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Katechizować… to odkrywać w OSOBIE CHRYSTUSA cały odwieczny zamysł BOŻY, który w NIM się wypełniłJAN PAWEŁ II, ADHORT. APOST. CATECHESI TRADENDAE, 5 […] [KKK, 426, fragm.] 

TRZYNASTA NIEDZIELA ZWYKŁA 

 

ELIZEUSZ I KOBIETA Z SZUNEM — VAN DEN EECKHOUT, Gerbrand (1621, Amsterdam –1674, Amsterdam) 

110×155 cm, olejny na płótnie, Muzem Szepmüveszeti, Budapeszt; źródło: www.pubhist.com 

Z DRUGIEJ KSIĘGI KRÓLEWSKIEJ2 KRL 4, 8-12A. 14-16A 

Pewnego dnia Elizeusz przechodził przez Szunem. 

Była tam kobieta bogata, 

która zawsze nakłaniała go do spożycia posiłku. 

Ilekroć więc przechodził, 

udawał się tam, by spożyć posiłek. 

Powiedziała ona do swego męża: 

„Oto jestem przekonana, 

że świętym mężem BOŻYM jest ten, 

który ciągle do nas przychodzi. 

Przygotujmy mały pokój na górze 

obmurowany, 

i wstawmy tam dla niego 

łóżko, stół, krzesło i lampę. 

Kiedy przyjdzie do nas, 

to tam się uda”. 

Gdy więc pewnego dnia Elizeusz tam przyszedł, 

udał się na górę 

i tam ułożył się do snu. 

I powiedział do Gechaziego, swojego sługi: 

„Co można uczynić dla tej kobiety?” 

Odpowiedział Gechazi: 

„Niestety, ona nie ma syna, 

a mąż jej jest stary”. 

Rzekł więc: 

„Zawołaj ją!” 

Zawołał ją 

i stanęła przed wejściem. 

I powiedział: 

„O tej porze za rok będziesz pieściła syna”. 

PSALM RESPONSORYJNYPS 89 (88), 2-3. 16-17. 18-19 (R.: POR. 2A) 

REFREN: Na wieki będę sławił łaski PANA 

O łaskach PANA będę śpiewał na wieki, 

TWĄ wierność będę głosił moimi ustami 

przez wszystkie pokolenia. 

Albowiem powiedziałeś:  

»Na wieki ugruntowana jest łaska«, 

utrwaliłeś SWĄ wierność w niebiosach. 

Błogosławiony lud, który umie się cieszyć 

i chodzi, PANIE, w blasku TWOJEJ obecności. 

Cieszą się zawsze TWYM imieniem, 

TWOJA sprawiedliwość ich wywyższa. 

Bo TY jesteś blaskiem ich potęgi, 

a przychylność TWOJA dodaje nam mocy. 

Bo do PANA należy nasza tarcza, 

a król nasz do Świętego Izraela. 

Z LISTU ŚW. PAWŁA APOSTOŁA DO RZYMIANRZ 6, 3-4. 8-11 

Bracia: 

My wszyscy, 

którzy otrzymaliśmy chrzest 

zanurzający w CHRYSTUSA JEZUSA, 

zostaliśmy zanurzeni w JEGO śmierć. 

Zatem przez chrzest 

zanurzający nas w śmierć 

zostaliśmy razem z NIM pogrzebani 

po to, abyśmy i my postępowali w nowym życiu –  

jak CHRYSTUS powstał z martwych 

dzięki chwale OJCA. 

Otóż, jeżeli umarliśmy razem z CHRYSTUSEM, 

wierzymy, że z NIM również żyć będziemy, 

wiedząc, że CHRYSTUS, powstawszy z martwych, 

już więcej nie umiera, 

śmierć nad NIM nie ma już władzy. 

Bo to, że umarł, 

umarł dla grzechu tylko raz, 

a że żyje, 

żyje dla BOGA. 

Tak i wy rozumiejcie, 

że umarliście dla grzechu, 

żyjecie zaś dla BOGA 

w CHRYSTUSIE JEZUSIE. 

AKLAMACJAPOR. 1 P 2, 9 Alleluja, Alleluja, Alleluja 

Jesteście królewskim kapłaństwem, 

świętym narodem. 

Ogłaszajcie dzieła potęgi TEGO, 

który was wezwał do SWOJEGO przedziwnego światła. 

SŁOWA EWANGELII WEDŁUG ŚW. MATEUSZAMT 10, 37-42 

JEZUS powiedział do SWOICH apostołów: 

»Kto kocha ojca lub matkę bardziej niż MNIE, 

nie jest MNIE godzien. 

I kto kocha syna lub córkę bardziej niż MNIE, 

nie jest MNIE godzien. 

Kto nie bierze swego krzyża, 

a idzie za MNĄ, 

nie jest MNIE godzien. 

Kto chce znaleźć swe życie, 

straci je, 

a kto straci swe życie z MEGO powodu, 

znajdzie je. 

