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„Nauczycielu, co mam czynić…?” 

[…] „Jeśli chcesz być doskonały, idź, sprzedaj, co posiadasz, i rozdaj ubogim, a będziesz miał skarb w niebie. Potem przyjdź i chodź za MNĄ!”MT 19, 21. 

[…] Pójście za JEZUSEM CHRYSTUSEM obejmuje wypełnianie przykazań. Prawo nie zostaje zniesionePOR. MT 5, 17, lecz człowiek zostaje zaproszony do odnalezienia go 

w OSOBIE swojego NAUCZYCIELA, który jest doskonałym jego wypełnieniem. W Ewangeliach synoptycznych wezwanie JEZUSA […] wiąże się z wezwaniem 

do ubóstwa i czystościPOR. MT 19, 6-12. 21. 23-29. RAD EWANGELICZNYCH NIE MOŻNA ODDZIELIĆ OD PRZYKAZAŃ. [KKK, 2053, fragm.] 

CZTERNASTA NIEDZIELA ZWYKŁA 

 

PRZYJDŹCIE DO MNIE — REED, Joanna M. (ur. US-PA) 

olejny na płótnie, luterański zbór pw. Naszego Zbawiciela, Fremont, Kalifornia, USA; źródło: jreedfinearts.com 

Z KSIĘGI PROROKA ZACHARIASZAZA 9, 9-10 

Tak mówi PAN: 

Raduj się wielce, Córo Syjonu, 

wołaj radośnie, Córo Jeruzalem! 

Oto KRÓL twój idzie do ciebie, 

sprawiedliwy i zwycięski. 

Pokorny – 

jedzie na osiołku, 

na oślątku, 

źrebięciu oślicy. 

ON usunie rydwany z Efraima, 

a konie z Jeruzalem; 

łuk wojenny zostanie złamany. 

Pokój ludom obwieści. 

JEGO władztwo sięgać będzie 

od morza do morza, 

od brzegów Rzeki 

aż po krańce ziemi«. 

PSALM RESPONSORYJNYPS 145 (144), 1B-2. 8-9. 10-11. 13-14 (R.: 1B) 

REFREN: Będę CIĘ wielbił, BOŻE mój i KRÓLU 

Będę CIĘ wielbił, BOŻE mój i KRÓLU, 

i sławił TWOJE imię przez wszystkie wieki. 

Każdego dnia będę błogosławił CIEBIE 

i na wieki wysławiał TWOJE imię. 

PAN jest łagodny i miłosierny, 

nieskory do gniewu i bardzo łaskawy. 

PAN jest dobry dla wszystkich, 

a JEGO miłosierdzie nad wszystkim, co stworzył. 

Niech CIĘ wielbią, PANIE, wszystkie TWOJE dzieła 

i niech CIĘ błogosławią Twoi wyznawcy. 

Niech mówią o chwale TWOJEGO królestwa 

i niech głoszą TWOJĄ potęgę. 

Królestwo TWOJE królestwem wszystkich wieków, 

przez wszystkie pokolenia TWOJE panowanie. 

PAN podtrzymuje wszystkich, którzy upadają, 

i podnosi wszystkich zgnębionych. 

Z LISTU ŚW. PAWŁA APOSTOŁA DO RZYMIANRZ 8, 9. 11-13 

Bracia: 

Wy nie żyjecie według ciała, 

lecz według DUCHA, 

jeśli tylko DUCH BOŻY w was mieszka. 

Jeżeli zaś ktoś nie ma DUCHA CHRYSTUSOWEGO, 

ten do NIEGO nie należy. 

A jeżeli mieszka w was DUCH TEGO, 

który JEZUSA wskrzesił z martwych, 

to TEN, co wskrzesił CHRYSTUSA JEZUSA z martwych, 

przywróci do życia wasze śmiertelne ciała 

mocą mieszkającego w was 

SWEGO DUCHA. 

Jesteśmy więc, bracia, dłużnikami, 

ale nie ciała, 

byśmy żyć mieli według ciała. 

Bo jeżeli będziecie żyli według ciała, 

czeka was śmierć. 

Jeżeli zaś przy pomocy DUCHA 

zadawać będziecie śmierć popędom ciała – 

będziecie żyli. 

AKLAMACJAPOR. MT 11, 25 Alleluja, Alleluja, Alleluja 

»Wysławiam CIĘ, OJCZE, 

PANIE nieba i ziemi, 

że tajemnice królestwa 

objawiłeś prostaczkom«. 

