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Rodzice pierwsi są odpowiedzialni za wychowanie swoich dzieci. Wypełniają tę odpowiedzialność najpierw przez założenie ogniska rodzinnego, w którym 

panuje czułość, przebaczenie, szacunek, wierność i bezinteresowna służba. Dom rodzinny jest właściwym miejscem kształtowania cnót. Wychowanie to 

wymaga nauczenia się wyrzeczenia, zdrowego osądu, panowania nad sobą, które są podstawą wszelkiej prawdziwej wolności. Rodzice powinni uczyć dzieci 

podporządkowywać „wymiary materialne i instynktowne… wymiarom wewnętrznym i duchowym"JAN PAWEŁ II, ENC. CENTESIMUS ANNUS, 36. Na rodzicach spoczywa poważna 

odpowiedzialność za dawanie dobrego przykładu swoim dzieciom. Jeśli potrafią przyznać się przed nimi do swoich błędów, będą mogli lepiej kierować 

dziećmi i je poprawiać: 

Kto miłuje swego syna, często używa na niego rózgi, aby na końcu mógł się nim cieszyćSYR 30,1-2. A wy, ojcowie, nie pobudzajcie do gniewu waszych dzieci, lecz 

wychowujcie je, stosując karcenie i napominanie PAŃSKIE!EF 6, 4. [KKK, 2223] 

DWUDZIESTA SIÓDMA NIEDZIELA ZWYKŁA 

 

JEZUS NAUCZAJĄCY UCZNIÓW O POKORZE I BRATERSKIEJ POPRAWIE — NN 

1593, ilustracja z 'Evangelicae Historiae Imagines' o. Hieronima NADALA (1507, Palma De Mallorca – 1580, Rzym); źródło: catholic-resources.org 

Z KSIĘGI PROROKA HABAKUKAHA 1, 2-3; 2, 2-4 

Jak długo, PANIE, mam wzywać pomocy 

– a TY nie wysłuchujesz? 

Wołam do CIEBIE: 

Na pomoc! 

– a TY nie wysłuchujesz. 

Dlaczego ukazujesz mi niegodziwość 

i przyglądasz się nieszczęściu? 

Oto ucisk i przemoc przede mną, 

powstają spory, wybuchają waśnie. 

I odpowiedział PAN tymi słowami: 

»Zapisz widzenie, 

na tablicach wyryj, 

by można było łatwo je odczytać. 

Jest to widzenie na czas oznaczony, 

lecz wypełnienie jego niechybnie nastąpi; 

a jeśli się opóźnia, 

ty go oczekuj, 

bo w krótkim czasie 

przyjdzie niezawodnie. 

Oto zginie ten, co jest ducha nieprawego, 

a sprawiedliwy żyć będzie 

dzięki swej wierności«. 

PSALM RESPONSORYJNYPS 95 (94), 1-2. 6-7C. 7D-9 (R.: POR. 7D-8A) 

REFREN: SŁYSZĄC GŁOS PANA, SERC NIE ZATWARDZAJCIE 

Przyjdźcie, radośnie śpiewajmy PANU, 

wznośmy okrzyki ku chwale OPOKI naszego zbawienia. 

Stańmy przed obliczem JEGO z uwielbieniem, 

z weselem śpiewajmy MU pieśni. 

Przyjdźcie, uwielbiajmy GO, padając na twarze, 

klęknijmy przed PANEM, który nas stworzył. 

Albowiem ON jest naszym BOGIEM, 

a my ludem JEGO pastwiska i owcami w JEGO ręku. 

Obyście dzisiaj usłyszeli głos JEGO: 

»Niech nie twardnieją wasze serca jak w Meriba, 

jak na pustyni w dniu Massa, 

gdzie MNIE kusili wasi ojcowie, 

doświadczali MNIE, choć widzieli MOJE dzieła«. 

Z DRUGIEGO LISTU ŚW. PAWŁA APOSTOŁA DO TYMOTEUSZA2 TM 1, 6-8. 13-14 

Najdroższy: 

Przypominam ci, abyś rozpalił na nowo charyzmat BOŻY, 

który jest w tobie od nałożenia moich rąk. 

Albowiem nie dał nam BÓG ducha bojaźni, 

ale mocy i miłości 

oraz trzeźwego myślenia. 

Nie wstydź się zatem świadectwa PANA naszego 

ani mnie, JEGO więźnia, 

lecz weź udział w trudach i przeciwnościach 

znoszonych dla Ewangelii mocą BOŻĄ! 

Zdrowe zasady, które posłyszałeś ode mnie, 

zachowaj jako wzorzec 

w wierze i miłości w CHRYSTUSIE JEZUSIE. 

Dobrego depozytu strzeż z pomocą DUCHA ŚWIĘTEGO, 

który w nas mieszka. 

AKLAMACJA1 P 1, 25 Alleluja, Alleluja 

Słowo PANA trwa na wieki. 

Właśnie to słowo ogłoszono wam 

jako DOBRĄ NOWINĘ. 