Kto was przyjmuje, 

MNIE przyjmuje; 

a kto MNIE przyjmuje, 

przyjmuje TEGO, który MNIE posłał. 

Kto przyjmuje proroka jako proroka, 

nagrodę proroka otrzyma. 

Kto przyjmuje sprawiedliwego jako sprawiedliwego, 

nagrodę sprawiedliwego otrzyma. 

Kto poda kubek świeżej wody do picia 

jednemu z tych najmniejszych, 

dlatego że jest uczniem, 

zaprawdę, powiadam wam, 

nie utraci swojej nagrody«. 

https://www.pubhist.com/w9018
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INFORMACJE PARAFIALNE 
 1-30.VI: NABOŻEŃSTWA CZERWCOWE do NAJŚWIĘTSZEGO SERCA 

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

 Na Mszy św. o 1200, której przewodniczy bp Rafał 
MARKOWSKI, uroczyste zakończenie ROKU JUBILEUSZO-
WEGO w naszej parafii — ustanowionego przez STOLICĘ 

APOSTOLSKĄ na trzechsetlecie budowy naszej świątyni. 
 Po Mszy św. o 1200, w kościele, spotkanie młodzieży 

przygotowującej się do sakramentu bierzmowania. 
 Światowa pandemia wirusa COVID-19 trwa… 
 ks. Kazimierz kard. NYCZ, odwołał dyspensę od obo-

wiązku uczestniczenia w niedzielnej Mszy św. 
 Zasady obecności w kościele: 

 Nie ma limitu ilości osób na Mszy św. 
 Obowiązuje odstęp 2 metrów od innych osób. 
 Należy zasłaniać usta i nos (e.g. maseczki). 

 Tylko do 30.VI udostępniamy! przekaz nabożeństw 

na żywo, przez stronę parafialną www.swzygmunt.knc.pl. 
 Gazetka parafialna też w wydaniu elektronicznym! 

 3.VII (piątek): 1. PIĄTEK MIESIĄCA: 
 O 1800 Msza św. o NAJŚWIĘTSZYM SERCU PANA JEZUSA. 
 Spowiedź 1. piątkowa ½ godz. przed Mszą św. 

 4.VII (sobota): 1. SOBOTA MIESIĄCA: 
 Uczcijmy! NIEPOKALANE SERCE MARYI nabożeństwem PIĘCIU 

PIERWSZYCH SOBÓT MIESIĄCA — wynagradzającym za grze-
chy przeciwko SERCU MARYI! Zapraszamy! w kolejne pier-

wsze soboty miesiąca na Mszę św. o 1800. 
 Po Mszy św. o 1800 – RÓŻANIEC. 

 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 BAREJKO, kawaler, i Magda WESOŁOWSKA, 

panna, oboje z parafii tutejszej 

Zapowiedź II: 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 

ODESZLI 
W ostatnim czasie odeszły z naszego grona: 

śp. Jadwiga GRABARCZYK  19.VI.2020 l. 89 

śp. Wanda ODOLIŃSKA  13.VI.2020 l. 69 

Wieczne odpoczywanie racz Im dać PANIE! 

INTENCJE MSZALNE I MODLITEWNE 

29.VI 
(poniedziałek) 

730 † Jana FRANKOWSKIEGO 

1800 † Jacka ROSZCZYKA, w 6. rocznicę śmierci 

30.VI 
(wtorek) 

730 † Bohdana OLIZAROWSKIEGO 

1800 
† Danuty KŁOS, 

Franciszka i Elżbiety MŁYNARCZYKÓW, 

Haliny i Michała BOROWSKICH 

1.VII 
(środa) 

730 
o łaskę znalezienia dobrej żony, 

światło DUCHA ŚWIĘTEGO i BOŻE błogosławieństwo 

dla Artura 

1800 † Zenobiusza SKONIECZNEGO 

2.VII 
(czwartek) 

730 o nawrócenie grzeszników 

1800 w pewnej intencji 

3.VII 
(piątek) 

730 
† Leokadii PLUCIŃSKIEJ, 

zmarłych z rodziny PLUCIŃSKICH 

1800 
† Danuty i Stefana RYBACKICH, 

Stanisława FELBURA 

4.VII 
(sobota) 

730 
† Krzysztofa DZIERŻAWSKIEGO, 

zmarłych z rodziny DZIERŻAWSKICH 

1800 o nawrócenie grzeszników 

5.VII 
(niedziela) 

845 † Mariana KANABUSA, rodziców i teściów 

1030 † Bronisława NOGALA,  w 1. rocznicę śmierci 

1200 w pewnej intencji 

1800 † Elżbiety i Józefa PIÓRECKICH  

MODLITWA O NATCHNIENIE 
Orle Świętego Jana, polski Orle biały, 

Ptaku Dziejów Piastowych i Apokalipsy — 

myśli mi wszystkie natchnij do śpiewania chwały 

i zwróć je na bieg koła  z bezdroża el ipsy . 

