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Przed przyjściem CHRYSTUSA Kościół ma przejść przez końcową próbę, która zachwieje wiarą wielu wierzącychpor. Łk 18, 8; Mt 24, 12. Prześladowanie, które towarzyszy jego 

pielgrzymce przez ziemiępor. Łk 21,12; J 15,19-20., odsłoni „tajemnicę bezbożności” pod postacią oszukańczej religii, dającej ludziom pozorne rozwiązanie ich problemów 

za cenę odstępstwa od prawdy. Największym oszustwem religijnym jest oszustwo Antychrysta, czyli oszustwo pseudomesjanizmu, w którym człowiek uwielbia samego 

siebie zamiast BOGA i JEGO MESJASZA, który przyszedł w cielepor. 2 Tes 2, 4-12; 1 Tes 5, 2-3; 2 J 7; 1 J 2, 18. 22… [KKK, 675] 

DWUDZIESTA DZIEWIĄTA NIEDZIELA ZWYKŁA 

 

MOJŻESZ WSPIERANY PRZEZ AARONA I CHURA — BRIGSTOCKE, Tomasz (1809, Carmarthen – 1881, Londyn) 

ok. 1840–60, olejny na płótnie, 260×368 cm, museum i galeria uniwersytecka, Aberystwyth; źródło: www.artuk.org 

Z KSIĘGI WYJŚCIAWJ 17, 8-13 
Amalekici przybyli, aby walczyć z Izraelitami w Refidim. 

Mojżesz powiedział wtedy do Jozuego: 

„Wybierz sobie mężów 

i wyrusz z nimi do walki z Amalekitami. 

Ja jutro stanę na szczycie góry z laską BOŻĄ w ręku”. 

Jozue spełnił polecenie Mojżesza 

i wyruszył do walki z Amalekitami. 

Mojżesz, Aaron i Chur wyszli na szczyt góry. 

Jak długo Mojżesz trzymał ręce podniesione do góry, 

Izrael miał przewagę. 

Gdy zaś ręce opuszczał, 

miał przewagę Amalekita. 

Gdy zdrętwiały Mojżeszowi ręce, 

wzięli kamień i położyli pod niego, 

i usiadł na nim. 

Aaron zaś i Chur podparli jego ręce, 

jeden z tej, 

a drugi z tamtej strony. 

W ten sposób aż do zachodu słońca 

były ręce jego stale wzniesione wysoko. 

I tak pokonał Jozue Amaleka i jego lud 

ostrzem miecza. 

PSALM RESPONSORYJNYPS 121 (120), 1B-2. 3-4. 5-6. 7-8 (R.: POR. 2) 

REFREN: Naszą pomocą jest ZBAWICIEL świata 

Wznoszę swe oczy ku górom: 

skąd nadejść ma dla mnie pomoc? 

Pomoc moja od PANA, 

który stworzył niebo i ziemię. 

ON nie pozwoli, by potknęła się twa noga, 

ani się nie zdrzemnie TEN, który ciebie strzeże. 

Nie zdrzemnie się ani nie zaśnie 

Ten, który czuwa nad Izraelem. 

PAN ciebie strzeże, 

jest cieniem nad tobą, 

stoi po twojej prawicy. 

We dnie nie porazi cię słońce 

ani księżyc wśród nocy. 

PAN cię uchroni od zła wszelkiego, 

ochroni twoją duszę. 

PAN będzie czuwał nad twoim wyjściem i powrotem, 

teraz i po wszystkie czasy. 

Z DRUGIEGO LISTU ŚW. PAWŁA APOSTOŁA DO TYMOTEUSZA2 TM 3, 14 – 4, 2 

Najmilszy: 

Trwaj w tym, 

czego się nauczyłeś i co ci powierzono, 

bo wiesz, 

od kogo się nauczyłeś. 

Od lat bowiem niemowlęcych znasz Pisma święte, 

które mogą cię nauczyć mądrości 

wiodącej ku zbawieniu 

przez wiarę w CHRYSTUSIE JEZUSIE. 

Wszelkie Pismo jest przez BOGA natchnione i pożyteczne 

do nauczania, 

do przekonywania, 

do poprawiania, 

do wychowania w sprawiedliwości 

– aby człowiek BOŻY był doskonały, 

przysposobiony do każdego dobrego czynu. 

Zaklinam cię na BOGA i CHRYSTUSA JEZUSA, 

który będzie sądził żywych i umarłych, 

oraz na JEGO pojawienie się 

i na JEGO królestwo: 

głoś naukę, 

nastawaj w porę i nie w porę, 

wykazuj błąd, 

napominaj, 

podnoś na duchu 

z całą cierpliwością w każdym nauczaniu. 

AKLAMACJAPOR. HBR 4, 12 Alleluja, Alleluja 

Żywe jest słowo BOŻE i skuteczne, 

zdolne osądzić pragnienia i myśli serca. 

