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SIÓDMA NIEDZIELA ZWYKŁA 

 

KAZANIE NA GÓRZE — WALKER, Dirk A. (ur. 1954) 

źródło: paintingvalley.com 

Z KSIĘGI KAPŁAŃSKIEJKPŁ 19, 1-2. 17-18 
PAN powiedział do Mojżesza: 

»Przemów do całej społeczności Izraelitów 

i powiedz im: 

Bądźcie świętymi, 

bo JA jestem święty, 

PAN, BÓG wasz! 

Nie będziesz żywił w sercu nienawiści do brata. 

Będziesz upominał bliźniego, 

aby nie ponieść winy z jego powodu. 

Nie będziesz szukał pomsty, 

nie będziesz żywił urazy do synów twego ludu, 

ale będziesz miłował bliźniego jak siebie samego. 

JA jestem PAN!« 

SALM RESPONSORYJNYPS 103 (102), 1B-2. 3-4. 8 I 10. 12-13 (R.: POR. 8A) 

REFREN: PAN jest łaskawy, pełen miłosierdzia 

Błogosław, duszo moja, PANA, 

i wszystko, co jest we mnie, święte imię JEGO. 

Błogosław, duszo moja, PANA 

i nie zapominaj o wszystkich JEGO dobrodziejstwach. 

ON odpuszcza wszystkie twoje winy 

i leczy wszystkie choroby. 

ON twoje życie ratuje od zguby, 

obdarza cię łaską i zmiłowaniem. 

Miłosierny jest PAN i łaskawy, 

nieskory do gniewu i bardzo cierpliwy. 

Nie postępuje z nami według naszych grzechów 

ani według win naszych nam nie odpłaca. 

Jak odległy jest wschód od zachodu, 

tak daleko odsuwa od nas nasze winy. 

Jak ojciec lituje się nad dziećmi, 

tak PAN się lituje nad tymi, którzy cześć MU oddają. 

Z PIERWSZEGO LISTU ŚW. PAWŁA APOSTOŁA DO KORYNTIAN1 KOR 3, 16-23 
Bracia: 

Czyż nie wiecie, że jesteście świątynią BOGA 

i że DUCH BOŻY mieszka w was? 

Jeżeli ktoś zniszczy świątynię BOGA, 

tego zniszczy BÓG. 

Świątynia BOGA jest święta, 

a wy nią jesteście. 

Niechaj się nikt nie łudzi. 

Jeśli ktoś spośród was mniema, 

że jest mądry na tym świecie, 

niech się stanie głupim, 

by posiadł mądrość. 

Mądrość bowiem tego świata 

jest głupstwem u BOGA. 

Zresztą jest napisane: 

„ON udaremnia zamysły przebiegłych” 

lub także: 

„Wie PAN, że próżne są zamysły mędrców”. 

Niech się przeto nie chełpi nikt z powodu ludzi! 

Wszystko bowiem jest wasze: 

czy to Paweł, czy Apollos, czy Kefas; 

czy to świat, czy życie, czy śmierć, 

czy to rzeczy teraźniejsze, czy przyszłe, 

wszystko jest wasze, 

wy zaś CHRYSTUSA, 

a CHRYSTUS – BOGA. 

AKLAMACJ1 J 2, 5 Alleluja, Alleluja, Alleluja 

Kto zachowuje naukę CHRYSTUSA, 

w tym naprawdę miłość BOŻA 

jest doskonała. 

SŁOWA EWANGELII WEDŁUG ŚW. MATEUSZAMT 5, 38-48 
JEZUS powiedział do swoich uczniów: 

»Słyszeliście, że powiedziano: 

'Oko za oko i ząb za ząb'. 

A JA wam powiadam: 

Nie stawiajcie oporu złemu: 

lecz jeśli cię ktoś uderzy w prawy policzek, 

nadstaw mu i drugi. 

Temu, kto chce prawować się z tobą 

i wziąć twoją szatę, 

odstąp i płaszcz. 

Zmusza cię ktoś, 

żeby iść z nim tysiąc kroków, 

idź dwa tysiące. 

Daj temu, kto cię prosi, 

i nie odwracaj się od tego, 

kto chce pożyczyć od ciebie. 

Słyszeliście, że powiedziano: 

'Będziesz miłował swego bliźniego', 

a nieprzyjaciela swego będziesz nienawidził. 

A JA wam powiadam: 

Miłujcie waszych nieprzyjaciół 

i módlcie się za tych, 

którzy was prześladują, 

abyście się stali synami OJCA waszego, 

który jest w niebie; 

ponieważ ON sprawia, 

że słońce JEGO wschodzi 

nad złymi i nad dobrymi, 

i ON zsyła deszcz 

na sprawiedliwych i niesprawiedliwych. 

Jeśli bowiem miłujecie tych, 

którzy was miłują, 

cóż za nagrodę mieć będziecie? 

