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Wychowanie sumienia jest zadaniem całego życia. 

Od najmłodszych lat wprowadza ono dziecko w poznawanie i praktykowanie prawa wewnętrznego, rozpoznawanego przez sumienie. 

Roztropne wychowanie kształtuje cnoty; chroni lub uwalnia od strachu, egoizmu i pychy, fałszywego poczucia winy i dążeń do upodobania w sobie, 

zrodzonego z ludzkich słabości i błędów. 

Wychowanie sumienia zapewnia wolność i prowadzi do pokoju serca. [KKK, 1784] 

DWUDZIESTA TRZECIA NIEDZIELA ZWYKŁA 

 

CHRYSTUS OBROŃCA SŁABYCH — SHEFFER, Ary (1795, Dordrecht – 1858, Argenteuil) 

1847, olejny na płótnie, Centraal Museum, Utrecht; źródło: www.centraalmuseum.nl 

Z KSIĘGI MĄDROŚCIMDR 9, 13-18 
Któż z ludzi rozezna zamysł BOŻY 

albo któż pojmie wolę PANA? 

Nieśmiałe są myśli śmiertelników 

i przewidywania nasze zawodne, 

bo śmiertelne ciało 

przygniata duszę 

i ziemski namiot 

obciąża rozum pełen myśli. 

Mozolnie odkrywamy rzeczy tej ziemi, 

z trudem znajdujemy, co mamy pod ręką – 

a któż wyśledzi to, co jest na niebie? 

Któż poznał TWÓJ zamysł, 

gdy nie dałeś Mądrości, 

nie zesłałeś z wysoka ŚWIĘTEGO DUCHA SWEGO? 

I tak ścieżki mieszkańców ziemi stały się proste, 

a ludzie poznali, co TOBIE miłe, 

i zostali ocaleni przez Mądrość. 

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 ŚWIĘTEGO PAWŁA APOSTOŁA DO FILEMONAFLM 9B-10. 12-17 
Najdroższy: 

Ja, stary Paweł, 

a teraz jeszcze więzień CHRYSTUSA JEZUSA – 

proszę cię za moim dzieckiem, 

za tym, którego zrodziłem w kajdanach, 

za Onezymem. 

Jego ci odsyłam; 

ty zaś jego, 

to jest serce moje, 

przyjmij do domu. 

Zamierzałem go trzymać przy sobie, 

aby zamiast ciebie oddawał mi usługi w kajdanach, 

które noszę dla Ewangelii. 

Jednakże postanowiłem nie czynić niczego bez twojej zgody, 

aby dobry twój czyn był nie jakby z musu, 

ale z dobrej woli. 

Może bowiem po to oddalił się od ciebie na krótki czas, 

abyś go odebrał na zawsze, 

już nie jako niewolnika, 

lecz więcej niż niewolnika, 

jako brata umiłowanego. 

Takim jest on zwłaszcza dla mnie, 

ileż więcej dla ciebie zarówno w doczesności, 

jak i w PANU. 

Jeśli więc się poczuwasz do łączności ze mną, 

przyjmij go jak mnie. 

AKLAMACJAPS 119 (118), 135 Alleluja, Alleluja 

Okaż TWEMU słudze 

światłość SWEGO oblicza 

i naucz mnie TWOICH ustaw. 

SŁOWA EWANGELII WEDŁUG ŚW. ŁUKASZAŁK 14, 25-33 

Wielkie tłumy szły z JEZUSEM. 

ON odwrócił się i rzekł do nich: 

«Jeśli ktoś przychodzi do MNIE, 

a nie ma w nienawiści swego ojca i matki, 

żony i dzieci, braci i sióstr, 

nadto i siebie samego, 

nie może być MOIM uczniem. 

Kto nie dźwiga swego krzyża, 

a idzie za MNĄ, 

ten nie może być MOIM uczniem. 

Bo któż z was, chcąc zbudować wieżę, 

nie usiądzie wpierw i nie oblicza wydatków, 

czy ma na wykończenie? 

Inaczej, gdyby położył fundament, 

a nie zdołałby wykończyć, 

wszyscy, patrząc na to, 

zaczęliby drwić z niego: 

'Ten człowiek zaczął budować, 

a nie zdołał wykończyć'. 

