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Wkładając ręce, JEZUS leczy chorychPOR. MK 6, 5; 8, 23 i błogosławi dzieciPOR. MK 10,16. Apostołowie będą czynić to samo w JEGO imięPOR. MK 16, 18; DZ 5, 12; 14, 3, a ponadto właśnie 

przez włożenie rąk Apostołów jest udzielany DUCH ŚWIĘTYPOR. DZ 8, 17-19;13, 3;19, 6. [KKK, 699, fragm.] 

JEDENASTA NIEDZIELA ZWYKŁA 

 

DWUNASTU ŚWIĘTYCH I NAJBARDZIEJ GODNYCH POCHWAŁY APOSTOŁÓW 
pocz. XIV w., deska, złocona tempera, 38×34 cm, Muzeum Sztuk Pięknych im. Puszkina, Moskwa; źródło: www.obraz.org 

Z KSIĘGI WYJŚCIAWJ 19, 2-6A 

Po przybyciu na pustynię Synaj 

Izraelici rozbili obóz na pustyni. 

Izrael obozował tam naprzeciw góry. 

Mojżesz wszedł wtedy na górę do BOGA, 

a PAN zawołał na niego z góry i powiedział: 

»Tak powiesz domowi Jakuba i to oznajmisz Izraelitom: 

Wy widzieliście, co uczyniłem Egiptowi, 

jak niosłem was na skrzydłach orlich 

i przywiodłem was do MNIE. 

Teraz, jeśli pilnie słuchać będziecie głosu MEGO 

i strzec MOJEGO przymierza, 

będziecie szczególną MOJĄ własnością 

pośród wszystkich narodów, 

gdyż do MNIE należy cała ziemia. 

Lecz wy będziecie MI królestwem kapłanów 

i ludem świętym«. 

PSALM RESPONSORYJNYPS 100 (99), 2-3. 4-5 (R.: POR. 3C) 

REFREN: My ludem PANA i JEGO owcami 

Służcie PANU z weselem, 

stańcie przed obliczem PANA z okrzykami radości. 

Wiedzcie, że PAN jest BOGIEM, 

ON SAM nas stworzył, jesteśmy JEGO własnością, 

JEGO ludem, owcami JEGO pastwiska. 

W JEGO bramy wstępujcie z dziękczynieniem, 

z hymnami w JEGO przedsionki, 

chwalcie i błogosławcie JEGO imię. 

Albowiem PAN jest dobry, 

JEGO łaska trwa na wieki, 

a JEGO wierność przez pokolenia. 

Z LISTU ŚW. PAWŁA APOSTOŁA DO RZYMIANRZ 5, 6-11 

Bracia: 

CHRYSTUS umarł za nas, 

jako za grzeszników, 

w oznaczonym czasie, 

gdy jeszcze byliśmy bezsilni. 

A nawet za człow ieka sprawiedliwego 

podejmuje się ktoś umrzeć 

tylko z największą trudnością. 

Chociaż może jeszcze za człowieka życzliwego 

odważyłby się ktoś ponieść śmierć. 

BÓG zaś okazuje nam SWOJĄ miłośćwłaśnie przez to, 

że CHRYSTUS umarł za nas, 

gdy byliśmy jeszcze grzesznikami. 

Tym bardziej więc będziemy przez NIEGO zachowani 

od karzącego gniewu, 

gdy teraz przez krew JEGO 

zostaliśmy usprawiedliwieni. 

Jeżeli bowiem, będąc nieprzyjaciółmi, 

zostaliśmy pojednani z BOGIEM przez śmierć JEGO SYNA, 

to tym bardziej, będąc już pojednanymi, 

dostąpimy zbawienia przez JEGO życie. 

I nie tylko to – 

ale i chlubić się możemy w BOGU 

przez PANA naszego JEZUSA CHRYSTUSA, 

przez którego teraz uzyskaliśmy pojednanie. 

AKLAMACJAMK 1, 15 Alleluja, Alleluja, Alleluja 

»Bliskie jest królestwo BOŻE. 

Nawracajcie się 

i wierzcie w Ewangelię« 

SŁOWA EWANGELII WEDŁUG ŚW. MATEUSZAMT 9, 36 – 10, 8 

JEZUS, widząc tłumy, litował się nad nimi, 

bo byli znękani i porzuceni, 

jak owce niemające pasterza. 

Wtedy rzekł do SWYCH uczniów: 

»Żniwo wprawdzie wielkie, 

ale robotników mało. 

Proście PANA żniwa, 

żeby wyprawił robotników na SWOJE żniwo«. 

Wtedy przywołał do SIEBIE dwunastu SWOICH uczniów 

i udzielił im władzy nad duchami nieczystymi, 

aby je wypędzali 

i leczyli wszystkie choroby 

i wszelkie słabości. 