SŁOWA EWANGELII WEDŁUG ŚW. ŁUKASZAŁK 17, 5-10 

Apostołowie prosili PANA: 

„Dodaj nam wiary”. 

PAN rzekł: 

«Gdybyście mieli wiarę jak ziarnko gorczycy, 

powiedzielibyście tej morwie: 

'Wyrwij się z korzeniem i przesadź się w morze', 

a byłaby wam posłuszna. 

Kto z was, mając sługę, który orze lub pasie, 

powie mu, gdy on wróci z pola: 

'Pójdź zaraz i siądź do stołu'? 

Czy nie powie mu raczej: 

'Przygotuj mi wieczerzę, 

przepasz się i usługuj mi, 

aż zjem i napiję się, 

a potem ty będziesz jadł i pił'? 

Czy okazuje wdzięczność słudze za to, 

że wykonał to, co mu polecono? 

Tak i wy, gdy uczynicie wszystko, co wam polecono, 

mówcie: 

'Słudzy nieużyteczni jesteśmy; 

wykonaliśmy to, 

co powinniśmy wykonać'». 

http://catholic-resources.org/Nadal/070.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! 
 1-31.X: NABOŻEŃSTWA RÓŻAŃCOWE codziennie o 1730. 
 6.X (niedziela): 

 Po sumie, tradycyjnie, PROCESJA RÓŻAŃCOWA do 5 ołtarzy. 
 Po procesji spotkanie Kół Żywego Różańca; 
 Wieczornego NABOŻEŃSTWA RÓŻAŃCOWEGO nie ma. 

 12.X (sobota): 
 WYPOMINKI o 1640. 
 Msza św. za zmarłych polecanych w WYPOMINKACH o 1800. 

 13.X (niedziela): 
 XIX DZIEŃ PAPIESKI, pod hasłem: 

„WSTAŃCIE, CHODŹMY” 

Jednym z wymiarów obchodów tego dnia będzie trady-
cyjnie zbiórka pieniędzy do puszek przed kościołem 
z przeznaczeniem na fundusz stypendialny dla najzdol-
niejszej, a ubogiej młodzieży. 

 Po Mszy św. o 1800 spotkanie rodziców i dzieci przygoto-
wujących się do I Komunii świętej 

 Chrzty w październiku 4. niedzielę miesiąca – 27.X – na su-
mie. Zgłoszenia do 18.X w kancelarii. Przygotowanie dla ro-
dziców i chrzestnych 20.X, po sumie, w kościele. 

 Dzięki dofinansowaniu z MSWiA trwają 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! 

 OSP Słomczyn prowadzi zbiórkę na nowy wóz bojowy. 
Wsparcie: 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! 
INTENCJE MSZALNE I MODLITEWNE 

7.X 
(poniedziałek) 

730 w pewnej intencji 

1800 
dziękczynna, z prośbą o błogosławieństwo BOŻE, 

dla Kamila i Jolanty i ich syna, Antoniego 

8.X 
(wtorek) 

730  

1800 † Leokadii SOBCZAK 

9.X 
(środa) 

730  

1800 
† Jana KALIŃSKIEGO, w 2. rocznicę śmierci, 

zmarłych z rodzin CACKÓW i KALIŃSKICH 

10.X 
(czwartek) 

730  

1800 
† Haliny i Adolfa WIŚNIEWSKICH, 

dziadków Stanisława i Marianny WIŚNIEWSKICH, 

Jana i Katarzyny ŻUBERÓW 

11.X 
(piątek) 

730  

1800 
† Jana LECHA, w 3. rocznicę śmierci, 

zmarłych z rodziny LECHÓW 

12.X 
(sobota) 

730 
† Krzysztofa KONOPKI, 

zmarłych rodziców 

1640 WYPOMINKI 

1800 † zmarłych polecanych w WYPOMINKACH 

13.X 
(niedziela) 

845 † Jana i Dariusza OLESIŃSKICH 

1030 
† Stanisławy, Leona i Stefana DĄBROWSKICH, 

zmarłych z rodzin DĄBROWSKICH i NALEŻYTYCH 

1200 
† Bogusława BIERNACKIEGO, 

Reginy i Tadeusza BIERNACKICH 

1800 
† Stefana KLUCZYŃSKIEGO, 

zmarłych z rodzin KLUCZYŃSKICH i OLSZEWSKICH 

QUARE FREMUERUNT GENTEA… 

Co za przyczyna tego zamieszania? 

Co wzięli przed się ludzie nieobaczni? 

Książęta możne i królowie znaczni 

Schodzą się w radę, chciwi rozerwania. 

Wszyscy przeciwko PANU się buntują, 

Wszyscy na JEGO jadą wybranego, 

Mówiąc: „Co czyniem? Zrzućmy z karku swego 

Ich ciężkie jarzmo, niech nam nie panują”. 

Ich rozumowi śmieje się głupiemu 

BÓG z wysokości, który wszytko widzi; 

Śmieje się sprawom, z ich próżnego szydzi 

Starania, które czynią przeciw JEMU. 

