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Wsparcie PANA przez moc JEGO DUCHA ma prowadzić chorego do uzdrowienia duszy, a także do uzdrowienia ciała, jeśli taka jest wola BOŻApor. Sobór Florencki: DS 1325… [KKK, 1520, fr.] 

DWUDZIESTA ÓSMA NIEDZIELA ZWYKŁA 

 

CHRYSTUS Z JEDYNYM TRĘDOWATYM, KTÓRY PODZIĘKOWAŁ — BRASSEY HOLE, Wilhelm (1846, Salisbury – 1917, Edinburgh) 

ok. 1906, olejny na płótnie, ilustracja do „Życie Jezusa z Nazaretu”; źródło: fineartamerica.com 

Z DRUGIEJ KSIĘGI KRÓLEWSKIEJ2 KRL 5, 14-17 

Wódz syryjski Naaman, który był trędowaty, 

zanurzył się siedem razy w Jordanie, 

według słowa męża BOŻEGO, 

a ciało jego na powrót stało się 

jak ciało małego chłopca 

i został oczyszczony. 

Wtedy wrócił do męża BOŻEGO z całym orszakiem, 

wszedł i stanął przed nim, mówiąc: 

„Oto przekonałem się, 

że na całej ziemi nie ma BOGA poza Izraelem! 

A teraz zechciej przyjąć dar od twego sługi!” 

On zaś odpowiedział: 

„Na życie PANA, 

przed którego obliczem stoję 

– nie wezmę!” 

Tamten nalegał na niego, aby przyjął, 

lecz on odmówił. 

Wtedy Naaman rzekł: 

„Jeśli już nie chcesz, 

to niech dadzą twemu słudze tyle ziemi, 

ile para mułów unieść może, 

ponieważ odtąd twój sługa nie będzie składał 

ofiary całopalnej ani ofiary krwawej 

innym bogom, jak tylko PANU”. 

PSALM RESPONSORYJNYPS 98 (97), 1BCDE. 2-3B. 3C-4 (R.: POR. 2A) 

REFREN: PAN BÓG okazał ludom SWE zbawienie 

Śpiewajcie PANU pieśń nową, 

albowiem uczynił cuda. 

Zwycięstwo MU zgotowała JEGO prawica 

i święte ramię JEGO. 

PAN okazał SWOJE zbawienie, 

na oczach pogan objawił SWĄ sprawiedliwość. 

Wspomniał na dobroć i na wierność SWOJĄ 

dla domu Izraela. 

Ujrzały wszystkie krańce ziemi 

zbawienie BOGA naszego. 

Wołaj z radości na cześć PANA, cała ziemio, 

cieszcie się, weselcie i grajcie. 

Z DRUGIEGO LISTU ŚW. PAWŁA APOSTOŁA DO TYMOTEUSZA2 TM 2, 8-13 

Najmilszy: 

Pamiętaj na JEZUSA CHRYSTUSA, potomka Dawida. 

ON według Ewangelii mojej powstał z martwych. 

Dla niej znoszę niedolę 

aż do więzów jak złoczyńca; 

ale słowo BOŻE nie uległo spętaniu. 

Dlatego znoszę wszystko przez wzgląd na wybranych, 

aby i oni dostąpili zbawienia w CHRYSTUSIE JEZUSIE, 

wraz z wieczną chwałą. 

Nauka to godna wiary: 

Jeżeli bowiem z NIM współumarliśmy, 

z NIM także żyć będziemy. 

Jeśli trwamy w cierpliwości, 

z NIM też królować będziemy. 

Jeśli się będziemy GO zapierali, 

to i ON nas się zaprze. 

Jeśli my odmawiamy wierności, 

ON wiary dochowuje, 

bo nie może się zaprzeć SIEBIE SAMEGO. 

AKLAMACJAPOR. 1 TES 5, 18 Alleluja, Alleluja 

Za wszystko dziękujcie BOGU, 

taka jest bowiem wola BOŻA 

względem was 

w JEZUSIE CHRYSTUSIE. 

SŁOWA EWANGELII WEDŁUG ŚW. ŁUKASZAŁK 17, 11-19 

Zdarzyło się, że JEZUS, 

zmierzając do Jeruzalem, 

przechodził przez pogranicze Samarii i Galilei. 