Otchnij mię wielkim wiewem srebrnopiórych skrzydeł, 

bym mógł wyjść duchem z ciała, jako mgła poranna, 

bym miał na uściech ogień proroczych wędzideł 

i śpiewał PANU memu: Hosanna! Hosanna! 

A niech każda pieśń moja w uściech od płomieni 

zapali się — jak bocian od pożaru dachu, 

na którym zwił swe gniazdo z łąkowej zieleni — 

i zapalona — leci, cała w bożym strachu, 

by spaść na dusze polskie rozżagwionym kłębem, 

jako lampa z oliwą, co rzucona, bucha — — ! 

Iżby, one, spłonąwszy, jak gromnice, z ducha 

zasiadły w koło  społem pod słowiańskim dębem. 

Tam będziemy się modlić pod obłokiem z liści 

(a liście szept powtórzą szeptem, aż do szczytu): 

niech w tem kole piastowem przez SYNA się ziści 

to, co OJCIEC nam przyrzekł z królestwa błękitu. 

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

STEFAN KARD. WYSZYŃSKI — Z KURZEM KRWI BRATNIEJ… 
Możemy pytać, co to jest Ojczyzna, co to jest miłość ku Ojczyźnie. Możemy 

znajdować sto odpowiedzi politycznych, historycznych, kulturowych, socjolo-

gicznych, ekonomicznych i społecznych, zależnie od tego, jakimi oczyma na 

to patrzymy. Ale mnie się zdaje, […] że z Ojczyzną jest tak, jak ze złożonością 

organizmu ludzkiego. Człowieka nie można rozebrać na cząstki i powiedzieć: 

tu głowa, tu oczy, tu uszy, tu ręce, tu dłonie, tam nogi – a wszystko razem to 

człowiek. Człowiek bowiem to coś niesłychanie powiązanego, co przenika się 

wzajemnie. Przenikają się więc w nim moce ciała i duszy, energie fizyczne 

i duchowe, siły umysłu, woli i serca, najrozmaitsze człowiecze dążenia, za-

równo osobiste, jak i społeczne, które wyprowadzają człowieka poza niego 

samego. Jest w człowieku cały splot najrozmaitszych stanów, przeżyć, właści-

wości i dążeń. Splot to przedziwny, w którym duch może nieraz opiera się 

ciału, chociaż wymaga, aby go niosło, i w którym ciało może się buntować 

przeciw duchowi, chociaż wie, że bez ducha staje się garstką popiołu. 

To samo jest z narodem i jego duchowością, która jest czymś osadzonym 

w konkretnym terenie. Tak postanowił sam BÓG, który stworzył narodową 

formę bytowania, żądając, byśmy ją osłaniali. Są prawa i obowiązki naro-

dowe, działania i osiągnięcia narodowe; tworzy się kultura narodowa, dzie-

je, tęsknoty i pragnienia rodzime, literatura, sztuka, poezja, malarstwo, 

rzeźba. Wszystkie te energie, właściwości i zrywy, zdążające do coraz lep-

szego urządzenia życia własnej Ojczyzny od strony duchowej i materialnej, są 

właściwie dopiero narodem. I nie można go pojmować ani w sposób czysto 

abstrakcyjny i idealny, ani w sposób czysto konkretny, realny i materialny, 

jakby naród był tylko bytem związanym pazurami z kawałkiem ziemi, chleba 

czy materii, bo nie samym duchem, i nie samym ciałem żyje naród. 

Na naród składa się praca górników wydobywających czarny węgiel z głę-

bokich pokładów ziemi, praca rolników rzucających w ziemię złociste ziarno, 

praca hutników, inżynierów, przemysłowców, a także praca myślicieli tworzą-

cych myśl narodową, artystów, pisarzy, poetów, muzyków, malarzy […] 

O, nie da się łatwo odpowiedzieć na pytanie, co to jest naród. I chociaż 

przykładałoby się do tego pojęcia miarkę socjologiczną, jak to się dziś nie-

kiedy czyni, jeszcze odpowiedź nie będzie pełna. Aby dać dobrą odpowiedź, 

trzeba żyć w narodzie, trzeba żyć narodem, z narodu i dla narodu! Trzeba 

mieć poczucie przedziwnej wspólnoty duchowej, która wyrywa z naszej 

osobowości wszystko, co jest najbardziej indywidualne i własne, gotowa 

rzucić to na służbę swym braciom. Choćby ostatnią kroplę krwi! Choćby… 

„z kurzem krwi bratniej!” 

Należy o tym pamiętać, aby się nie dziwić ofiarnym duchom tych, którzy 

ubroczyli własną krwią – na szczęście, własną krwią! – drogi miast, ulic i za-

gonów polskich, we wszystkich powstaniach. Aż z krwi, którą użyźniano 

polskie zagony, wyrosła wolność w Ojczyźnie, której tak gorąco pragnęliśmy. 

27.I.1963, kościół pw. Krzyża Świętego, Warszawa. 

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/
mailto:swzygmunt.slomczyn@op.pl
http://www.swzygmunt.knc.pl/

