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[…] Bałwochwalcą jest ten, kto „niezniszczalne pojęcie BOGA odnosi do wszystkiego, tylko nie do BOGA”ORYGENES, CONTRA CELSUM, 2, 40. [KKK, 2114, fragm.] 

DWUDZIESTA PIĄTA NIEDZIELA ZWYKŁA 

 

KULT MAMONY — DE MORGAN - PICKERING, Maria Ewelina (1855, Londyn – 1919, Londyn) 

ok. 1909, olejny na płótnie, Centrum De Morgan, Londyn; źródło: en.wikipedia.org 

Z KSIĘGI PROROKA AMOSAAM 8, 4-7 
Słuchajcie tego wy, którzy gnębicie ubogiego, 

a bezrolnego pozostawiacie bez pracy, 

którzy mówicie: 

„Kiedyż minie nów księżyca, 

byśmy mogli sprzedawać zboże, 

i kiedy szabat, byśmy mogli otworzyć spichlerz? 

A będziemy zmniejszać efę, powiększać sykl 

i wagę podstępnie fałszować. 

Będziemy kupować biednego za srebro, 

a ubogiego za parę sandałów, 

i plewy pszeniczne będziemy sprzedawać”. 

Poprzysiągł PAN na dumę Jakuba: 

»Nie zapomnę nigdy wszystkich ich uczynków«. 

PSALM RESPONSORYJNYPS 113 (112), 1B-2. 4-6. 7-8 (R.: POR. 1B I 7B) 

REFREN: PANA pochwalcie, ON dźwiga biednego 

Chwalcie, słudzy PAŃSCY, 

chwalcie imię PANA. 

Niech imię PANA będzie błogosławione 

teraz i na wieki. 

PAN jest wywyższony ponad wszystkie ludy, 

ponad niebiosa sięga JEGO chwała. 

Kto jest jak nasz PAN BÓG, 

który mieszka w górze 

i w dół spogląda na niebo i na ziemię? 

Podnosi z prochu nędzarza 

i dźwiga z gnoju ubogiego, 

by go posadzić wśród książąt, 

wśród książąt SWOJEGO ludu. 

Z PIERWSZEGO LISTU ŚW. PAWŁA APOSTOŁA DO TYMOTEUSZA1 TM 2, 1-8 

Polecam przede wszystkim, by prośby, modlitwy, 

wspólne błagania, dziękczynienia 

odprawiane były za wszystkich ludzi: 

za królów i za wszystkich sprawujących władzę, 

abyśmy mogli prowadzić życie ciche i spokojne 

z całą pobożnością i godnością. 

Jest to bowiem dobre i miłe w oczach ZBAWICIELA naszego, 

BOGA, który pragnie, by wszyscy ludzie zostali zbawieni 

i doszli do poznania prawdy. 

Albowiem jeden jest BÓG, jeden też pośrednik między BOGIEM a ludźmi, 

człowiek, CHRYSTUS JEZUS, 

który wydał SIEBIE samego na okup za wszystkich, 

jako świadectwo, w oznaczonym czasie. 

Ze względu na nie ja zostałem ustanowiony głosicielem i apostołem – 

mówię prawdę, nie kłamię – 

nauczycielem pogan w wierze i prawdzie. 

Chcę więc, by mężczyźni modlili się na każdym miejscu, 

podnosząc ręce czyste, 

bez gniewu i sporów. 

AKLAMACJAPOR. 2 KOR 8, 9 Alleluja, Alleluja 

JEZUS CHRYSTUS, będąc bogatym, 

dla was stał się ubogim, 

aby was ubóstwem swoim ubogacić. 

SŁOWA EWANGELII WEDŁUG ŚW. ŁUKASZAŁK 16, 1-13 

JEZUS powiedział do uczniów: 

»Pewien bogaty człowiek miał rządcę, 

którego oskarżono przed nim, że trwoni jego majątek. 