Czyż i celnicy tego nie czynią? 

I jeśli pozdrawiacie tylko swych braci, 

cóż szczególnego czynicie? 

Czyż i poganie tego nie czynią? 

Bądźcie więc wy doskonali, 

jak doskonały jest OJCIEC wasz niebieski«. 

https://paintingvalley.com/sermon-on-the-mount-painting#sermon-on-the-mount-painting-25.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! 
 23.II (niedziela): W parafii w Klarysewie od 930 do 1330 akcja 

honorowego krwiodawstwa. Zachęcamy! do wzięcia udziału! 

 26.II (środa): ŚRODA POPIELCOWA. Rozpoczyna się WWIIEELLKKII  PPOOSSTT, 
czas duchowego przygotowania do jak najpełniejszego przeży-
cia tajemnicy męki, śmierci i zmartwychwstania CHRYSTUSA – 
wydarzeń, poprzez które dokonało się nasze odkupienie. 

 Msze św. o 845 i 1800. 
 Posypanie głów popiołem, na znak rozpoczęcia pokuty, 

w czasie każdej Mszy św. 
 OBOWIĄZUJE POST ŚCISŁY, tzn. wolno zjeść jeden posiłek 

do syta i dwa bardzo skromne, oraz należy powstrzymać 
się od pokarmów mięsnych. 

 Nabożeństwa wielkopostne w naszej parafii będą 
odprawiane według następującego porządku: 

 DROGA KRZYŻOWA – w każdy piątek WIELKIEGO POSTU: 
 o 1545 (dla dzieci). 
 o 1730 (dla dorosłych). 

 GORZKIE ŻALE – w każdą niedzielę WIELKIEGO POSTU, 
bezpośrednio po sumie (o 1200). 
W okresie WIELKIEGO POSTU za udział w Gorzkich Żalach moż-
na, raz w tygodniu, uzyskać – we wszystkich kościołach w Pol-
sce – odpust zupełny (pod zwykłymi warunkami, tzn. stan łaski 
uświęcającej, Komunia św., modlitwa w intencjach Ojca św.). 

 28.II (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. 
 1.III (niedziela): 

 Po GORZKICH ŻALACH spotkanie KÓŁ ŻYWEGO RÓŻAŃCA. 
 Na Mszę św. o 1800 zapraszamy! rodziców i dzieci, które 

przygotowują się w tym roku do 1. Komunii św. 
 Po Mszy św. spotkanie z rodzicami. 

 8.III (niedziela): JANmagedon – o 1000 bieg z przeszkodami. 
Dochód przeznaczony zostanie na pomoc 13-letniemu chłop-
cu z naszych okolic, który za sobą ma już kilka poważnych 
operacji i długie okresy rehabilitacji. Przed nim aliści kolejna 
operacja wydłużenia nogi – bardzo kosztowna. Podejmą się 
jej specjaliści z Florydy, o ile uda się zgromadzić 
niebagatelną kwotę 159 tys. Pomóżmy! chłopcu zrealizować 

marzenie o normalnym funkcjonowaniu, chodzeniu bez kul! 
 Trasa 3 km, 17 przeszkód, start w OSP Kawęczynek. 
 Wpisowe – 50 złotych. W zamian możliwość startu 

w biegu, koszulka pamiątkowa, koktajl energetyczny, 
woda w specjalnym bidonie oraz poczęstunek w postaci 
ciepłego posiłku, kawy/herbaty. 

 Zapisy na www.zrzutka.pl/z/jangoss. 
 Ci, którzy chcieliby pomóc, a nie mogą wziąć udziału 

w biegu, będą mogli to uczynić w następną niedzielę 
w czasie zbiórki do puszek po Mszach św. 

 15–24.IX: Pielgrzymka do Ziemi Świętej i Jordanii. 
 Program – w kościele, na stoliku pod chórem. 

 7.VI (niedziela): Beatyfikacja – w Warszawie, na Placu 
Piłsudskiego – Sługi Bożego Stefana kard. WYSZYŃSKIEGO. 
Jest możliwość uzyskania kart wstępu do sektorów, na które 
Plac podzielony zostanie podczas uroczystości. Chętnych 
do udziału w tej uroczystości prosimy o zgłoszenie się 
do zakrystii lub kancelarii – do 14.III. 
Wszystkich Parafian gorąco zachęcamy! do wzięcia udziału 

w tej uroczystości. 
 Zachęcamy! wszystkich parafian do przekazania 1% (1 pro-

cent) podatku dochodowego na rzecz naszego Parafialnego 
Zespołu Caritas, od lat zajmującego się m.in. organizowaniem 
wyjazdów zimowych i letnich dla najuboższych dzieci z na-

szej parafii, w ten sposób budującego aktywną wspólnotę. 
Ulotki, które pomogą wypełnić formularz PIT – w kościele. 
Wszystkim dobroczyńcom Caritas z góry składamy serdeczne 
podziękowania! 

