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JEZUS gorszył faryzeuszów […] [a] przeciw tym, którzy ufali sobie, „że są sprawiedliwi, a innymi gardzili”ŁK 18, 9; POR. J 7, 49; 9, 34
 […] stwierdził, […] że – ponieważ grzech jest 

powszechnyPOR. J 8, 33-36 – ci, którzy sądzą, że nie potrzebują zbawienia, są zaślepieni sami w sobiePOR. J 9, 40-41. [KKK, 588] 

DWUDZIESTA DRUGA NIEDZIELA ZWYKŁA 

 

JEZUS I FARYZEUSZE — ZIMMERMAN, Ernest Karol Jerzy (1852, Monachium – 1901, Monachium) 

olejny na płótnie?; źródło: www.bystudyandfaith.com 

Z MĄDROŚCI SYRACHASYR 3, 17-18. 20. 28-29 
Synu, 

z łagodnością prowadź swe sprawy, 

a każdy, kto jest prawy, 

będzie cię miłował. 

Im większy jesteś, 

tym bardziej się uniżaj, 

a znajdziesz łaskę u PANA. 

Wielka jest bowiem potęga PANA 

i przez pokornych bywa chwalony. 

Na chorobę pyszałka nie ma lekarstwa, 

albowiem nasienie zła 

zapuściło w nim korzenie. 

Serce rozumnego rozważa przypowieść, 

a ucho słuchacza – 

to pragnienie mędrca. 

PSALM RESPONSORYJNYPS 68 (67), 4 I 5AC. 6-7B. 10-11 (R.: POR. 11B) 

REFREN: TY, dobry BOŻE, biednego ochraniasz 

Sprawiedliwi cieszą się i weselą przed BOGIEM, 

i rozkoszują radością. 

Śpiewajcie BOGU, grajcie JEGO imieniu, 

bo PAN MU na imię. 

OJCEM dla sierot i wdów opiekunem 

jest BÓG w swym świętym mieszkaniu. 

BÓG dom gotuje dla opuszczonych, 

jeńców prowadzi ku lepszemu życiu. 

Deszcz obfity zesłałeś, BOŻE, 

TY orzeźwiłeś swe znękane dziedzictwo. 

TWOJA rodzina, BOŻE, znalazła to mieszkanie, 

które w SWEJ dobroci dałeś ubogiemu. 

Z LISTU DO HEBRAJCZYKÓWHBR 12, 18-19. 22-24A 

Bracia: 

Nie przyszliście do namacalnego i płonącego ognia, 

do mgły, 

do ciemności i burzy 

ani też do grzmiących trąb 

i do takiego dźwięku słów, 

iż wszyscy, którzy go usłyszeli, 

prosili, aby do nich nie mówił. 

Wy natomiast przyszliście do góry Syjon, 

do miasta BOGA żywego – 

Jeruzalem niebieskiego, 

do niezliczonej liczby aniołów, 

na uroczyste zgromadzenie, 

i do Kościoła pierworodnych, 

którzy są zapisani w niebiosach, 

do BOGA, 

który sądzi wszystkich, 

do duchów ludzi sprawiedliwych, 

którzy już doszli do celu, 

do POŚREDNIKA NOWEGO TESTAMENTU – 

JEZUSA. 

AKLAMACJAMT 11, 29AB Alleluja, Alleluja 

»Weźcie na siebie MOJE jarzmo 

i uczcie się ode MNIE, 

bo jestem cichy 

i pokornego serca« 

SŁOWA EWANGELII WEDŁUG ŚW. ŁUKASZAŁK 14, 1. 7-14 

Gdy JEZUS przyszedł do domu pewnego przywódcy faryzeuszów, 

aby w szabat spożyć posiłek, 

oni GO śledzili. 

Potem opowiedział zaproszonym przypowieść, 

gdy zauważył, jak sobie pierwsze miejsca wybierali. 

Tak mówił do nich: 

»Jeśli cię ktoś zaprosi na ucztę, 

nie zajmuj pierwszego miejsca, 

by przypadkiem ktoś znamienitszy od ciebie 

nie był zaproszony przez niego. 