Przywołał więc go do siebie i rzekł mu: 

'Cóż to słyszę o tobie? 

Zdaj sprawę z twego zarządzania, 

bo już nie będziesz mógł zarządzać'. 

Na to rządca rzekł sam do siebie: 

'Co ja pocznę, skoro mój pan odbiera mi zarządzanie? 

Kopać nie mogę, żebrać się wstydzę. 

Wiem już, co uczynię, 

żeby mnie ludzie przyjęli do swoich domów, 

gdy będę odsunięty od zarządzania'. 

Przywołał więc do siebie każdego z dłużników swego pana 

i zapytał pierwszego: 

'Ile jesteś winien mojemu panu?' 

Ten odpowiedział: 

'Sto beczek oliwy'. 

On mu rzekł: 

'Weź swoje zobowiązanie, siadaj prędko i napisz: 

pięćdziesiąt'. 

Następnie pytał drugiego: 

'A ty ile jesteś winien?' 

Ten odrzekł: 

'Sto korców pszenicy'. 

Mówi mu: 

'Weź swoje zobowiązanie i napisz: 

osiemdziesiąt'. 

Pan pochwalił nieuczciwego rządcę, 

że roztropnie postąpił. 

Bo synowie tego świata roztropniejsi są 

w stosunkach z podobnymi sobie ludźmi 

niż synowie światłości. 

Ja też wam powiadam: 

Pozyskujcie sobie przyjaciół niegodziwą mamoną, 

aby gdy wszystko się skończy, 

przyjęto was do wiecznych przybytków. 

Kto w bardzo małej sprawie jest wierny, 

ten i w wielkiej będzie wierny; 

a kto w bardzo małej sprawie jest nieuczciwy, 

ten i w wielkiej nieuczciwy będzie. 

Jeśli więc w zarządzaniu niegodziwą mamoną 

nie okazaliście się wierni, 

to kto wam prawdziwe dobro powierzy? 

Jeśli w zarządzaniu cudzym dobrem nie okazaliście się wierni, 

to któż wam da wasze? 

Żaden sługa nie może dwom panom służyć. 

Gdyż albo jednego będzie nienawidził, a drugiego miłował; 

albo z tamtym będzie trzymał, a tym wzgardzi. 

Nie możecie służyć BOGU i Mamonie!« 

https://en.wikipedia.org/wiki/File:The_worship_of_Mammon.jpg
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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! 
 22.IX (niedziela): 

 Gościmy Siostry Niepokalanki SIC z Jazłowca na Ukrai-
nie, które po Mszach św. kwestują na rzecz budującego 
się przedszkola. Ze względu na trudną sytuację, jaka pa-
nuje na Ukrainie, nie są w stanie wybudować go ze środ-
ków pielgrzymkowych i potrzebują wsparcia. Okażmy je! 

 W Parku Zdrojowym w Konstancinie-Jeziornej Zgroma-
dzenie Sióstr od Aniołów CSA organizuje festyn „RODZI-
NAMI Z ANIOŁAMI”. Rozpoczęcie festynu Mszą św. w amfi-
teatrze o 1300. Ciekawy program artystyczny na scenie 
i wiele atrakcji (nie tylko dla dzieci) wokół muszli koncer-

towej. Dochód zostanie przeznaczony na funkcjonowanie 
Centrum Pomocy Rodzinie w Nowej Wilejce na Litwie. 
Siostry serdecznie zapraszają! do udziału. 

 27.IX (piątek): 
 O 1800, jak w każdy 4. piątek miesiąca, Msza św. w in-

tencji dzieci objętych „RÓŻAŃCEM RODZICÓW ZA DZIECI”. 
 Po Mszy św. modlitewne spotkanie. 

 O 1900 w kościele spotkanie rodziców i młodzieży, która 
8.XI ma przyjąć SAKRAMENT BIERZMOWANIA. Zapraszamy! 