 Ofiary na spłatę zobowiązań związanych z trwającym re-
montem kościoła i rewitalizacji frontonu naszej świątyni 
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! 

INTENCJE MSZALNE I MODLITEWNE 

24.II 
(poniedziałek) 

730 w pewnej intencji 

1800 
† Stanisławy KALIŃSKIEJ, 

Kazimierza KALIŃSKIEGO 

25.II 
(wtorek) 

730 w intencji pozytywnego zakończenia sprawy Agnieszki 

1800 
† Jadwigi STAROS, 

Franciszka, Antoniego i Ryszarda KORNASZEWSKICH, 

Jerzego LATOSZKA 

26.II 
(środa) 

845  

1800 † Macieja i Leszka MATEJAKÓW 

27.II 
(czwartek) 

730 o zdrowie dla Bogumiły 

1800 
dziękczynna, z prośbą o błogosławieństwo BOŻE, 

dla Bartosza, z racji 18. urodzin 

28.II 
(piątek) 

730 dziękczynna, z prośbą o błogosławieństwo BOŻE 

1800 w intencji dzieci objętych modlitwą różańcową rodziców 

29.II 
(sobota) 

730  

1800 † Romana CETKOWSKIEGO, z racji imienin 

1.III 
(niedziela) 

845 
† Józefa WŁODARCZYKA, w 5. rocznicę śmierci, 

Janiny i Józefa WŁODARCZYKÓW, 

Heleny i Władysława WOJDAKÓW 

1030 
† Władysława i Weroniki GUZIŃSKICH, 

Heleny KANABUS 

1200 

† Krystyny BUJEŃCZYK, z racji imienin 

† Lecha OPALIŃSKIEGO, 

jego rodziców i teściów 

1800 † Józefa, Bronisławy i Józefa WARGOCKICH 

STEFAN KARD. WYSZYŃSKI: NARÓD PRZEDŁUŻA SWE ŻYCIE W BOGU 
BÓG nie tylko daje ziemię narodom, ale ją też zaludnia 

i wychowuje naród w duchu służby BOŻEJ i sumienności. 

BÓG to polecił ludom: »Rośnijcie i mnóżcie się, i napeł-

niajcie ziemię, a czyńcie ją sobie poddaną»RDZ 1, 28. Każdy 

naród, który przestrzega tego rozkazu, nie potrzebuje 

drżeć o swoją przyszłość. 

Idąc za głosem BOŻYM Kościół święty błogosławi kołyski 

polskie i otacza rodzący się naród swym prawem azylu 

przed śmiercionośnym prądem samolubstwa ludzkiego. 

Kościół błogosławi młode serca, wiążąc dłonie i dusze 

mocą DUCHA ŚWIĘTEGO tak silnie, że więź ta trwać musi „aż do śmierci”. 

»Co tedy BÓG złączył, człowiek niechaj nie rozłącza»MT 19, 6). 

Przez to BOŻE dzieło oddaje Kościół narodowi nieustanną usługę, gdyż 

chroni go od samobójstwa. On to zwalcza samolubstwo i wygodnictwo, 

a choć głoszone przezeń prawo BOŻE dla wielu wydaje się twarde, to jed-
nak jest ono zbawieniem narodu. Każdy naród może powiedzieć o sobie: 

„Gdyby zakon TWÓJ nie był rozmyślaniem moim, tedy bym był zginął w uni-
żeniu swoim”PS 118, 92

 […] 

Jakie ziarno pod dalsze dzieje świata rzuca dzisiaj BÓG, gdy jesteśmy sami 

świadkami współczesnej wędrówki narodów? Nikt tego nie wie! Tylko ON – 

OJCIEC NARODÓW! Ale wiara, ufna w to, że BÓG jest wychowawcą narodów, 

daje nam pewność – ona jedna – że z największych nieszczęść ludzkości 

BÓG umie wyprowadzić dobro. Do wiary należy ostatnie słowo o przyszłości 

świata. We wszechmocnej dłoni OPATRZNOŚCI BOŻEJ schodzą się najlepsze 

nadzieje, ufność nasza w mądrą i cudowną ekonomię rządów BOŻYCH 

w świecie. 

Ta wiara każe nam ze spokojem śpiewać odwieczny hymn ludzkości: 

„Niech CIĘ wysławiają narody, BOŻE, niech CIĘ wysławiają narody 

wszystkie! – Niech się radują i weselą narody, bo sądzisz ludy 

sprawiedliwie, narody na ziemi sprawujesz!… Niech nas błogosławi BÓG 

i niech się GO boją wszystkie krańce ziemi!”PS 66, 4-8. 

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 

Schola – +48 662 476 217 
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