Gdy wchodzili do pewnej wsi, 

wyszło naprzeciw NIEGO dziesięciu trędowatych. 

Zatrzymali się z daleka i głośno zawołali: 

„JEZUSIE, MISTRZU, ulituj się nad nami!” 

Na ten widok rzekł do nich: 

»Idźcie, pokażcie się kapłanom!« 

A gdy szli, zostali oczyszczeni. 

Wtedy jeden z nich, 

widząc, że jest uzdrowiony, 

wrócił, chwaląc BOGA donośnym głosem, 

padł na twarz u JEGO nóg i dziękował MU. 

A był to Samarytanin. 

JEZUS zaś rzekł: 

»Czyż nie dziesięciu zostało oczyszczonych? 

Gdzie jest dziewięciu? 

Czy się nie znalazł nikt, 

kto by wrócił i oddał chwałę BOGU, 

tylko ten cudzoziemiec?« 

Do niego zaś rzekł: 

»Wstań, idź, 

twoja wiara cię uzdrowiła«. 

https://fineartamerica.com/featured/jesus-withe-the-one-leper-who-returned-to-give-thanks-william-brassey-hole.html
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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. 
 dla dzieci – w piątki o 1545. 

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

„WSTAŃCIE, CHODŹMY” 
Jednym z wymiarów obchodów tego dnia jest 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 
 18.X (piątek): O 1900 „WIECZÓR MODLITWY” – adoracja JEZUSA 

w NAJŚWIĘTSZYM SAKRAMENCIE, w Słowie, w śpiewie, w ciszy… 
Prośby / podziękowania, które będą polecane NASZEMU PANU, 
można wrzucać do specjalnej skrzynki w kościele. 

 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 

ODESZLI 
W ostatnim czasie odeszli z naszego grona: 

śp. Krystyna Grażyna LIS  1.X.2019 l. 84 

śp. Jerzy POTEKAŁA  30.IX.2019 l. 80 

śp. Andrzej KRÓLAK  29.IX.2019 l. 29 

Wieczne odpoczywanie racz Im dać PANIE! 

INTENCJE MSZALNE I MODLITEWNE 

14.X 
(poniedziałek) 

730 w pewnej intencji 

1800 † Franciszki, Antoniego, Teresy i Sylwestra BARANÓW 

15.X 
(wtorek) 

730  

1800 
† Jadwigi STAROS, 

Franciszki, Antoniego i Ryszarda KORNASZEWSKICH, 

Jerzego LATOSZKA 

16.X 
(środa) 

730 † Rafała FABISIAKA 

1800 † Ewy STEINHAGEN 

17.X 
(czwartek) 

730  

1800 o błogosławieństwo BOŻE dla Anny i Mariusza 

18.X 
(piątek) 

730  

1800 † Zofii i Adama GOSSÓW 

19.X 
(sobota) 

730 † Andrzeja LUDWINA, w 16. rocznicę śmierci 

1800 

† Zofii JARMUŁ, 

Adama JONASZA, 

Marianny i Antoniego KRÓLÓW, 

Adama KOWALCZYKA, 

Małgorzaty PIĄTEK 

20.X 
(niedziela) 

845 
† Jadwigi, Lucjana i Aleksandra PIEŃKOWSKICH, 

Haliny i Stanisława STĘPNIEWSKICH, 

Jakuba WÓJCIKA 

1030 
† Marcina i Mirosławy MILEWSKICH, 

Jana, Ireny i Sławomira KULCZYKÓW 

1200 
† Krzysztofa KAFARY, w 3. rocznicę śmierci 

† Ireny STĘPNICKIEJ, z racji imienin 

20.X 
(niedziela) 1800 

† Aliny WŁOSIŃSKIEJ, 

Zenona BARAŃSKIEGO, 

Marianny i Mariana BARANÓW 

DIXIT INSIPIENS IN CORDE SUO; NON EST DEUS … 

Głupi mówi w sercu swoim: 

„Nie masz BOGA, przecz się boim?” 

W tymże cnota zgasła błędzie 

A nierządu pełno wszędzie. 

