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Łaska CHRYSTUSA w żadnym wypadku nie narusza naszej wolności, gdy odpowiada ona zmysłowi prawdy i dobra, jaki BÓG złożył w sercu człowieka […] Przez 

działanie łaski DUCH ŚWIĘTY wychowuje nas do wolności duchowej, by uczynić nas wolnymi współpracownikami SWEGO dzieła w Kościele i w świecie… [KKK, 1742, fragm.] 

DWUNASTA NIEDZIELA ZWYKŁA 

 

OD OBAWY DO WIARY — LYON, Howard (ur. Mesa, US-AZ) 

2012; źródło: www.obraz.org 

Z KSIĘGI PROROKA JEREMIASZAJR 20, 10-13 

Rzekł Jeremiasz: 

„Słyszałem oszczerstwo wielu: 

'Trwoga dokoła! 

Donieście, donieśmy na niego!' 

Wszyscy zaprzyjaźnieni ze mną 

wypatrują mojego upadku: 

'Może on da się zwieść, 

tak że go zwyciężymy 

i wywrzemy pomstę na nim!' 

Ale PAN jest przy mnie 

jako potężny mocarz; 

dlatego moi prześladowcy ustaną 

i nie zwyciężą. 

Będą bardzo zawstydzeni swoją porażką, 

okryci wieczną i niezapomnianą hańbą. 

PANIE ZASTĘPÓW, 

TY, który doświadczasz sprawiedliwego 

i który patrzysz na nerki i serce, 

dozwól, bym zobaczył TWOJĄ pomstę na nich. 

TOBIE bowiem powierzyłem swą sprawę. 

Śpiewajcie PANU, 

wysławiajcie PANA! 

Uratował bowiem życie ubogiego 

z ręki złoczyńców”. 

PSALM RESPONSORYJNYPS 69 (68), 8-10. 14. 17 I 33. 34-35 (R.: POR. 14C) 

REFREN: W TWOJEJ dobroci wysłuchaj mnie, PANIE 

Dla CIEBIE znoszę urąganie, hańba twarz mi okrywa, 

dla braci moich stałem się obcym 

i cudzoziemcem dla synów mej matki. 

Bo gorliwość o dom TWÓJ mnie pożera 

i spadły na mnie obelgi złorzeczących TOBIE. 

PANIE, modlę się do CIEBIE 

w czas łaski, o BOŻE. 

Wysłuchaj mnie w TWOJEJ wielkiej dobroci, 

w TWOJEJ zbawczej wierności. 

Wysłuchaj mnie, PANIE, 

bo miłość TWOJA jest łaskawa, 

spójrz na mnie w ogromie SWEGO miłosierdzia. 

Patrzcie i cieszcie się, ubodzy, 

niech ożyje serce szukających BOGA. 

Bo PAN wysłuchuje biednych 

i SWOIMI więźniami nie gardzi. 

Niechaj GO chwalą niebiosa i ziemi, 

morze i wszystko, co w nim żyje. 

Z LISTU ŚW. PAWŁA APOSTOŁA DO RZYMIANRZ 5, 12-15 

Bracia: 

Przez jednego człowieka 

grzech wszedł do świata, 

a przez grzech śmierć, 

i w ten sposób  

śmierć przeszła na wszystkich ludzi, 

ponieważ wszyscy zgrzeszyli. 

Bo i przed Prawem 

grzech był na świecie, 

grzechu się jednak nie poczytuje, 

gdy nie ma Prawa. 

A przecież śmierć rozpanoszyła się 

od Adama do Mojżesza 

nawet nad tymi, 

którzy nie zgrzeszyli  

przestępstwem na wzór Adama. 

On to jest typem TEGO, 

który miał przyjść. 

Ale nie tak samo ma się rzecz z przestępstwem, 

jak z darem łaski. 

Jeżeli bowiem przestępstwo jednego 

sprowadziło na wszystkich śmierć, 

to o ileż obficiej spłynęła na nich wszystkich 

łaska i dar BOŻY, 

łaskawie udzielony 

przez jednego CZŁOWIEKA, 

JEZUSA CHRYSTUSA. 