SŁOWA EWANGELII WEDŁUG ŚW. MATEUSZAMT 11, 25-30 

W owym czasie JEZUS przemówił tymi słowami: 

»Wysławiam CIĘ, OJCZE, 

PANIE nieba i ziemi, 

że zakryłeś te rzeczy 

przed mądrymi i roztropnymi, 

a objawiłeś je 

prostaczkom. 

Tak, OJCZE, 

gdyż takie było TWOJE upodobanie. 

Wszystko przekazał MI OJCIEC MÓJ. 

Nikt też nie zna SYNA, 

tylko OJCIEC, 

ani OJCA nikt nie zna, 

tylko SYN 

i ten, komu SYN zechce objawić. 

Przyjdźcie do MNIE wszyscy, 

którzy utrudzeni i obciążeni jesteście, 

a JA was pokrzepię. 

Weźcie na siebie MOJE jarzmo 

i uczcie się ode MNIE, 

bo jestem cichy i pokornego serca, 

a znajdziecie ukojenie dla dusz waszych. 

Albowiem słodkie jest MOJE jarzmo, 

a MOJE brzemię lekkie«. 

http://jreedfinearts.com/ComeUntoMe.html
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INFORMACJE PARAFIALNE 
 5.VII (niedziela): 1. NIEDZIELA MIESIĄCA: 

 Po sumie comiesięczna adoracja NAJŚWIĘTSZEGO SAKRAMEN-
TU, a po niej spotkanie Kół Żywego Różańca. 

 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). 

 Gazetka parafialna też w wydaniu elektronicznym! 
 11.VII (sobota): 

 WYPOMINKI o 1645. 
 Msza św. za zmarłych polecanych w WYPOMINKACH o 1800. 

 Chrzty w lipcu w 4. niedzielę miesiąca, 26.VII, na sumie. 
Zgłoszenia do 17.VII w kancelarii. Przygotowanie dla rodzi-
ców i chrzestnych 19.VII po sumie, w kościele. 

 Uroczystość 1. KOMUNII ŚW. w naszej: 
 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! 

ODESZLI 
W ostatnim czasie odeszła z naszego grona: 

śp. Krystyna BALEWSKA  24.VI.2020 l. 69 

Wieczne odpoczywanie racz Jej dać PANIE! 

INTENCJE MSZALNE I MODLITEWNE 

6.VII 
(poniedziałek) 

730 † Małgorzaty 

1800 † Przemysława SZLASY, w 4. rocznicę śmierci 

7.VII 
(wtorek) 

730 w pewnej intencji 

1800 
† Jana, Janiny i Władysława RAWSKICH, 

Lucyny, Władysława i Janusza BOROWSKICH, 

Adama i Elżbiety TRZASKOWSKICH 

8.VII 
(środa) 

730 † Bohdana OLIZAROWSKIEGO 

1800 † zmarłych z rodzin MATYJASIAKÓW i BIERNACKICH 

9.VII 
(czwartek) 

730 
† Franciszki, Władysława, Sylwestra, Krystyny i 

Wiesława WENCŁAWIAKÓW, 

Elżbiety, Arkadiusza i Wiesława KŁOSÓW 

1800 † Ireny i Lucjana MOSKALEWICZÓW 

10.VII 
(piątek) 

730 o BOŻE błogosławieństwo dla Magdy 

1800 
† Zenona BIERNACKIEGO, 

Seweryny i Stanisława BURDACHÓW 

11.VII 
(sobota) 

730 † Janiny, Leona, Władysława i Stanisława KANABUSÓW 

1715 WYPOMINKI 

1800 † zmarłych polecanych w WYPOMINKACH 

12.VII 
(niedziela) 

845 † Przemysława ŚLIWKI, w 3. rocznicę śmierci 

1030 

† Zbigniewa PARADOWSKIEGO, w 10. rocznicę śmierci, 

Weroniki i Franciszka PARADOWSKICH, 

Teresy i Franciszka WILCZAKÓW, 

zmarłych z rodzin WILCZAKÓW i PARADOWSKICH 

1200 
† Mieczysława KOMOSY, w 20. rocznicę śmierci, 

Emilii KURANOWSKIEJ, Stefana KOMOSY 

1800 
† Janiny i Franciszka STĘPNICKICH, 

dziadków BARANÓW i STĘPNICKICH, 

Ireny i Stanisława STĘPNICKICH 

CZASY IDĄ… 
Idzie do Świata wiek Parakleta 

drogami wojen, szlakami burz, 

niby wspaniały boski kometa, 

z obliczem słońca a w szatach zórz, 

Idzie do Polski wiek Parakleta, 

czasy nastają, zbliża się cud… 

Jest gdzieś u naszych dziejowych wrót: 

Wódz – Mąż Narodu – Harfiarz – Poeta. 

