIELKI, DIALOGI, 4, 39. [KKK, 1031, fr.] 

DWUDZIESTA PIERWSZA NIEDZIELA ZWYKŁA 

 

PIERWSI BĘDĄ OSTATNIMI — TISSOT, Jakub Józef Jacek (1836, Nantes – 1902,  Buillon) 

1886-96, farby wodne na szarym papierze, 17.1×23.3 cm, Brooklyn Museum; źródło: www.brooklynmuseum.org 

Z KSIĘGI PROROKA IZAJASZAIZ 66, 18-21 
Tak mówi PAN: 

»JA znam ich czyny i zamysły. 

Przybędę, by zebrać wszystkie narody i języki; 

przyjdą i ujrzą MOJĄ chwałę. 

Ustanowię u nich znak 

i wyślę niektórych ocalałych z nich 

do narodów Tarszisz, Put, Lud, Meszek i Rosz, 

Tubal i Jawan, 

do wysp dalekich, 

które nie słyszały o MOJEJ sławie 

ani nie widziały MOJEJ chwały. 

Oni rozgłoszą chwałę MOJĄ wśród narodów. 

Z wszelkich narodów przyprowadzą jako dar dla PANA 

wszystkich waszych braci – 

na koniach, na wozach, 

w lektykach, na mułach 

i na dromaderach – 

na moją świętą górę w Jeruzalem« 

– mówi PAN – 

»podobnie jak Izraelici przynoszą ofiarę pokarmową 

w czystych naczyniach 

do świątyni PANA. 

Z nich także wezmę sobie niektórych 

jako kapłanów i lewitów« 

– mówi PAN. 

PSALM RESPONSORYJNYPS 117 (116), 1B-2 (R.: POR. MK 16, 15) 

REFREN: Całemu światu głoście Ewangelię 

Chwalcie PANA, wszystkie narody, 

wysławiajcie GO, wszystkie ludy, 

bo potężna nad nami JEGO łaska, 

a wierność PANA trwa na wieki. 

Z LISTU DO HEBRAJCZYKÓWHBR 12, 5-7. 11-13 

Bracia: 

Zapomnieliście o napomnieniu, 

z jakim BÓG się zwraca do was 

jako do synów: 

»Synu MÓJ, 

nie lekceważ karcenia PANA, 

nie upadaj na duchu, 

gdy ON cię doświadcza. 

Bo kogo miłuje PAN, 

tego karci, 

chłoszcze zaś każdego, 

którego za syna przyjmuje«. 

Trwajcie w karności! 

BÓG obchodzi się z wami jak z dziećmi. 

Jakiż to bowiem syn, 

którego by ojciec nie karcił? 

Wszelkie karcenie na razie 

nie wydaje się radosne, 

ale smutne, 

potem jednak przynosi 

tym, którzy go doświadczyli, 

błogi plon sprawiedliwości. 

Dlatego wyprostujcie opadłe ręce 

i osłabłe kolana! 

Proste ślady czyńcie nogami, 

aby kto chromy, 

nie zbłądził, 

ale był raczej uzdrowiony. 

AKLAMACJAJ 14, 6 Alleluja, Alleluja 

»JA jestem drogą i prawdą, 

i życiem. 

Nikt nie przychodzi do OJCA inaczej 

jak tylko przeze MNIE« 

SŁOWA EWANGELII WEDŁUG ŚW. ŁUKASZAŁK 13, 22-30 

JEZUS przemierzał miasta i wsie, 

nauczając 

i odbywając SWĄ podróż do Jerozolimy. 

Raz ktoś GO zapytał: 

„PANIE, 

czy tylko nieliczni będą zbawieni?” 

ON rzekł do nich: 

»Usiłujcie wejść przez ciasne drzwi; 

gdyż wielu, powiadam wam, 

będzie chciało wejść, 

a nie zdołają. 

Skoro PAN domu wstanie 

i drzwi zamknie, 

wówczas, stojąc na dworze, 

zaczniecie kołatać do drzwi 

i wołać: 

'PANIE, otwórz nam!', 

lecz ON wam odpowie: 

'Nie wiem, skąd jesteście'. 

Wtedy zaczniecie mówić: 

'Przecież jadaliśmy i piliśmy z TOBĄ, 

i na ulicach naszych nauczałeś'. 

Lecz ON rzecze: 

'Powiadam wam, 

nie wiem, skąd jesteście. 

Odstąpcie ode MNIE wszyscy, 

którzy dopuszczacie się niesprawiedliwości!' 

Tam będzie płacz i zgrzytanie zębów, 

gdy ujrzycie Abrahama, Izaaka i Jakuba, 

i wszystkich proroków w królestwie Bożym, 

a siebie samych precz wyrzuconych. 

Przyjdą ze wschodu i zachodu, 

z północy i południa 

i siądą za stołem w królestwie BOŻYM. 