AKLAMACJAPOR. J 15, 26B. 27A Alleluja, Alleluja, Alleluja 

»Świadectwo o MNIE da DUCH PRAWDY 

i wy także świadczyć będziecie« 

SŁOWA EWANGELII WEDŁUG ŚW. MATEUSZAMT 10, 26-33 

JEZUS powiedział do SWOICH apostołów: 

»Nie bójcie się ludzi! 

Nie ma bowiem nic skrytego, 

co by nie miało być wyjawione, 

ani nic tajemnego, 

o czym by się nie miano dowiedzieć. 

Co mówię wam w ciemności, 

powtarzajcie w świetle, 

a co słyszycie na ucho, 

rozgłaszajcie na dachach. 

Nie bójcie się tych, 

którzy zabijają ciało, 

lecz duszy zabić nie mogą. 

Bójcie się raczej TEGO, 

który duszę i ciało może zatracić w piekle. 

Czyż nie sprzedają dwóch wróbli za asa? 

A przecież bez woli OJCA waszego 

żaden z nich nie spadnie na ziemię. 

U was zaś policzone są nawet 

wszystkie włosy na głowie. 

Dlatego nie bójcie się: 

jesteście ważniejsi 

niż wiele wróbli. 

Do każdego więc, 

kto się przyzna do MNIE przed ludźmi, 

przyznam się i JA przed MOIM OJCEM, 

który jest w niebie. 

Lecz kto się MNIE zaprze przed ludźmi, 

tego zaprę się i JA przed MOIM OJCEM, 

który jest w niebie«. 

http://www.obraz.org/
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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. o 1200, której będzie przewod-

niczyć 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. 
 21.VI (niedziela): 

 Światowa pandemia wirusa COVID-19 trwa… 
 ks. Kazimierz kard. NYCZ, odwołał dyspensę od obo-

wiązku 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). 

 Do 30.VI udostępniamy! przekaz nabożeństw na żywo, 

poprzez stronę parafialną www.swzygmunt.knc.pl. 
 Gazetka parafialna też w wydaniu elektronicznym! 

 21.VI (niedziela): 
 Niedziela zakończenia roku szkolnego. Każda Msza św. 

jest uroczystością dziękczynną za mijający czas nauki. 
 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. 

 26.VI (piątek): O 1800, jak w każdy 4. piątek miesiąca, Msza św. 
w intencji dzieci objętych „RÓŻAŃCEM RODZICÓW ZA DZIECI”. 

 28.VI (niedziela): Po Mszy św. o 1200, w kościele, spotkanie mło-
dzieży przygotowującej się do sakramentu bierzmowania. 

 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: Łukasz BARAN, kawaler z parafii tutejszej, i Dominika 

RZEMEK, panna z parafii pw. św. Klemensa w Klembowie 

Zapowiedź II: Karol Piotr GUZIŃSKI, kawaler z parafii tutejszej, i Ilona 

Irmina PONIEWIERSKA, panna z parafii pw. Najświętszej Maryi Panny 
Królowej Pokoju w Baniosze 

Zapowiedź I: Artur BAREJKO, kawaler, i Magda WESOŁOWSKA, panna, 
oboje z parafii tutejszej 

Zapowiedź I: Patryk WOŁOSZYN, kawaler, i Daria KUCHTA, panna, 
oboje z parafii pw. Matki Bożej Częstochowskiej w Gdyni 

Ktokolwiek wiedziałby o przeszkodach w zawarciu małżeństwa przez 
w/w osoby proszony jest o skontaktowanie się z Kancelarią Parafialną 

INTENCJE MSZALNE I MODLITEWNE 

22.VI 
(poniedziałek) 

730 † cierpiących w czyśćcu 

1800 w intemcji Kamila, z racji urodzin 

23.VI 
(wtorek) 

730 † Jana OSUCHA 

1800 dziękczynna, w 3. rocznicę ślubu, Bartłomieja i Hanny 

24.VI 
(środa) 

730 † Wandy ODOLIŃSKIEJ 

1800 
† Jana i Aleksandry BĄCZKOWSKICH, 

Bogusława CIEMIECKIEGO, Katarzyny MŁYNARCZYK,  

Zdzisława MŁOTKA, Danuty SEMCZUK 

25.VI 
(czwartek) 

730 
† Janiny WRONA, zmarłych z rodzin WRONÓW, 

Sabiny MATERZYŃSKIEJ 

1800 
† Marii i Stanisława GADOMSKICH, 

zmarłych z rodzin GADOMSKICH i JANISZKÓW 

26.VI 
(piątek) 