SŁOWA EWANGELII WEDŁUG ŚW. ŁUKASZAŁK 18, 1-8 

JEZUS opowiedział swoim uczniom przypowieść o tym, 

że zawsze powinni się modlić i nie ustawać: 

»W pewnym mieście żył sędzia, 

który BOGA się nie bał 

i nie liczył się z ludźmi. 

W tym samym mieście żyła wdowa, 

która przychodziła do niego z prośbą: 

'Obroń mnie przed moim przeciwnikiem!' 

Przez pewien czas nie chciał; 

lecz potem rzekł do siebie: 

'Chociaż BOGA się nie boję 

ani z ludźmi się nie liczę, 

to jednak, ponieważ naprzykrza mi się ta wdowa, 

wezmę ją w obronę, 

żeby nie nachodziła mnie bez końca 

i nie zadręczała mnie'«. 

I PAN dodał: 

»Słuchajcie, co mówi ten niesprawiedliwy sędzia. 

A BÓG, 

czyż nie weźmie w obronę SWOICH wybranych, 

którzy dniem i nocą wołają do NIEGO, 

i czy będzie zwlekał w ich sprawie? 

Powiadam wam, 

że prędko weźmie ich w obronę. 

Czy jednak SYN CZŁOWIECZY 

znajdzie wiarę na ziemi, 

gdy przyjdzie?« 

https://www.artuk.org/discover/artworks/moses-with-his-arms-supported-by-aaron-and-hur-176504
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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. 

 20.X (niedziela): W Klarysewie, w domu parafialnym, od 0930 
do 13.30 trwa akcja honorowego oddawania krwi. Wszystkich 
zachęcamy! do włączenia się do tej akcji! 

 25.X (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. 

 Chrzty w październiku 4. niedzielę miesiąca – 27.X – na su-
mie. 

 Zbliża się listopad, miesiąc poświęcony modlitewnej pamięci 
o naszych bliskich zmarłych. Na wypominki roczne i jedno-
razowe księża przyjmują w zakrystii i kancelarii parafialnej. 

 Tradycyjnie w 2. sobotę listopada, 9.XI, planowana jest 
pielgrzymka autokarowa do Częstochowy. Dojdzie do skutku 
o ile zbierze się odpowiednia liczba chętnych. Koszt 80 zł. 

 Zachęcamy! do wytrwania dzieci, które biorą udział w kon-

kursie BIBLIJNEJ AKADEMII NAJMŁODSZYCH. 20.X (niedziela) czwarta 
seria pytań. Szczegóły — na stronie internetowej Kato-
lickiego Ośrodka Apostolatu Biblijnego (www.koab.pl). 

 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 

INTENCJE MSZALNE I MODLITEWNE 

21.X 
(poniedziałek) 

730 † Ireny i Lucjana MOSKALEWICZÓW 

1800 † Danuty LEMIESZEK 

22.X 
(wtorek) 

730 † cierpiących w czyśćcu 

1800 
dziękczynno błagalna, 

w 50. rocznicę ślubu Janiny i Andrzeja 

23.X 
(środa) 

730 † Ireneusza KULCZYŃSKIEGO 

1800 
† Stanisława DOBROWOLSKIEGO, 

zmarłych z rodzin DOBROWOLSKICH i CACKÓW 

24.X 
(czwartek) 

730 w pewnej intencji 

1800 
† Stanisława TARASZEWSKIEGO, w 13. rocznicę śmierci, 

Haliny TARASZEWSKIEJ, w 1. rocznicę śmierci 

25.X 
(piątek) 

730  

1800 w intencji dzieci objętych modlitwą różańcową rodziców 

26.X 
(sobota) 

730 † Rafała FABISIAKA 

1800 
dziękczynna za dar wszystkich dzieci, 

z prośbą o BOŻE błogosławieństwo 

27.X 
(niedziela) 

845 
† Zofii ZDUŃCZYK, w 2. rocznicę śmierci, 

Józefa ZDUŃCZYKA 

1030 † Marianny i Ryszarda NALEŻYTYCH 

1200 
† Tadeusza i Zbigniewa OKLEJÓW, 

Anny i Heleny KANABUS 

 
o błogosławieństwo BOŻE i wszelkie potrzebne łaski 

dla Bogumiły i Mariana, z racji 50. rocznicę ślubu 

1800 
† Stanisławy i Tadeusza ZAWIŚLAKÓW, 

zmarłych z rodzin ZAWIŚLAKÓW i DUSZÓW 

DOMINE, NE IN FURORE TUO ARGUAS ME… 

Czasu gniewu i czasu swej zapalczywości 

Nie racz mię, PANIE, karać z moich wszeteczności, 

Ale się raczej smiłuj nade mną strapionym 

A ulży nieco bólu kościom udręczonym! 