Tak oto są ostatni, 

którzy będą pierwszymi, 

i są pierwsi, 

którzy będą ostatnimi«. 

https://www.brooklynmuseum.org/opencollection/objects/4518
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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! 
 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. 

 1.IX (niedziela): 1-SZA NIEDZIELA MIESIĄCA. 
 Po sumie o 1200 adoracja NAJŚWIĘTSZEGO SAKRAMENTU. 
 Po adoracji – spotkanie Kół Żywego Różańca. 

 2.IX (poniedziałek): Rozpoczęcie nowego roku szkolnego 2019-20. 
 Msza św. dla szkół w Słomczynie i w Brześcach o 800 

w kościele. Serdecznie zapraszamy! 

 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 I: Daniel CIEMIECKI, kawaler z parafii tutejszej, i Anna Irena 

GÓRECKA, panna z parafii pw. św. Apostołów Jana i Pawła w Warszawie 

Zapowiedź I: Dawid Stanisław ŻÓŁTAŃSKI, kawaler, i Katarzyna 

ŻÓŁTAŃSKA, 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 odeszła z naszego grona: 

śp. Marianna STĘŻYCKA  12.VIII.2019 l. 83 

Wieczne odpoczywanie racz Jej dać PANIE! 

INTENCJE MSZALNE I MODLITEWNE 

26.VIII 
(poniedziałek) 

730 † Małgorzaty SZYMCZYKIEWICZ 

1800 

† Jadwigi NOWAKOWSKIEJ, w 1 r. rocznicę śmierci, 

Stanisława NOWAKOWSKIEGO, 

Krzysztofa NOWAKOWSKIEGO, 

Genowefy SZUSTKOWSKIEJ 

27.VIII 
(wtorek) 

730 
† Jerzego MICHALSKIEGO, 

Karyny MICHALSKIEJ z d. Wierzbickiej 

1800 

† dziękczynna z prośbą o błogosławieństwo BOŻE 

dla Krystiana i Pauliny, w 3. rocznicę ślubu, 

oraz ich córki Łucji 

28.VIII 
(środa) 

730 
† Henryka i Elżbiety HELAKÓW, 

Ewy i Józefa SENDERÓW, Kazimierza SENDERY 

1800 
† Marioli PILCH, w 8. rocznicę śmierci, 

zmarłych z rodzin PILCHÓW, TARSA i LIŻEWSKICH 

29.VIII 
(czwartek) 

730 † Zbigniewa DURAJCZYKA, w 1. rocznicę śmierci 

1800 

† Zofii CACEK, w 1. rocznicę śmierci, 

Heleny, Jadwigi, Feliksa, Władysława i Stefana CACKÓW, 

zmarłych z rodzin CACKÓW, 

Stanisława DOBKOWSKIEGO 

30.VIII 
(piątek) 

730  

1800 † Rajmunda NOWICKIEGO, Ewy KOWALCZYK 

31.VIII 
(sobota) 

730  

1800 
† Genowefy, Stanisława i Edwarda ODOLIŃSKICH, 

Zbigniewa GOŁĘBIEWSKIEGO, 

Zbigniewa KARASZKIEWICZA 

1.IX 
(niedziela) 

845 
† Stefanii, Józefa, Jana, Bogdana i Zofii JASKÓW, 

Józefa i Henryka NOGALÓW 

1030 † Stefana i Kamila RAWSKICH 

1200 † Teodory GAŁKE, w 12. rocznicę śmierci 

1800 
† Heleny, Lucyny, Andrzeja i Feliksa MENTLAKÓW, 

Marianny i Wiesława GOLIKÓW 

KAPELANI POWSTANIA WARSZAWSKIEGO: MIECZYSŁAW KRYGIER… 

Na świat przyszedł 24.V.1888. 

Ukończył warszawskie Seminarium Duchowne i prawd. już 

w 1910 przyjął święcenia. 

Następnie był wikariuszem parafii pw. Narodzenia Najświęt-

szej Maryi Panny w Warszawie oraz w Łowiczu (od 1917). 

Po odrodzeniu Polski wstąpił ochotniczo do Wojska 

Polskiego Od 1.VI.1919 był kapelanem rezerwy i pełnił 

funkcję duszpasterza parafii wojskowej w Warszawie. 

Wziął udział w wojnie polsko-rosyjskiej 1919-21. 

Od 1922 był dziekanem Cmentarza Wojskowego, a po-

tem w 1925-34 proboszczem parafii pw. św. Jozafata na Powązkach. 

Jednocześnie prowadził działalność charytatywną – był archidiecezjalnym 

dyrektorem „Caritas” oraz kapelanem szpitala im. św. Jana Bożego – oraz 

społeczną – był radnym miasta stołecznego Warszawy. 

W 1934 został proboszczem parafii pw. św. Wawrzyńca w dzielnicy Wola. 