730 
† Władysława BOGDANA, 

Bogusława LEWANDOWSKIEGO 

1800 w intencji dzieci objętych modlitwą różańcową rodziców 

27.VI 
(sobota) 

730 
† Janiny i Sylwestra LATOSZKÓW, 

Heleny, Władysława, Stanisława i Apolonii 
KOWALCZYKÓW 

1800 
† Emilii i Romana DOMINIKÓW, 

Grzegorza i Anny KOMOSÓW 

28.VI 
(niedziela) 

845 † Romany, Józefa i Jana OPALIŃSKICH 

1030 w intencji Piotra i Pawła 

1200 ZAKOŃCZENIE ROKU JUBILEUSZOWEGO 

1800 
† Ireneusza KUCHARSKIEGO, 

Władysława BOROWSKIEGO 

ZNAK KRZYŻA ŚWIĘTEGO 
Żeś w błędzie, bracie, wiem… 

Lecz uczyń ręką KRZYŻ 

i to, co było snem, 

zadzwoni ci, jak spiż. 

Cudowny jest to znak, 

gdzie w Jedność  rośnie p i on , 

a poz io m — szalą wag, 

na których waży ON. 

Przeżegnaj cobądź z drzew… 

ot którąś z polskich brzóz — 

odpowie tobie śpiew, 

zrodzony we łzach rós… 

Przeżegnaj kwiaty łąk, 

w kielichy zajrzyj im, 

a będzie każdy pąk 

dla Duszy twej, jak rym. 

Cudowny jest to ruch, 

więc z światem się nim złącz 

i ujrzysz: pn i em jest DUCH, 

a wszystko wkoło — PNĄCZ. 

Ten wszystek świat się wzwyż 

dokoła DUCHA–PNIA 

rwie, niosąc go, jak KRZYŻ, 

a n ie  w ie  swego dn ia . 

KORWIN-MAŁACZEWSKI, Eugeniusz (1897, Kiwaczówka – 1922, Zakopane). 

STEFAN KARD. WYSZYŃSKI — NOWA ERA NIEWOLNICTWA 
Oceniając bolszewizm, nie można zapo-

minać o tem, co w tej ocenie musi zająć 

miejsce naczelne – nie można zapominać 

o człowieku. Wszystko bowiem, co So-

wiety robią – było podjęte dla dobra 

człowieka, jakkolwiek w imię założeń 

materialnych. Sowiety patrzą na człowie-

ka, jako na homo oeconomicus; zaspoko-

jenie jego potrzeb materialnych, uważają 

za jednoznaczne ze szczęściem, nawet 

z podniesieniem moralnem. Rozwiązanie 

problemu społecznego zostało postawione 

całkowicie w zakresie dobrobytu mate-

rialnego, bez uwagi na jego stronę etyczną, i to zarówno w dziedzinie 

doktrynalnej, jak i wymiany świadczeń. 

Odrzucając religię chrześcijańską i związaną z nią moralność, wychowawcy 

człowieka kolektywu za warunek całkowitej przemiany psychiki obywatela 

sowieckiego przyjęli zabezpieczenie pewnych korzyści gospodarczych. 

Brak życia religijno-moralnego usiłuje się zastąpić cywilizacją materialną. 

Rozwój tej cywilizacji nie stoi tu w żądnym stosunku do rozwoju postępu 

duchowego człowieka. W ten sposób cywilizacja materialna, wyprzedzając 

postęp duchowy utrwala panowanie materii, ponownie ujarzmia człowieka 

w niewolę, z której przez tyle przecież wieków człowiek usiłuje się 

wydobyć. Przewaga materii jest dotkliwa nawet wtedy, gdy jest 

unieszkodliwiona przez religię. Ogłoszenie supremacji materii daje się 

już dziś szkodliwie odczuwać, „w kulturze rodzącego się socjalizmu”, która 

ujarzmia człowieka tak, iż nie ma on woli nad sobą. 

Człowiekiem rządzi świat materialny, nie człowiek światem. 

Wyzwalanie człowieka metodą bolszewicką, przez oddanie go na pastwę 

techniki i maszyny, jest nową erą niewolnictwa. 

„Kultura bolszewizmu a inteligencja polska”, Włocławek 1938. 

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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