 29.IX (niedziela): 
 Po Mszy św. 1200 spotkanie organizacyjne rodziców 

i młodzieży z klas VIII przygotowujących się do SAKRA-
MENTU BIERZMOWANIA. 
 Ostatni dzień zapisów kandydatów do SAKRAMENTU 

22.IX (niedziela). Do pobrania są karty zgłoszeniowe 
(m.in. w zakrystii). Umocnijmy się w wierze! 

 Ważne: W związku z otrzymaniem dofinansowania z Mini-
sterstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji rozpoczynają 
się prace przy rewitalizacji frontonu naszej świątyni!! 

 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 

 Zainteresujmy się! prasą katolicką. Naprawdę warto! 

ODESZLI 
W ostatnim czasie odszedł z naszego grona: 

śp. Roman Franciszek CETKOWSKI  10.IX.2019 l. 69 

Wieczne odpoczywanie racz Mu dać PANIE! 

INTENCJE MSZALNE I MODLITEWNE 

23.IX 
(poniedziałek) 

730  

1800 † Jana i Stefanii BOROWSKICH 

24.IX 
(wtorek) 

730 w pewnej intencji 

1800 † Jana OSUCHA 

25.IX 
(środa) 

730 † Andrzeja i Marka 

1800 † Henryka MIELNICZUKA 

26.IX 
(czwartek) 

730  

1800 
† Rozalii, Marianny i Henryka WINIARKÓW, 

Janiny i Tadeusza BOROWSKICH, 

zmarłych z rodziny STAROSÓW 

27.IX 
(piątek) 

730  

1800 
RÓŻANIEC RODZICÓW ZA DZIECI – intencje dziękczynno błagalne, 

w 18. urodziny Aleksandry 

28.IX 
(sobota) 

730 
† zmarłych z rodzin 

NOGALÓW, PARADOWSKICH i DĄBROWSKICH 

1800 † Krystyny JAWORSKIEJ 

29.IX 
(niedziela) 

845 
† Zofii, w 5. rocznicę śmierci, 

Jana, Józefa, Tadeusza i Genowefy ORNATÓW, 

Tadeusza, Janiny i Stanisława RETMAŃSKICH 

1030 w pewnej intencji 

1200 w pewnej intencji 

1800 
† Katarzyny KOCON-MŁYNARCZYK, 

Jana i Marianny KOCONÓW, 

Adama i Zdzisława MŁOTKÓW 

KAPŁANI POWSTANIA WARSZAWSKIEGO: KS. STANISŁAW PAWEŁ PIŁATOWICZ… 

Na świat przyszedł 15.I.1908 w Warszawie. 

Po ukończeniu seminarium duchownego przyjął w 1932 święcenia 

kapłańskie. 

Następnie posługiwał w podwarszawskich i warszawskich parafiach. Był 

prefektem szkół w Milanówku. Później kolejno wikariuszem parafii w Ma-

kowie (do 1933), Milanówku (od 1933), a następnie pw. św. Augustyna (do 1935), 

pw. św. Aleksandra (ok. 1935), pw. Narodzenia Najświętszej Maryi Panny (1936–7), 

pw. Świętej Trójcy (1937–8) – wszystkie w Warszawie 

W 1938 został wikariuszem parafii pw. św. Michała Archanioła na warszaw-

skim Mokotowie. Na tej placówce zastał go wybuch II wojny światowej, 

niemiecka – a potem rosyjska – inwazja Polski, oblężenie Warszawy i jej 

upadek (27.IX.1939). Tam posługiwał w ciągu ciężkich lat niemieckiej 

okupacji – Warszawa zredukowana została przez Niemców do miasta 

regionalnego okupacyjnego tworu zwanego Generalnym Gubernatorstwem 

(stolicą był Kraków). 