A oto imiona dwunastu apostołów: 

pierwszy – Szymon, zwany Piotrem, 

i brat jego Andrzej, 

potem Jakub, syn Zebedeusza, 

i brat jego Jan, 

Filip 

i Bartłomiej, 

Tomasz 

i celnik Mateusz, 

Jakub, syn Alfeusza, 

i Tadeusz, 

Szymon Gorliwy 

i Judasz Iskariota, ten, który GO zdradził. 

Tych to Dwunastu wysłał JEZUS 

i dał im takie wskazania: 

»Nie idźcie do pogan 

i nie wstępujcie do żadnego miasta samarytańskiego. 

Idźcie raczej do owiec, 

które poginęły z domu Izraela. 

Idźcie i głoście: 

Bliskie już jest królestwo niebieskie. 

Uzdrawiajcie chorych, 

wskrzeszajcie umarłych, 

oczyszczajcie trędowatych, 

wypędzajcie złe duchy. 

Darmo otrzymaliście, 

darmo dawajcie«. 

http://www.obraz.org/index.php?menu=iconography&base=15&struct=323&icon_id=1744https://www.franciszkanie.pl/artykuly/trojca-swieta-w-modlitwie-sw-franciszka
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INFORMACJE PARAFIALNE 
 30.VI.2020 kończy się w naszym kościele ROK JUBILEUSZOWY 

— ustanowiony przez STOLICĘ APOSTOLSKĄ na trzechsetlecie 
budowy naszej świątyni. 

 28.VI (niedziela): Na Mszy św., której będzie przewodniczył 
ks. bp Rafał MARKOWSKI, uroczyste zakończenie ROKU. 

 JESZCZE MAMY MOŻLIWOŚĆ! Zaczerpnijmy! wszyscy z bo-

gactw duchowych płynących z ROKU JUBILEUSZOWEGO! 
 1-30.VI: NABOŻEŃSTWA CZERWCOWE do NAJŚWIĘTSZEGO SERCA 

PANA JEZUSA codziennie o 1730. 
 14.VI (niedziela): 

 Światowa pandemia wirusa COVID-19 trwa… 
 Nasz arcypasterz, ks. Kazimierz kard. NYCZ, odwołał 

dyspensę z 26.III.2020 od obowiązku uczestniczenia 
w niedzielnej Mszy św. 

 Zasady obecności w kościele, od 30.V.2020: 
 Nie ma limitu ilości osób na Mszy św. 
 Obowiązuje odstęp 2 metrów od innych osób. 
 Należy zasłaniać usta i nos (e.g. maseczki). 
 Limit udziału osób w pogrzebach – brak. 

 Do 30.VI udostępniamy! przekaz na żywo wszystkich 

nabożeństw z parafialnej świątyni poprzez stronę 
parafialną www.swzygmunt.knc.pl. 

 Gazetka parafialna też w wydaniu elektronicznym! 
 19.VI (piątek): Uroczystość NAJŚWIĘTSZEGO SERCA PANA JEZUSA: 

 Msze św. o 730 i 1800. 
 Z racji uroczystości post nie obowiązuje. 
 Uczestników pielgrzymki do Ziemi Świętej i Jordanii 

zapraszamy! na spotkanie po Mszy św. o 1800. 

 21.VI (niedziela): 
 Na zakończenie roku zapraszamy! dzieci i młodzież 

ze szkół w Słomczynie i Brześcach oraz rodziców i wy-
chowawców – w związku z innym niż zwykle zakoń-
czeniem roku szkolnego – na Mszę św. dziękczynną 
NA DOWOLNIE WYBRANĄ GODZINĘ. 

 Po każdej Mszy św. święcenie pojazdów: 
 Kierowcy otrzymują obrazek z modlitwą kierowcy. 
 Ofiary zebrane podczas święcenia zostaną przezna-

czone na program misyjny MIWA Polska, wspierający 
zakup samochodów dla polskich misjonarzy. 

 Uroczystość 1. KOMUNII ŚW. w naszej parafii odbędzie się 
w dwóch turach: 

 5.IX (sobota): dzieci ze szkoły podstawowej w Słomczynie. 
 12.IX (sobota): dzieci ze szkoły podstawowej w Brześcach. 

Dzieci, które nie uczęszczają do tych szkół, ale są naszymi 
parafianami i chcą przystąpić do 1. Komunii św. w naszym 
kościele, mogą wybrać jeden z tych terminów. 

 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 

PAMIĘTAJMY TEŻ O WSPARCIU NASZYCH DUSZPASTERZY! 