Wówczas przyjdzie ten, 

kto was obu zaprosił, 

i powie ci: 

'Ustąp temu miejsca', 

a wtedy musiałbyś ze wstydem 

zająć ostatnie miejsce. 

Lecz gdy będziesz zaproszony, 

idź i usiądź na ostatnim miejscu. 

A gdy przyjdzie ten, 

który cię zaprosił, 

powie ci: 

'Przyjacielu, przesiądź się wyżej'. 

I spotka cię zaszczyt 

wobec wszystkich współbiesiadników. 

Każdy bowiem, 

kto się wywyższa, 

będzie poniżony, 

a kto się uniża, 

będzie wywyższony«. 

Do tego zaś, który GO zaprosił, mówił także: 

»Gdy wydajesz obiad albo wieczerzę, 

nie zapraszaj swoich przyjaciół 

ani braci, ani krewnych, 

ani zamożnych sąsiadów, 

aby cię i oni nawzajem nie zaprosili, 

i miałbyś odpłatę. 

Lecz kiedy urządzasz przyjęcie, 

zaproś ubogich, 

ułomnych, chromych i niewidomych. 

A będziesz szczęśliwy, 

ponieważ nie mają czym tobie się odwdzięczyć; 

odpłatę bowiem otrzymasz 

przy zmartwychwstaniu sprawiedliwych«. 

https://www.bystudyandfaith.com/subjects/gospel-study/the-story-of-christ/week-24-the-story-of-christ/ernst_zimmerman_christ-and-the-pharisees_700/
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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! 
 1.IX (niedziela): 1-SZA NIEDZIELA MIESIĄCA. 

 Po sumie o 1200 adoracja NAJŚWIĘTSZEGO SAKRAMENTU. 
 Po adoracji – spotkanie Kół Żywego Różańca. 
 Rusza nabór kandydatów do SAKRAMENTU BIERZMOWANIA 

z klas ósmych. Do pobrania są karty zgłoszeniowe 
(m.in. w zakrystii). Zapisy będą trwać do 22.IX. Umocnij-
my się w wierze! 

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

w kościele. Serdecznie zapraszamy! 

 5.IX (czwartek): 1. CZWARTEK MIESIĄCA: 

 Msza św. o 1800 – z modlitwami o powołania kapłańskie 
i zakonne. 

 Po Mszy św. o 1800 w domu rekolekcyjnym spotkanie 
lektorów, ministrantów i kandydatów do posługi mini-
stranckiej. Zapraszamy! 

 6.IX (piątek): 1. PIĄTEK MIESIĄCA: 
 Msza św. ku czci NAJŚWIĘTSZEGO SERCA PANA JEZUSA o 1800. 
 Msza św. dla dzieci o 1545. 
 Spowiedź 1. piątkowa ½ godz. przed Mszą św. 
 O 2000 „WIECZÓR MODLITWY” — adoracja JEZUSA w NAJ-

ŚWIĘTSZYM SAKRAMENCIE, w Słowie, w śpiewie, w ciszy… 
Prośby / podziękowania, które będą polecane JEZUSOWI 
można wrzucać do specjalnej skrzynki na końcu kościoła. 

 8.IX (niedziela): 

 Zbiórka do puszek na potrzeby Wyższego Metropo-
litalnego Seminarium Duchownego pw. św. Jana Chrzciciela 
w Warszawie. 

 Po Mszy św. o 1800 spotkanie młodzieży ze szkół śred-
nich, przygotowującej się do sakramentu bierzmowania. 
Zapraszamy! 

 Chrzty we wrześniu w 4. niedzielę miesiąca 22.IX, na sumie. 
Zgłoszenia do 13.IX w kancelarii. Przygotowanie dla ro-
dziców i chrzestnych 15.IX, 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 

ZAPOWIEDZI 
Zapowiedź II: Daniel CIEMIECKI, kawaler z parafii tutejszej, i Anna Irena 

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

Zapowiedź II: Dawid Stanisław ŻÓŁTAŃSKI, kawaler, i Katarzyna 

ŻÓŁTAŃSKA, panna, oboje z parafii tutejszej 

Zapowiedź I: Albert Krzysztof GOZDOŁEK, kawaler z parafii tutejszej, 

i Marta BYRSKA, panna z parafii pw. Świętej Trójcy w Belsku Dużym 

Zapowiedź I: Mariusz ZIEMSKI, kawaler, i Izabela WARGOCKA, 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 odeszli z naszego grona: 

śp. Patryk SROCZYŃSKI  16.VIII.2019 l. 37 

śp. Hanna ŻYŁKA  14.VIII.2019 m. 1 

Wieczne odpoczywanie racz Im dać PANIE! 