Jednym z jego głównych zadań stał się udział w zbiorowym wysiłku 

edukacji dzieci. Już 28.IX.1939, w dzień po upadku Warszawy, powstał 

bowiem w Berlinie memoriał niem. „Die Frage der Behandlung der 

Bevölkerung der ehemaligen polnischen Gebiete nach rassepolitischen 

Gesichtspunkten” (pl. Traktowanie ludności byłych obszarów Polski z punktu 

widzenia polityki rasowej), w którym przedstawiciele niemieckiej „rasy 

panów” pisali m.in.: „Uniwersytety i inne szkoły wyższe, szkoły zawodowe, jak 

i szkoły średnie były zawsze ośrodkiem polskiego szowinistycznego 

wychowania i dlatego powinny być w ogóle zamknięte. Należy zezwolić 

jedynie na szkoły podstawowe, które powinny nauczać jedynie najbardziej 

prymitywnych rzeczy: rachunków, czytania i pisania. Nauka w ważnych 

narodowo dziedzinach, jak geografia, historia, historia literatury oraz 

gimnastyka, musi być zakazana”. 

Jedną z pierwszych decyzji Niemcy zabronili więc prowadzenia nauczania 

na terenie Generalnego Gubernatorstwa na poziomie wyższym niż w zakre-

sie szkoły zawodowej. Jak to określił inny „wybitny” niemiecki przywódca 

narodowy i socjalistyczny, zbrodniczy Heinrich Himmler: „dla polskiej 

ludności […] nie mogą istnieć szkoły wyższe niż 4‑klasowa szkoła ludowa. 

Celem takiej szkoły ma być wyłącznie proste liczenie, najwyżej do pię-

ciuset; napisanie własnego nazwiska; wiedza, iż boskim przykazaniem jest 

być posłusznym Niemcom, uczciwym, pracowitym i rzetelnym. Czytania 

nie uważam za konieczne”… 

Nauczał religii i prawd. brał udział w konspiracyjnym systemie nauczania 

wypracowanym przez Polskie Państwo podziemne. 

Na przełomie 1943 i 1944 został wikariuszem parafii pw. św. Stanisława 

Biskupa i Męczennika w warszawskiej dzielnicy Wola. 

W momencie wybuchu Powstania Warszawskiego 1.VIII.1944 prawd. odwie-

dzał swoją matkę, mieszkającą w parafii pw. św. Michała na Górnym 

Mokotowie w Warszawie, gdzie był uprzednio wikariuszem. Nie mogąc już 

powrócić do swej nowej parafii pozostał na Mokotowie. 

Tam prawd. posługiwał jako kapelan niepodległościowej Armii Krajowej AK 

(część Polskiego Państwa Podziemnego), wspomagając walczących 

powstańców. 

I tam też, pod gruzami zbombardowanego przez Niemców budynku przy 

ul. Tynieckiej 26a, zginął w ostatnich dniach Powstania, 24.IX.1944. W bu-

dynku mieścił się jeden ośmiu urzędów pocztowych walczącej Warszawy, 

obsługiwany przez harcerzy Zawiszy Szarych Szeregów. Być może właśnie 

odnosił bądź pobierał jakiś list dla parafii pw. św. Michała. Być może była to 

korespondencja do lub z parafii pw. św. Stanisława… 

24.IX.1944 Niemcy przypuścili szturm na Górny Mokotów. Po czterech 

dniach zaciekłych walk dzielnica padła… Był zatem jedną z pierwszych 

ofiar tego szturmu… Uniknął śmierci z ludobójczych rąk okupanta, który 

w czasie wspomnianego szturmu mordował rannych i personel medyczny 

w zdobytych szpitalach powstańczych – m.in. 26.IX rozstrzelano lub spalono 

żywcem kilkunastu rannych leżących w powstańczych szpitalikach przy 

ul. Czeczota 17, zaledwie kilkaset metrów od ul. Tynieckiej… 

Pochowany został w miejscu śmierci. Po zakończeniu działań zbrojnych 

II wojny światowej ekshumowany… 

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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