ZAPOWIEDZI 
Zapowiedź II: Artur KORNASZEWSKI, kawaler z parafii tutejszej, i Mal-

wina Elżbieta PIOTROWICZ, panna z parafii pw. św. Stanisława 
w Sobikowie 

Zapowiedź II: Arkadiusz Jarosław MALINOWSKI, kawaler, i Ka-
rolina PINDELSKA, panna, oboje z parafii pw. św. Michała Archanioła 
w Warszawie 

Zapowiedź I: Łukasz BARAN, kawaler z parafii tutejszej, i Dominika 

RZEMEK, panna z parafii św. pw. Klemensa w Klembowie 
Ktokolwiek wiedziałby o przeszkodach w zawarciu małżeństwa przez 
w/w osoby proszony jest o skontaktowanie się z Kancelarią Parafialną 

ODESZLI 
W ostatnim czasie odeszli z naszego grona: 

śp. Wojciech Antoni KULIK  1.VI.2020 l. 62 

śp. Maria SIBILSKA  31.V.2020 l. 96 

śp. Henryk WROTEK  24.V.2020 l. 94 

Wieczne odpoczywanie racz Im dać PANIE! 

INTENCJE MSZALNE I MODLITEWNE 

15.VI 
(poniedziałek) 

730 + Bohdana OLIZAROWSKIEGO 

1800 + Zdzisława, Ireny, Romualda, Tomasza i Anny KŁOSÓW 

16.VI 
(wtorek) 

730 w pewnej intencji 

1800 
+ Antoniego KRÓLA, 

Marianny KRÓL, 

dziadków KRÓLÓW i SZATANÓW 

17.VI 
(środa) 

730 + rodziców GUZIŃSKICH i WOJCIECHOWSKICH 

1800 + Janiny, Tadeusza, Stefanii i Jana BOROWSKICH 

18.VI 
(czwartek) 

730 w intencji Elżbiety 

1800 
+ Stefanii i Jana KAMIŃSKICH, 

Henryki i Mariana CHOJNACKICH 

19.VI 
(piątek) 

730 + Bernarda KOPYTA, w 2. rocznicę śmierci 

1800 + Karolinę OSUCH, w 2. rocznicę śmierci 

20.VI 
(sobota) 

730 dziękczynna, za zakończenie projektów 

1800 w intencji PANU BOGU wiadomej 

21.VI 
(niedziela) 

845 
+ Włodzimierza WĘCŁAWIAKA, 

Anny i Wacława WĘCŁAWIAKÓW 

1030 
+ Zbigniewa SMOLIŃSKIEGO, w 9. rocznicę śmierci, 

Wacławy i Wacława NOWIŃSKICH 

1200 + Mariusza WALIGÓRY 

1800 
+ Wiesława i Jana NOGALÓW, 

dziadków NOGALÓW i HAKOWSKICH 

STEFAN KARD. WYSZYŃSKI — LĘK APOSTOŁA 
Największym brakiem apostoła jest lęk. 

Bo on budzi nieufność do MISTRZA, 

ściska serce 

i kurczy gardło. 

Apostoł już nie wyznaje. 

Czyż jest jeszcze apostołem? 

Uczniowie, którzy opuścili MISTRZA, 

już GO nie wyznawali. 

Dodali odwagi oprawcom. 

Każdy, kto milknie wobec nieprzyjaciół sprawy, 

rozzuchwala ich. 

Lęk apostoła jest pierwszym sprzymierzeńcem 

nieprzyjaciół sprawy. 

„Zmusić do milczenia przez lęk” – 

to pierwsze zadanie strategii bezbożniczej. 

Terror, 

stosowany przez wszystkie dyktatury, 

obliczony jest na lękliwość apostołów. 

Milczenie tylko wtedy ma swoją apostolską wymowę, 

gdy nie odwracam oblicza swego od bijących. 

Tak czynił milczący CHRYSTUS. 

Ale w tym znaku okazał SWOJE męstwo. 

CHRYSTUS nie dał się sterroryzować ludziom. 

Gdy wyszedł na spotkanie hałastry, 

odważnie powiedział: 

»JAM jest«. 

5.X.1954 r., „Zapiski więzienne”, Stoczek Klasztorny, dzień przed przeniesieniem… 

Najskuteczniejszą drogą do zwalczenia w sobie smutku 

jest wspomnienie na mądrość, 

dobroć, 

miłość 

i doskonałość BOGA, 

którego wszystkie dzieła są doskonałe. 

A więc i te, które mnie dotyczą. 

W każdym czynie BOGA jest tylko mądrość, 

tylko dobroć 

tylko miłość. 

Może nie rozumiem ich do końca, 

może myślę zaledwie promykami świateł. 

Ale pełna światłość objawia się, 

gdy rozumiem sens 

działania BOŻEGO… 

24.XII.1954 r., „Zapiski więzienne”, Prudnik. 

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 
 

http://www.swzygmunt.knc.pl/
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