23.VIII.1939 minister spraw zagranicznych Rosji – Wiaczesław Mołotow – 

i Niemiec – Joachim von Ribbentrop – podpisali w Moskwie rosyjsko-

niemiecki pakt przyjaźni. Pakt był bezpośrednią przyczyną niemieckiego 

i rosyjskiego najazdu na Polskę i rozpoczęcia II wojny światowej we IX.1939. 

Strony podzieliły się strefami wpływów w środkowej i wschodniej Europie 

i uzgodniły IV rozbiór Polski. W tajnych aneksach zapisano: „Obie strony 

nie będą tolerować na swych terytoriach jakiejkolwiek polskiej 

propagandy, która dotyczy terytoriów drugiej strony. Będą one tłumić 

na swych terytoriach wszelkie zaczątki takiej propagandy i informować się 

wzajemnie w zakresie stosowania odpowiednich środków dla realizacji 

tego celu”. W rezultacie śmierć poniosły setki tysiące polskiej inteligencji, 

w tym tysiące kapłanów, i dziesiątki milionów zwykłych ludzi. 

Ks. Krygier po rozpoczęciu wojny przyłączył się jako kapelan-ochotnik 

do 8. kompanii 40. Pułku Piechoty Dzieci Lwowskich Wojska Polskiego. 

Uczestniczył w obronie Warszawy. Otrzymał order Virtuti Militari… 

W czasie okupacji niemieckiej brał aktywny udział w charytatywnych 

pracach warszawskiej Rady Głównej Opiekuńczej RGO („Caritas” Niemcy 

zamknęli). Jeden ze świadków tych dni wspominał: „Na plebanii była duża 

piwnica […] i tam […] dzieci […] mogły przychodzić odrabiać lekcje, bawić się 

i tam był zawsze podwieczorek, jakaś niewielka ilość, ale zawsze trochę 

jajecznicy, kanapka czy szklanka mleka. Tak że część dzieci chodziła […], że-

by po prostu […] dostać podwieczorek. Poza tym on był bardzo sympatyczny 

dla wszystkich ludzi i dla dzieci. […] Kiedyś nam zorganizował […] wycieczkę […] 

na przedstawienie. Dzieci całej Woli jechały […] Była nauka religii obok koś-

cioła […] Ksiądz nie szczędził […] Jakie tam były piękne, wspaniałe jabłka. […] 

Sam nawet jednego nie zjadł, wszystkie owoce rozdawał dzieciom”… 

Istnieją relacje, iż pomagał prześladowanym Żydom… 

Został też kapelanem konspiracyjnej Armii Krajowej AK (część Polskiego 

Państwa Podziemnego). Wobec znaków rychłego wybuchu powstania 

w Warszawie – „wierzył w jego konieczność” – polecił uporządkować 

plebanię: wynieść meble, a na ich miejsce wstawić łóżka. Zaczęto zbierać 

lekarstwa, gromadzić zapasy. Przygotowano biało-czerwone flagi… 

Powstanie wybuchło 1.VIII.1944. 

Powstańcy nie wiedzieli, że wieczorem tegoż dnia narodowo-socjalistyczny 

przywódca Niemiec, Adolf Hitler, wydał ustny rozkaz zrównania Warszawy 

z ziemią i wymordowania wszystkich jej mieszkańców. 

Na Woli Powstańcy nie zdołali zdobyć większości wyznaczonych celów. Już 

po paru dniach Wola znalazła się w rękach niemieckich. Rozpoczęła się 

prawd. największa w historii pojedyncza zbrodnia popełniona na narodzie 

polskim, a jednocześnie prawd. największa jednorazowa masakra ludności 

cywilnej w Europie w czasie II wojny światowej – rzeź Woli, w trakcie której 

Niemcy i współpracujące z nimi oddziały rosyjskie zamordowali od 30 tys. 

do 65 tys. Polaków – mężczyzn, kobiet i dzieci. 

Ks. Krygier wiedział, co się dzieje. Utrzymywał kontakt z dowództwem 

Obwodu Wola i naczelnym kapelanem AK. Wiedział, że odkrycie rannych 

powstańców w kościele oznaczało ich śmierć. Skontaktował się więc 

z komisariatem policji granatowej, którego członkowie byli zarazem w AK, 

i polecił przewieźć rannych do szpitala powstańczego. Wiadomość jednak 

przejęli Niemcy. Zatrzymali owych policjantów i wszystkich rozstrzelali. 

5.VIII.1944 rano ks. Krygier udał się na wieżę kościoła pw. św. Wawrzyńca, 

aby znajdującym się tam powstańcom zanieść chleb i kawę. Następnie 

wrócił do zakrystii, założył czerwony ornat i przy głównym ołtarzu rozpoczął 

odprawiać Mszę św. Wówczas do kościoła wpadli Niemcy i zaczęli strzelać. 

Zabili kościelnego, a proboszcza ranili. Resztkami sił otworzył taberna-

kulum i przyjął Komunię św., po czym osunął się i upadł u stóp ołtarza. 

Zaniesiono go do zakrystii i tam zmarł, wcześniej oddając zegarek 

jednemu z powstańców… 

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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