Albo jaki król, 

mając wyruszyć, aby stoczyć bitwę z drugim królem, 

nie usiądzie wpierw i nie rozważy, 

czy w dziesięć tysięcy ludzi może stawić czoło temu, 

który z dwudziestu tysiącami nadciąga 

przeciw niemu? 

Jeśli nie, wyprawia poselstwo, 

gdy tamten jest jeszcze daleko, 

i prosi o warunki pokoju. 

Tak więc nikt z was, 

jeśli nie wyrzeka się wszystkiego, co posiada, 

nie może być MOIM uczniem». 

https://www.centraalmuseum.nl/nl/collectie/9845-chistus-remunerator-ary-scheffer
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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! 
 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! 

 14.IX (sobota): 
 WYPOMINKI o 1715. 
 Msza św. za zmarłych polecanych w WYPOMINKACH o 1800. 

 21.IX (sobota): RÓŻANIEC RODZICÓW zaprasza! do udziału w pie-

szej pielgrzymce do Sanktuarium pw. św. Stanisława Papczyń-
skiego na Mariankach w Górze Kalwarii: 

 Zbiórka o 730 przed kościołem w Słomczynie. 
 O 1200 w Sanktuarium wspólna Msza św. Zapraszamy! 

wszystkich, także osoby, które mają trudności z chodze-
niem, a mają czas i możliwości dojazdu! 

 Zakończenie ok. 1500. 
 Koszt 20 zł. 
 Istnieje możliwość pozostawienia w skrzynce pod chó-

rem swoich intencji, które w dniu pielgrzymki zostaną 
przekazane do Sanktuarium. 

 Zapisy oraz bliższe informacje w zakrystii. 
 Trwa nabór kandydatów z klas ósmych do SAKRAMENTU 

BIERZMOWANIA. Do pobrania są karty zgłoszeniowe 
(m.in. w zakrystii). Zapisy będą trwać do 22.IX. Umocnijmy się 
w wierze! 

 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: Albert Krzysztof GOZDOŁEK, kawaler z parafii tutejszej, 

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

Zapowiedź II: 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. Otolia BOROWSKA  30.VIII.2019 l. 95 

śp. Irena STĘPNICKA  23.VIII.2019 l. 88 

Wieczne odpoczywanie racz Im dać PANIE! 

INTENCJE MSZALNE I MODLITEWNE 

9.IX 
(poniedziałek) 

730  

1800 
dziękczynna, w 57. rocznicę ślubu, Jana i Elżbiety, 

z prośbą o dalsze błogosławieństwo BOŻE dla Jubilatów, 

ich dzieci, wnuków i prawnuków 

10.IX 
(wtorek) 

730 † Józefy i Bronisława PRZYBOROWSKICH 

1800 
† Haliny ŚWITALSKIEJ, 

Mieczysława ANTCZAKA 

11.IX 
(środa) 

730  

1800 † Małgorzaty SZYMCZYKIEWICZ 

12.IX 
(czwartek) 

730  

1800 

† Ewy Marii WESOŁOWSKIEJ, 

Ryszarda WESOŁOWSKIEGO, 

Haliny i Stanisława STĘPNIEWSKICH, 

Zbigniewa BAREJKO 

13.IX 
(piątek) 

730 w pewnej intencji 

1800 
† Cypriana OSUCHA, 

Rozalii i Władysława OSUCHÓW, 

Janiny i Stanisława KWIATKOWSKICH 

14.IX 
(sobota) 

730 
† Elżbiety i Henryka HELAKÓW, 

Józefa i Marii HELAKÓW, 

Bogusława LICHORADA 

1715 WYPOMINKI 

1800 † zmarłych polecanych w WYPOMINKACH 

15.IX 
(niedziela) 

845 † Ireny, Tadeusza, Zbigniewa i Jerzego SMOLIŃSKICH 

1030 † Zbigniewa TRZEWIKA, w 22. rocznicę śmierci 

1200 
† Janiny, Zofii i Józefa MICHALAKÓW, 

Wiktorii i Wojciecha GAWRYSIÓW 

1800 
† Stanisława KANABUSA, w 4. rocznicę śmierci, 

Kazimiery i Mariana MIRGOSÓW 

DUCHOWIEŃSTWO POWSTANIA WARSZAWSKIEGO: MARIA DOLORES DEYMER… 

Na świat przyszła 15.V.1916 w Konstanty-

nopolu, w Turcji. 