Ale poruszy potym gniewu SWEGO, 

Zmyli im szyki; na koniec objawi, 

Że na Syjonie poświęconym stawi 

Ręką swą króla niezwyciężonego. 

JAM JEST, MÓJ BOŻE, król ten, który TOBIE 

Tak się spodobał; przez MIĘ będzie wiedział 

Świat TWE wyroki, boś MI w głos powiedział: 

„Tyś MÓJ SYN, JAM cię dziś umnożył SOBIE. 

Żądaj MIĘ, ocz chcesz, a otrzymasz snadnie; 

Dam ci w dziedzictwo wszytko ludzkie plemię, 

Będziesz panował, będziesz rządził ziemię 

I tam, gdzie wschodzi, i gdzie słońce padnie. 

Laskę żelazną będziesz miał nad nimi, 

A który TWEGO głosu nie posłucha, 

Jako skorupa, jako ziemia sucha 

Będzie się padał przed rękami TWYMI”. 

A tak o sobie, wy królowie, czujcie, 

Wy, którym władza do rąk jest podana; 

Oglądajcie się w swych sprawach na PANA, 

Tego się bójcie i TEGO szanujcie! 

Obłapcie syna, by was więc nie włożył 

W liczbę straconych; bo jeśli straszliwy 

Gniew JEGO kiedy wspłonie, to szczęśliwy 

Tylko, kto w NIM swą nadzieję położył. 

KOCHANOWSKI, Jan (ok. 1530, Sycyna – 1584, Lublin) — „Psałterz Dawidów”, 1579, Psalm II, 

BISKUPI WARSZAWSCY: STANISŁAW GALL, DOKOŃCZENIE 

Z biegiem lat, w szczególności po przewrocie majowym 1926, bp Gall 

zaczął krytykować poczynania władz państwowych, kierownictwa Minister-

stwa Spraw Wojskowych i samego Józefa Piłsudskiego. Osią sporu był 

m.in. list Episkopatu Polski w obronie sakramentu małżeństwa – chodziło 

o szerzącą się wśród oficerów praktykę „konwersji” religijnej w celu 

zawarcia kolejnego małżeństwa. W efekcie w 1931 Piłsudski podjął dzia-

łania dyplomatyczne zmierzające do zdymisjonowania go. Wobec braku 

poparcia ze strony naczelnika w I.1932 bp Gall podjął decyzję o rezygnacji 

z urzędu biskupa polowego. Po kilkakrotnie ponawianych prośbach Pius XI 

wyraził na to zgodę na początku 1933. 

Wówczas 16.II.1933 bp Gall został mianowany tytularnym arcybiskupem 

Carpathus i powrócił do archidiecezji warszawskiej. 

Do 1938 był jej wikariuszem generalnym, a po śmierci 30.XII.1938 Ale-

ksandra kard. Kakowskiego został wikariuszem kapitulnym archidiecezji 

(od 5.I.1939). Przeprowadził wiele wizytacji duszpasterskich i na tej 

posłudze zastał go wybuch II wojny światowej we IX.1939 i niemiecka 

okupacja jego archidiecezji… 

Ponieważ Stolica Apostolska na okres wojny wstrzymała na ziemiach 

polskich mianowanie ordynariuszy 6.I.1940 Pius XII mianował go 

administratorem apostolskim archidiecezji warszawskiej… 

Wykazywać miał bezkompromisową postawę wobec Niemców, nie zgadza-

jąc się na żadną formę współpracy, choć publicznie był wstrzemięźliwy. 

O zbrodniach popełnianych przez Niemców informował natomiast 

Watykan. Ratował też kapłanów pochodzenia żydowskiego – 

m.in. ks. Tadeusza Pudra. Zezwalał, aby kapłani przez wypisywanie 

fałszywych metryk ratowali ludność żydowską… 

Zmarł 11.IX.1942 w Warszawie. 

Pochowany został w grobie rodzinnym na Cmentarzu Powązkowskim. 

29.I.2018 szczątki ekshumowano i 14.III.2018 przeniesiono do krypty 

w podziemiach katedry polowej Wojska Polskiego w Warszawie. 

W pamięci pozostał m.in. jego wspaniały apel do narodu z 19.X.1919, w cza-

sach walk o niepodległość i granice odrodzonej Rzeczpospolitej: 

„Jako pasterz […] szarych zastępów żołnierskich wraz z całem 

duchowieństwem wojskowym, które dzieli wspólny los w żołnierskich 

szeregach, zwracam się do wszystkich szlachetnych serc w całym narodzie 

polskim, kołacząc o pomoc i opiekę dla żołnierza polskiego. 

Niech każdy pośpieszy z czem może dla tych, co ofiarną służbę krwi niosą 

dla ojczyzny, bo to synowie i braci nasi, a wszyscy nam drodzy. Wtedy tylko 

będziemy mogli powiedzieć do tego brata naszego i szlachetnego obrońcy: 

trwaj 'jako dobry żołnierz Chrystusów', bo ojczyzna jest z tobą!” 

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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