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»On oddzieli jednych ludzi od drugich. […]. I pójdą ci na mękę wieczną, sprawiedliwi zaś do życia wiecznego«MT 25, 31. 32. 46… [KKK, 1038, fragm.] 

SZESNASTA NIEDZIELA ZWYKŁA 

 

PRZYPOWIEŚĆ O SIEWCY — FETTI, Dominik (ok. 1589, Rzym – 1624, Wenecja) 

ok. 1622, olejny na panelu, 61×44.5 cm, Museo Nacional Thyssen-Bornemisza, Madryd; źródło: www.museothyssen.org 

Z KSIĘGI MĄDROŚCIMDR 12, 13. 16-19 

PANIE, 

nie ma oprócz CIEBIE boga, 

co ma pieczę nad wszystkim, 

abyś miał dowodzić, 

że nie osądziłeś niesprawiedliwie. 

TWOJA bowiem moc jest podstawą TWEJ sprawiedliwości, 

wszechwładza TWA sprawia, 

że wszystko oszczędzasz. 

Moc SWĄ przejawiasz wobec tych, 

co nie wierzą w pełnię TWEJ potęgi, 

i karzesz zuchwalstwo tych, 

co ją znają. 

Potęgą władasz, 

a sądzisz łagodnie 

i rządzisz nami z wielką oględnością, 

bo do CIEBIE należy móc, 

gdy zechcesz. 

Nauczyłeś lud SWÓJ tym postępowaniem, 

że sprawiedliwy powinien miłować ludzi. 

I wlałeś synom SWYM wielką nadzieję, 

że po występkach dajesz nawrócenie. 

PSALM RESPONSORYJNYPS 86 (85), 5-6. 9-10. 15-16A (R.: POR. 5A) 

REFREN: PANIE, TY jesteś dobry i łaskawy 

TY, PANIE, jesteś dobry i łaskawy, 

pełen łaski dla wszystkich, którzy CIĘ wzywają. 

Wysłuchaj, PANIE, modlitwę moją 

i zważ na głos mojej prośby. 

Przyjdą wszystkie ludy przez CIEBIE stworzone 

i TOBIE, PANIE, oddadzą pokłon, 

będą sławiły TWE imię. 

Bo TY jesteś wielki i czynisz cuda, 

tylko TY jesteś BOGIEM. 

Ale TY jesteś, PANIE, BOGIEM łaski i miłosierdzia, 

do gniewu nieskory, łagodny i bardzo wierny. 

Wejrzyj na mnie 

i zmiłuj się nade mną. 

Z LISTU ŚW. PAWŁA APOSTOŁA DO RZYMIANRZ 8, 26-27 

Bracia: 

DUCH ŚWIĘTY przychodzi z pomocą naszej słabości. 

Gdy bowiem nie umiemy się modlić tak, jak trzeba, 

sam DUCH przyczynia się za nami w błaganiach, 

których nie można wyrazić słowami. 

TEN zaś, który przenika serca, zna zamiar DUCHA, 

wie, że przyczynia się za świętymi 

zgodnie z wolą BOŻĄ. 

AKLAMACJAPOR. MT 11, 25 Alleluja, Alleluja, Alleluja 

Wysławiam CIĘ, OJCZE, PANIE nieba i ziemi, 

że tajemnice królestwa objawiłeś prostaczkom. 

SŁOWA EWANGELII WEDŁUG ŚW. MATEUSZAMT 13, 24-43 

JEZUS opowiedział tłumom tę przypowieść: 

»Królestwo niebieskie podobne jest do człowieka, 

który posiał dobre nasienie na swojej roli. 

Lecz gdy ludzie spali, 

przyszedł jego nieprzyjaciel, 

nasiał chwastu między pszenicę i odszedł. 

A gdy zboże wyrosło i wypuściło kłosy, 

wtedy pojawił się i chwast. 

Słudzy gospodarza przyszli i zapytali go: 

'Panie, czy nie posiałeś dobrego nasienia na swej roli? 

Skąd więc wziął się na niej chwast?' 