PAN z niebieskich wysokości 

Pojźrzał na ziemskie niskości: 

Był li by gdzie rozum cały 

Albo kto na BOGA dbały. 

Nie mógł ujźrzec i jednego, 

Tak się wszyscy jęli złego; 

Wszyscy BOGA zapomnieli, 

Dosyć by się sprzysiąc mieli. 

Tedy się już nie uznają, 

Którzy w złościach rozkosz mają, 

Którzy brzuchy swe niemierne 

Tuczą jedząc ludzi wierne? 

Nigdy nie wzywali BOGA, 

Przeto przyjdzie na nie trwoga, 

Gdy ujźrzą oczyma swymi, 

Że PAN trzyma za dobrymi. 

W śmiech to sobie obracali, 

Gdy smutni BOGA wzywali; 

Ale PAN każdego broni, 

Kto się pod cień JEGO skłoni. 

Gdzie to ta pożądna zorza 

Wyniknęła rychło z morza, 

Gdy też nas z ciężkiej niewoli 

PAN nasz i BÓG nasz wyzwoli! 

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

BISKUPI WARSZAWSCY: ALEKSANDER KAKOWSKI, CZ. I 

Na świat przyszedł 5.II.1862 we wsi Dębiny, ok. 10 km 

na wschód od Przasnysza, wówczas należących 

do guberni płockiej zarządzanego przez zaborcze 

władze rosyjskie tzw. Królestwa Polskiego. 

Był synem Franciszka herbu Kościesza i Pauliny 

z domu Ossowskiej herbu Dołęga, z drobnej szlachty 

mazowieckiej, gospodarujących na niewielkim 

gospodarstwie i trudniących się handlem leśnym. 

Ród ojca, powstańca styczniowego – powstanie 

wybuchło, gdy Aleksander miał roczek! – wywodził 

się z oddalonej o ok. 10 km na północ od Dębin wsi 

Kaki, założonej przez protoplastów przyszłego 

kardynała w XV w.… 

Uczył się w szkole elementarnej w Przasnyszu, a potem w gimnazjum 

w Pułtusku, które ukończył w 1878. 

Pułtusk należał do guberni warszawskiej i to pozwoliło Aleksandrowi, gdy 

przyszło powołanie, na wstąpienie do seminarium duchownego w Warsza-

wie. Seminarium na skutek represji rosyjskich po powstaniu styczniowym 

kształciło kapłanów na poziomie „średnim” – taki status miało w Impe-

rium Rosyjskim – więc po odbyciu kilkuletnich studiów młody, zdolny 

alumn wysłany został do jedynej uczelni katolickiej przygotowującej kapła-

nów na wyższym poziomie, Akademii Duchownej w Sankt Petersburgu. 

Po roku aliści, w związku z chorobą płuc, musiał przerwać studia. Udało 

mu się wyjechać za granice Imperium Rosyjskiego i przedostał się do Men-

tony, w południowej Francji na Lazurowym Wybrzeżu, miejscowości, w któ-

rej przebywało na emigracji po-powstaniowej sporo Polaków. Stamtąd 

udał się do Rzymu – pod przybranym nazwiskiem Długosz, nie miał bo-

wiem przyzwolenia władz rosyjskich na taki wyjazd – i wstąpił na Wydział 

Prawny Uniwersytetu Gregoriańskiego. 

Z Rzymu wysyłał artykuły o rzymskich uniwersytetach do „Przeglądu 

Katolickiego” w Warszawie. 

W 1885 obronił doktorat z prawa kanonicznego i wrócił do Warszawy. 

Tam 30.V.1886 przyjął święcenia kapłańskie z rąk metropolity warszaw-

skiego, abpa Wincentego Teofila Popiela. 

Przez kilka miesięcy posługiwał jako wikariusz parafii pw. św. Karola Boro-

meusza w Warszawie, by już w 1887 zacząć wykładać prawo kanoniczne, 

teologię pastoralną, homiletykę i literaturę polską w rodzimym 

warszawskim seminarium. Jednocześnie pełnił funkcje sekretarza w Są-

dzie Arcybiskupim i obrońcy węzła małżeńskiego… ciąg dalszy nastąpi 

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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