Była córką Mehmeta Şefika Değmer, lekarza, 

tureckiego muzułmanina, i Leokadii Sternickiej, 

poetki, dawnej krakowskiej wychowanki 

św. Urszuli – właśc. Julii Marii Halka – 

Ledóchowskiej, założycielki Zgromadzenia 

Sióstr Urszulanek Serca Jezusa Konającego, 

czyli urszulanek szarych. 

Uczyła się w liceum francuskim w Warszawie. 

Przygotowując się do egzaminu maturalnego 

zamieszkała w internacie w domu urszulanek 

w Warszawie, w „Szarym Domu” przy ul. Gę-
stej 1 – rodzice w tym czasie przebywali 

w Berlinie. Jednocześnie kończyła średni kurs Wyższej Szkoły Muzycznej. 

Rodzina utrzymywała kontakt z Urszulą Ledóchowską i ta poradziła młodej 

dziewczynie, by została studentką romanistyki na Uniwersytecie Warszaw-
skim. Studia skończyła i wówczas – mimo sprzeciwów rodziny –wstąpiła 

25.I.1939 do zgromadzenia sióstr urszulanek szarych. 

W Warszawie odbyła nowicjat i złożyła pierwsze śluby zakonne, przyjmując 

imię zakonne Marii Dolores od Ducha Świętego. 

Działo się to już w mieście okupowanym przez Niemców, bowiem 

we IX.1939 Polska została napadnięta przez sąsiadów – Niemcy i Rosję. 

Rozpoczęła się II wojna światowa. 

Ta „zamknięta w sobie”, „mająca coś ze wschodniej tajemniczości”, młoda 

zakonnica rozpoczęła współpracę z polskim ruchem oporu, skupionym 

w Polskim Państwie Podziemnym i Armii Krajowej AK. Została sani-
tariuszką Wojskowej Służby Kobiet Obwodu AK, pseud. „Siostra Dolores”. 

W dniu wybuchu Powstania Warszawskiego 1.VIII.1944, otrzymała przy-
dział sanitariuszki oddziału „Bakcyl” – Sanitariatu Okręgu Warszawskiego 

Armii Krajowej AK – VIII Zgrupowania „Krybar”. Posługiwać miała 

w Szpitalu Polowym w Domu Zgromadzenia Sióstr Szarytek ul. Tamka 30, 

na punkcie sanitarnym w rodzimym domu zakonnym przy ul. Gęstej 1. 

Zginęła – wraz z trzema innych zakonnicami, siostrami/sanitariuszkami 

s. Zofią Bagińską, s. Wandą Chodkowską i s. Jadwigą Frankowską – 

pierwszego dnia Powstania Warszawskiego, usiłując dotrzeć do rannych 

powstańców. Wybiegły z noszami w pierwszych godzinach walk, w rejon 

znajdujący się pod niemieckim ostrzałem z budynków Uniwersytetu 

Warszawskiego. Za kilka dni miała złożyć zakonne śluby wieczyste… 

W kolejnych dniach „Szary Dom” przekształcił się w jadłodajnię, szpital po-
lowy, miejsce schronienia dla ok. 1,000 cywili. Od rana do wieczora urszu-
lanki wypiekały chleb, rozdawały 1,5 tys. porcji zupy i 900 śniadań i kola-
cji. Opatrywały rannych – także wrogów. „Pociski, naloty, było tego coraz 

więcej, ale duch panował dobry […] Przeżywało się powodzenia, milczało 

na niepowodzenia, czekało się BOŻEJ, ale i ludzkiej pomocy, choć o tej 

ostatniej można było już dawno zwątpić” – zanotowała jedna z zakonnic… 

Po zakończeniu działań zbrojnych została ekshumowana. Spoczywa w gro-
bowcu urszulanek szarych na cmentarzu Bródnowskim w Warszawie. 

Pośmiertnie oznaczona została Krzyżem Walecznych, w 1948 Medalem 

Wojska oraz w 1972 Krzyżem Armii Krajowej. 

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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