Odpowiedział im: 

'Nieprzyjazny człowiek to sprawił'. 

Rzekli mu słudzy: 

'Chcesz więc, żebyśmy poszli i zebrali go? ' 

A on im odrzekł: 

'Nie, byście zbierając chwast, 

nie wyrwali razem z nim i pszenicy. 

Pozwólcie obojgu róść aż do żniwa; 

a w czasie żniwa powiem żeńcom: 

Zbierzcie najpierw chwast 

i powiążcie go w snopki na spalenie; 

pszenicę zaś zwieźcie do mego spichlerza'«. 

Przedłożył im inną przypowieść: 

»Królestwo niebieskie podobne jest do ziarnka gorczycy, 

które ktoś wziął i posiał na swej roli. 

Jest ono najmniejsze ze wszystkich nasion, 

lecz gdy wyrośnie, większe jest od innych jarzyn 

i staje się drzewem, 

tak że ptaki podniebne przylatują 

i gnieżdżą się na jego gałęziach«. 

Powiedział im inną przypowieść: 

»Królestwo niebieskie podobne jest do zaczynu, 

który pewna kobieta wzięła 

i włożyła w trzy miary mąki, 

aż się wszystko zakwasiło«. 

To wszystko mówił JEZUS tłumom w przypowieściach, 

a bez przypowieści nic im nie mówił. 

Tak miało się spełnić słowo Proroka: 

»Otworzę usta w przypowieściach, 

wypowiem rzeczy ukryte od założenia świata». 

Wtedy odprawił tłumy i wrócił do domu. 

Tam przystąpili do NIEGO uczniowie, mówiąc: 

„Wyjaśnij nam przypowieść o chwaście”. 

ON odpowiedział: 

»Tym, który sieje dobre nasienie, 

jest SYN CZŁOWIECZY. 

Rolą jest świat, 

dobrym nasieniem są synowie królestwa, 

chwastem zaś synowie Złego. 

Nieprzyjacielem, który posiał chwast, jest diabeł; 

żniwem jest koniec świata, a żeńcami są aniołowie. 

Jak więc zbiera się chwast i spala w ogniu, 

tak będzie przy końcu świata. 

SYN CZŁOWIECZY pośle aniołów SWOICH: 

ci zbiorą z JEGO królestwa wszystkie zgorszenia 

oraz tych, którzy dopuszczają się nieprawości, 

i wrzucą ich w piec rozpalony; 

tam będzie płacz i zgrzytanie zębów. 

Wtedy sprawiedliwi jaśnieć będą 

jak słońce w królestwie OJCA swego. 

Kto ma uszy, niechaj słucha! « 

https://www.museothyssen.org/en/collection/artists/fetti-domenico/parable-weeds
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INFORMACJE PARAFIALNE 
 19.VII (niedziela): 

 Światowa pandemia wirusa COVID-19 trwa… 
 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). 

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

 29–30.VIII (sobota–niedziela): Pielgrzymka rzeczna pw. św. Zygmun-
ta do Płocka Chętnych prosimy o zgłaszanie się do ks. Pro-
boszcza lub ks. Michała. 

 Chrzty w lipcu w 4. niedzielę miesiąca, 26.VII, na sumie. 
 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 MILEWSKI, kawaler, i Tamara Anna SOB-

CZYŃSKA, panna, oboje z parafii pw. Niepokalanego Poczęcia Najświętszej 
Maryi Panny w Górze Kalwarii 

Zapowiedź II: Grzegorz WITEK, kawaler z parafii pw. św. Elżbiety w Powsi-

nie, i Patrycja WESOŁOWSKA, panna z parafii tutejszej 

Zapowiedź I: Daniel Stanisław ANDRASZEWSKI, kawaler z parafii 

pw. św. Wincentego a Paulo w Warszawie, i Zuzanna Magdalena 

BIAŁEK, panna z parafii tutejszej  

Zapowiedź I: Damian MATYJASIAK, kawaler, i Wioletta Marzena 

ZIELIŃSKA, oboje z parafii pw. św. Anny w Piasecznie 
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. Irena Janina ANISZEWSKA  8.VII.2020 l. 76 

śp. Jadwiga SOWIŃSKA  4.VII.2020 l. 74 

śp. Andrzej Zbigniew SOKOŁOWSKI  30.VI.2020 l. 78 

Wieczne odpoczywanie racz Im dać PANIE! 