Czterej Wieszczowie zesłani już, 

jakoby czterej Ewangeliści. 

A teraz — Piąty z wojen i burz 

nadejdzie w słowie, jak w wichrach z liści 

i Polskę słupem słowa zamiecie, 

Naród pożarem Ducha oczyści 

i Sławą wielką pójdzie po świecie. 

Wieszczów z Nim czterech złączy się duch, 

czynem wyrośnie nad bohatery 

i ziemi nada słoneczny ruch. 

A imię Jego: CZTERDZIEŚCI CZTERY. 

O, Sztuko polska, zawczas się kórz: 

tyś potargała tę złotą nić, 

co pozostała ci po Norwidzie. 

Sromotę kryjesz girlandą róż, 

a w obcym chadzasz wśród nas bezwstydzie, 

chcesz jeno u-żyć, ale nie żyć. 

A Wieszcz Twój Piąty z wojen i burz, 

Twój Król i Sędzia już idzie… idzie… 

wrychle do twoich zapuka wrót… 

Narodzie Polski – słuchaj a patrz, 

wrychle się stanie w łonie Twym cud. 

Wódz Twój podchodzi już do Twych wrót, 

by czynem wyrość nad bohatery 

i w szlachtę ducha wszystek Twój Lud 

przemienić. 

Słuchaj, co śpiewa wiatr, 

lecący Wisłą od gór, od Tatr, – 

słuchaj, co szumi gwar Twoich miast 

i patrz, co wieczór, w bezdenność nieb: 

zrodzi się gwiazda nowa wśród gwiazd, 

Bohater wstanie nad bohatery – 

mieczem podzieli i da Ci chleb, 

a imię Jego: CZTERDZIEŚCI CZTERY. 

O, Wielki BOŻE, coś Żydom rzekł, 

że, gdy się TOBIE już sprzeniewierzą, 

to od Północy wywiedziesz TWÓJ 

Naród, co wzniesie chorągiew swą 

wysoko, idąc w zwycięski bój, – 

widzę o, PANIE: zbliża się wiek… 

Możni tej ziemi w gruzach już leżą 

i własne ścierwo na szczątki rwą. 

Idzie już ku nam wiek Parakleta – 

czasy nastają – zbliża się cud – 

jest gdzieś u naszych dziejowych wrót: 

Wódz – Mąż Narodu – Pieśniarz – Poeta. 

— Wierzę w to, PA NI E ,  jak w to –  żeś jest . 

A słudze TWEMU, co pada w proch 

za jego wiarę, i dreszcz, i szloch, 

daj moc i władzę nad księstwem słów, 

ażebym słowem sprawował Chrzest, 

jak żywem źródłem żywota wód, — 

aby na puszczy rozbrzmiał mój głos: 

„Prostujcie ścieżki, już idzie ów, 

który policzy wam każdy włos… 

słuchajcie… może puka do wrót…“ 

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

STEFAN KARD. WYSZYŃSKI — W IMIĘ CZEGO MAJĄ BYĆ JEJ POSŁUSZNI?… 
Jeżeli ludzie sprawujący władzę lubią słuchać o tym, że wszelka władza 

pochodzi od BOGA, to powinni też wyciągnąć z tego odpowiednie wnioski. 

A więc — jeżeli władza pochodzi od BOGA, to władzy nie można używać 

przeciwko BOGU, gdyż podcinać się będzie gałąź, na której się siedzi, 

naruszając fundament, na którym opiera się społeczność. W rzeczywistości 

tak bywa, że ilekroć władza jest sprawowana przeciwko BOGU, traci ona 

podstawę i tytuł do rozkazywania obywatelom i do zobowiązywania ich. 

Bo w imię czego mają oni być jej posłuszni? Jeżeli władza jest pochodzenia 

BOŻEGO, jeśli wynika z natury życia społecznego, w którym żyje człowiek, 

mający prawa nadane od BOGA — to taka władza musi odwołać się 

do sumienia, którym rządzi BÓG. Jeżeli natomiast władza nie będzie 

uznawała tej prawdy, że jej moc nakazywania pochodzi od STWÓRCY, który 

tak właśnie ukształtował osobę ludzką i współżycie społeczne – to w takim 

razie nie ma motywu do rozkazywania innym. 

„Kazania Świętokrzyskie”, Rzym, 1974. 

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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