INTENCJE MSZALNE I MODLITEWNE 

2.IX 
(poniedziałek) 

730 o nawrócenie grzeszników 

1800 † Janiny i Czesława, w 19. rocznicę śmierci, BOROWSKICH 

3.IX 
(wtorek) 

730  

1800 † Stanisławy, Józefa i Jana WYSZOGRODZKICH 

4.IX 
(środa) 

730  

1800 
† Stanisławy, Stanisława, Franciszka 

i Eugeniusza, w 19. rocznicę śmierci, ZAWADZANKÓW 

5.IX 
(czwartek) 

730 w pewnej intencji 

1800 w pewnej intencji 

6.IX 
(piątek) 

730 
† Zygmunta SZLĄZAKA, w 15. rocznicę śmierci, 

Wiktorii i Alicji SZLĄZAK 

1545 w intencji PANU BOGU wiadomej 

1800 † Ireny, Zdzisława i Romualda KŁOSÓW 

7.IX 
(sobota) 

730 w pewnej intencji 

 o nawrócenie grzeszników 

1800 
dziękczynna z prośbą o błogosławieństwo BOŻE, 

zdrowie i wszelkie potrzebne łaski 

dla Janiny, z racji 70. urodzin 

8.IX 
(niedziela) 

845 
† Marianny ZDUŃCZYK, w 1. rocznicę śmierci, 

Wiesława ZDUŃCZYKA 

1030 w intencji Elżbiety i Marcina 

1200 
† Heleny i Stanisława MIRKOWSKICH, 

zmarłych z rodzin MIRKOWSKICH, MELÓW i URBANKÓW 

1800 † Józefa i Zofii OŁYNÓW 

A JA CIĘ KOCHAM POLSKO… 

a ja Cię kocham Polsko! wbrew kłamcom i tchórzom 

wbrew szydercom i zdrajcom… łajdakom i wrogom… 

Tyś dla mnie Polsko Matką!… dumą i ostoją… 

nadzieją oraz wiarą… przyszłością i drogą. 

a ja Cię Kocham Polsko! Tobie każde słowo 

każda myśl gdy w pacierzu zwracam się do BOGA 

Tyś Matko wśród kapliczek… katedr oraz krzyży 

ucieczką i marzeniem gdy nas rani trwoga… 

a ja Cię kocham Polsko! i dziękuję Panu 

za każde doświadczenie rano i wieczorem 

z Tymi co ze mną idą razem do Ojczyzny 

niosąc Twojego Krzyża Czułą Metaforę… 

a ja Cię kocham Polsko! za Twój los niełatwy 

za to że na mnie czekasz wierna i cierpliwa… 

bądź Matko pozdrowiona o każdej godzinie 

oby nad Tobą Gwiazda Wolności świeciła… 

a ja Cię kocham Polsko! w imię Sióstr i Braci ! 

i naszych Przodków co tworzyli niepodległe dzieje 

Tyś dla mnie Polsko! pierwsza w modlitwie i czynie 

niech BÓG Cię błogosławi i daje nadzieję… 

a ja Cię Kocham Polsko! przyjmij moje słowa 

w imię OJCA i SYNA i ŚWIĘTEGO DUCHA 

BÓG Honor i Ojczyzna niechaj będą zawsze 

drogowskazem którego każdy Polak słucha! 

WĘGRZYN, Kazimierz Józef (1947, Miejsce Piastowe) 

 

Żołnierze polscy z jednostki artylerii przeciwlotniczej, Warszawa, k. Dworca Głównego, IX.1939; źródło: pl.m.wikipedia.org 

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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