INTENCJE MSZALNE I MODLITEWNE 

20.VII 
(poniedziałek) 

730 † Bohdana OLIZAROWSKIEGO 

1800 

† Wojciecha, w 10. rocznicę śmierci, 

Franciszki i Stanisława GRZYWACZÓW, 

Stefanii i Jana KAMIŃSKICH, 

Marii, Stanisława i Tadeusza RYBAKÓW 

21.VII 
(wtorek) 

730 † Ireny ANISZEWSKIEJ 

1800 
† Kazimierza, Anieli i Kazimierza OSIADACZÓW, 

Kazimiery, Tadeusza i Sylwestra WIEWIÓRÓW 

22.VII 
(środa) 

730 † cierpiących w czyśćcu 

1800 † Danuty, Stanisława i Sławomira PYRAKÓW 

23.VII 
(czwartek) 

730  

1800 
† Edwarda ANDZIAKA, w 20. rocznicę śmierci, 

Reginy, Edwarda i Wiesława ANDZIAKÓW, 

Władysławy i Stanisława SERAFINÓW 

24.VII 
(piątek) 

730 w pewnej intencji 

1800 w intencji dzieci objętych modlitwą różańcową rodziców 

25.VII 
(sobota) 

730 † Zofii SITNIK, w 1. rocznicę śmierci 

1800 † Krzysztofa PACIAKA 

26.VII 
(niedziela) 

845 
† Józefa KALETY, 

Władysławy BOROWSKIEJ, 

Jana ZALEWSKIEGO 

1030 
† Lidii i Stefana WAWRZYŃCZAKÓW, 

Nadziei SULŻYK 

1200 
† Anny WALICKIEJ, 

jej rodziców i teściów, 

Heleny i Stanisława ZARONÓW 

1800 
† Stanisławy i Tadeusza ZAWIŚLAKÓW, 

zmarłych z rodzin ZAWIŚLAKÓW i DUSZÓW 

O NAWRÓCENIE SŁABYCH DUCHEM… 
W obliczu TWEM o, CHRYSTE, 

jam jest niegodzien, abym 

błagał o TWE gwiaździste 

prawdy, by dać je słabym. 

Chwast jestem na łodydze — 

TWA łaska mnie bogaci: 

w mem oku belkę widzę, 

lecz i źdźbło w oku braci… 

Bluźnierstwem mi się zdaje, 

gdy kornie dla nich proszę 

o te anielskie raje, 

co dajesz mnie potrosze. 

Niech mam odpokutować 

za grzech mój, za zuchwałość, 

lecz — słabych duchem wprowadź 

w TWĄ wszystkość, w TWOJĄ całość. 

Przynęć ich SŁOWA chlebem 

i zgarnij przez Aniołów 

niewodem TWOIM — niebem, 

jak najwspanialszy połów. 

A oni, gdy usiędą 

pod TWOJEJ chwały tęczą — 

uwielbią CIĘ kolędą… 

A mnie się odewdzięczą: 

pomodlą się albowiem 

do CIEBIE, nasz RYBITWO, 

w czas snu nad mem wezgłowiem 

westchnieniem i modlitwą, 

byś mię nie karał wielce, 

żem źdźbeł w nich widział ślady, 

gdym jeszcze własnej belce 

nie umiał dawać rady. 

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

STEFAN KARD. WYSZYŃSKI — MODLITWA Z OSTROWA LEDNICKIEGO… 
Jest rzeczą historycznie pewną, że na Ostrowie Lednickim od początku 

naszej państwowości zamieszkał 'BÓG żywy, choć zakryty, lecz prawdziwy', 

SYN BOGA ŻYWEGO, narodzony na świat z BOGURODZICY DZIEWICY, BOGIEM 

sławionej MARYI. Dlatego też Ostrów Lednicki jest dla nas 'polskim Betlejem', 

gdzie SYN CZŁOWIECZY spoczął na dłoniach BOGURODZICY. Tutaj SYN BOŻY 

rozpoczął swoje słodkie władanie, a władców naszych uczył ładu myśli, ładu 

wiary, sprawiedliwości, pokoju i tych wszystkich wartości, które ujęto 

w prawo miłości BOGA i bliźniego - jako pierwsze i największe przykazanie - 

przez wieki kształtowały naszą kulturę narodową i religijną. 