Ciałem i duszą stękam, ledwe iżem żywy, 

Dokąd mię chcesz zapomnieć, OJCZE litościwy, 

Odmień umysł a wejźrzy na moje ciężkości, 

Nawróć duszę od progu ostatniej ciemności; 

Bo po śmierci kto na CIĘ wspomienie? Kto w grobie 

Położony będzie mógł dzięki czynić ToBie? 

Jużem ustał, wzdychając do CIEBIE, mój BOŻE! 

Na każdą noc umyję łzami swoje łoże, 

Pościel płaczem napoję; płaczem wypłynęły 

Oczy, a krzywdy ludzkie siłę mi odjęły. 

Odstępcie precz ode mnie, którzy źle czynicie, 

Odstępcie, upadkiem się mym nie nacieszycie! 

Bo PAN głos płaczu mego przyjął w uszy SWOJE 

I łaskawie wysłuchał smutne prośby moje; 

A ludzie nieżyczliwi zapałać się muszą, 

Widząc na oko, że się próżno o mię kuszą. 

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

NIE BÓJCIE SIĘ! OTWÓRZCIE NA OŚCIEŻ DRZWI CHRYSTUSOWI! 
I Piotr przybył do Rzymu! […] Rzym jest Stolicą Piotra. […] Na rzymską Stolicę 

Piotra wstępuje dzisiaj biskup, który nie jest rzymianinem. Biskup, który 

jest synem Polski. Ale z tą chwilą i on staje się rzymianinem. Tak, 

rzymianinem! Także dlatego, że jest synem narodu, którego historia od za-
rania dziejów i którego tysiącletnia tradycja naznaczone są żywą, mocną, 

nigdy nie przerwaną, przeżytą i głęboką więzią ze Stolicą Piotrową. 

Narodu, który tej Stolicy pozostał zawsze wierny. […] 

Cała „święta władza” sprawowana [w hierarchicznym Kościele CHRYSTU-

SOWYM] nie jest niczym innym jak służbą, służbą mającą na celu jedną 

tylko rzecz: by cały lud Boży uczestniczył w […] misji CHRYSTUSA i pozostawał 

na zawsze we władzy PANA, z której bierze swoje początki. Nie z władzy do-
czesnej, ale od OJCA NIEBIESKIEGO i z tajemnicy Krzyża i Zmartwychwstania. 

Ta władza PANA naszego, absolutna, a przecież słodka i łagodna, odpowia-
da całej głębi ludzkiego wnętrza, jego wzniosłym dążeniom, jego woli i ser-
cu. Nigdy nie przemawia językiem siły, ale wyraża się w miłości bliźniego 

i w prawdzie. Nowy następca Piotra na Stolicy rzymskiej wznosi dzisiaj 

gorącą, pokorną, ufną modlitwę: „Spraw, CHRYSTE, bym mógł stać się i po-
zostać sługą TWOJEJ słodkiej władzy, sługą TWOJEJ władzy, która nie prze-
mija, spraw, abym mógł być sługą, sługą TWOICH sług”. 

Bracia i Siostry, nie bójcie się przygarnąć CHRYSTUSA i przyjąć JEGO władzę, 

pomóżcie Papieżowi i wszystkim tym, którzy pragną służyć CHRYSTUSOWI, 

służyć człowiekowi i całej ludzkości. 

Nie bójcie się, otwórzcie, otwórzcie na oścież drzwi CHRYSTUSOWI! 

św. JAN PAWEŁ II (1920, Wadowice – 2005, Watykan) 22.X.1978, Watykan, homilia na rozpoczęcie pontyfikatu 

POFRUNĘ… 

Matko 

Moja kaplica zmniejszyła się 

Do rozmiarów samochodowego bagażnika 

Wiem CHRYSTUS już tu był 

Między lewarkiem a kołem zapasowym 

Nie mogę oddychać 

Szmata do czyszczenia felg 

Smakuje ostatnią drogą 

Padam kolejny raz 

Nie ma Weroniki 

Kamień u szyi ciężki jak krzyż 

Szymon też jest daleko 

Matko 

Zawsze ci mówiłem 

Że Golgota leży nad Wisłą 

Zamiast dzidy kłuje mnie w bok esbecka pałka 

Na ocet już ich nie stać 

Nie biegnij Matko 

Nie zdążysz 

Tafla wody już się zamknęła 

Dno jest muliste i niepewne jak ich wiara 

Matko 

Coraz mniej powietrza 

Brakuje mi tchu 

Aby przesłać ci ostatnie pożegnanie od syna 

Matko 

To tylko kamień 

Wystarczy odwiązać 

A pofrunę 

FRYCKOWSKI, Jerzy (ur. 1957, Gorzów Wlkp.) – „List Jerzego Popiełuszki do Matki” 

il. MARIANNA POPIEŁUSZKO — ZIELIŃSKA, Klaudia Julia ; źródło: sejmik.kujawsko-pomorskie.pl 

BŁ. JERZY POPIEŁUSZKO — GIERLACH, Damian (ur. 1894, Krosno), olejny na płótnie, 2012; źródło: www.touchofart.eu 

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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