Możemy więc powiedzieć dzisiaj wobec CIEBIE, ŚWIĘTA BOŻA RODZICIELKO, 

ŚWIĘTA BOŻA KARMICIELKO, że słuszne jest nasze wołanie: 'Nie rzucim ziemi, 

skąd nasz ród!’ Bo stąd się on wywodzi! […] 

Przyjrzyj się, NAJLEPSZA MATKO, dziejom TWOJEJ chwały w polskiej ziemi. 

Tutaj się ona zaczęła i stąd płynąc, ogarnęła cały nasz Kraj tak, że hymn 

pochwalny 'BOGURODZICO DZIEWICO’ śpiewano i pod Grunwaldem i pod 

Lwowem. 

Wszyscy wiemy, że panowanie TWOJE — MATKO BOGA CZŁOWIEKA — w naszej 

ziemi, jest władaniem nad naszymi sercami, myślami i uczuciami. TY, 

NAJLEPSZA MATKO, żywisz nas radością TWOJEGO 'Magnificat’. Rozumiesz naszą 

troskę o wszystkie nasze dzienne sprawy, którą sama objawiłaś tylekroć, 

począwszy od godów w Kanie Galilejskiej. Żywisz nas CIAŁEM TWEGO SYNA, które 

ON nam dał, polecając kapłanom: 'Bierzcie i jedzcie, to jest CIAŁO MOJE'. To CIAŁO 

TWOJEGO SYNA, MATKO, jest wzięte z CIEBIE, przez działanie DUCHA ŚWIĘTEGO. 

Najwspanialszy myśliciel chrześcijaństwa, święty Tomasz, pozdrawiając SYNA 

TWEGO, wołał: 'Witaj, prawdziwe CIAŁO, zrodzone z MARYI DZIEWICY'. My w to 

wierzymy. My wiemy, że gdy w dniu Zwiastowania powiedziałaś Zwiastunowi: 

'Oto JA służebnica PAŃSKA, niech Mi się stanie według słowa twego', wyraziłaś 

zgodę na wszystko. Chociaż wiedziałaś, że wiele ucierpisz, chciałaś, aby 

dzieci TWOJEGO SYNA żywione były nie inaczej, tylko CIAŁEM i KRWIĄ BOGA 

ŻYWEGO. 

I tak jest do dziś dnia. Kościół dochował wierności rozkazowi BOŻEGO SYNA: 

'Bierzcie i jedzcie, to jest CIAŁO MOJE' — To czyńcie na MOJĄ pamiątkę' —

'JA jestem z wami po wszystkie dni, aż do skończenia świata’. Od krzyża, 

stałaś pod krzyżem, MATKO CHRYSTUSOWA, aż po pierwszy Kościół w Polsce, 

w którym sprawowano Eucharystię, nieustannie się to dokonuje. Jesteśmy 

żywieni CIAŁEM BOGA CzłowIeka, wziętym przez działanie DUCHA ŚWIĘTEGO, 

z CIEBIE, MARYJO DZIEWICO. 

Jakże jesteśmy CI wdzięczni za wszystko, nasza MATKO i KRÓLOWO, którą 

przyjmujemy dzisiaj jako naszego serdecznego Gościa, jako PANIĄ 

i WSPÓŁDZIEDZICZKĘ tej ziemi od tysiąca już lat. Została ona ofiarowana TOBIE 

jako wiano na TWOJE zaślubiny z Narodem. 

Stąd, z Ostrowa Lednickiego rozeszła się TWOJA chwała na cały nasz kraj. 

23.v.1978, Ostrów Lednicki. 

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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