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Aby wypełnić wolę OJCA, CHRYSTUS zapoczątkował Królestwo niebieskie na ziemi. Kościół jest „Królestwem CHRYSTUSA obecnym już w tajemnicy”Sobór Watykański II, konst. Lumen gentium, 3… [KKK, 763, fragm.] 

SIEDEMNASTA NIEDZIELA ZWYKŁA 

 

SEN SOLOMONA — GIORDANO, Luca (1634, Neapol – 1705, Neapol) 

ok. 1694-5, olejny na płótnie, 245×361 cm, Museo del Prado, Madryt; źródło: commons.wikimedia.org 

Z PIERWSZEJ KSIĘGI KRÓLEWSKIEJ1 KRL 3, 5. 7-12 

W Gibeonie PAN ukazał się Salomonowi w nocy, we śnie. 

Wtedy BÓG rzekł: 

»Proś o to, co mam ci dać«. 

A Salomon odrzekł: 

„O PANIE, BOŻE mój, 

TY ustanowiłeś królem TWEGO sługę 

w miejsce Dawida, mego ojca, 

a ja jestem bardzo młody 

i nie umiem rządzić. 

Ponadto TWÓJ sługa jest pośród TWEGO ludu, 

który wybrałeś, 

ludu mnogiego, 

którego nie da się zliczyć ani też spisać 

z powodu jego mnóstwa. 

Racz więc dać TWEMU słudze serce rozumne 

do sądzenia TWEGO ludu 

i rozróżniania dobra od zła, 

bo któż zdoła sądzić ten lud TWÓJ tak liczny?” 

Spodobało się PANU, że właśnie o to Salomon poprosił. 

BÓG więc mu powiedział: 

»Ponieważ poprosiłeś o to, 

a nie poprosiłeś dla siebie 

o długie życie ani też o bogactwa, 

i nie poprosiłeś o zgubę twoich nieprzyjaciół, 

ale prosiłeś dla siebie 

o umiejętność rozstrzygania spraw sądowych, 

oto spełniam twoje pragnienie 

i daję ci serce mądre i pojętne, 

takie, że podobnego tobie 

przed tobą nie było i po tobie nie będzie«. 

PSALM RESPONSORYJNYPS 119 (118), 57 I 72. 76-77. 127-128. 129-130 (R.: 97A) 

REFREN: Jakże miłuję Prawo TWOJE, PANIE 

PAN jest moim działem, 

przyrzekłem zachować słowa TWOJE. 

Prawo ust TWOICH jest dla mnie lepsze 

niż tysiące sztuk złota i srebra. 

Niech TWOJA łaska będzie mi pociechą 

zgodnie z obietnicą daną TWEMU słudze. 

Niech TWA litość mnie ogarnie, a żyć będę, 

bo TwOje Prawo jest moją rozkoszą. 

Przeto więcej miłuję TWOJE przykazania 

niż złoto, niż złoto najczystsze. 

Dlatego uważam za słuszne wszystkie TWE postanowienia 

i nienawidzę wszelkiej drogi fałszu. 

TWOJE napomnienia, PANIE, są przedziwne, 

dlatego przestrzega ich moja dusza. 

Poznanie TWOICH słów oświeca 

i naucza niedoświadczonych. 

Z LISTU ŚW. PAWŁA APOSTOŁA DO RZYMIANRZ 8, 28-30 

Bracia: 

Wiemy, że BÓG z tymi, 

którzy GO miłują, 

współdziała we wszystkim 

dla ich dobra, 

z tymi, którzy są powołani 

według JEGO zamysłu. 

Albowiem tych, 

których przedtem poznał, 

tych też przeznaczył na to, 

by się stali na wzór obrazu JEGO SYNA, 

aby ON był PIERWORODNYM 

między wielu braćmi. 

Tych zaś, których przeznaczył, 

tych też powołał, 

a których powołał — 

tych też usprawiedliwił, 

a których usprawiedliwił — 

tych też obdarzył chwałą. 

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, 44-52 

JEZUS opowiedział tłumom taką przypowieść: 

»Królestwo niebieskie podobne jest 

do skarbu ukrytego w roli. 

Znalazł go pewien człowiek 

i ukrył ponownie. 

Uradowany poszedł, 

sprzedał wszystko, co miał, 

i kupił tę rolę. 

Dalej, 

podobne jest królestwo niebieskie 

do kupca poszukującego pięknych pereł. 

Gdy znalazł jedną drogocenną perłę, 

poszedł, sprzedał wszystko, co miał, 

i kupił ją. 

Dalej, 

podobne jest królestwo niebieskie do sieci, 

zarzuconej w morze 

i zagarniającej ryby wszelkiego rodzaju. 

Gdy się napełniła, 

wyciągnęli ją na brzeg 

i usiadłszy, dobre zebrali w naczynia, 

a złe odrzucili. 

Tak będzie przy końcu świata: 

wyjdą aniołowie, 

wyłączą złych spośród sprawiedliwych 

i wrzucą ich w piec rozpalony; 

tam będzie płacz 

i zgrzytanie zębów. 

Zrozumieliście to wszystko? « 

Odpowiedzieli MU: 

„Tak”. 

A ON rzekł do nich: 

»Dlatego każdy uczony w Piśmie, 

który stał się uczniem królestwa niebieskiego, 

podobny jest do ojca rodziny, 

który ze swego skarbca 

wydobywa rzeczy nowe i stare«. 

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Luca_Giordano_-_Dream_of_Solomon_-_WGA09004.jpg


 

 NNN RRR    XXXXXXXXX///222000222000    (((999555444)))    
 

Wyd. Redakcja parafia św. Zygmunta, ul. Wiślana 85, 05-507, Słomczyn strona — 2 — 
Nakład: 400 egz. 26 lipca AD 2020 

INFORMACJE PARAFIALNE 
 26.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). 

 1.VIII (sobota): 1-SZA SOBOTA MIESIĄCA. 
 Uczcijmy! NIEPOKALANE SERCE MARYI nabożeństwem PIĘCIU 

PIERWSZYCH SOBÓT MIESIĄCA – wynagradzającym za grze-
chy przeciwko SERCU MARYI! – wyjątkowo na Mszy św. 
o NIEPOKALANYM SERCU NAJŚWIĘTSZEJ MARYI PANNY o 730, 
a po niej różańcu… 

 76. rocznica wybuchu Powstania Warszawskiego: 
 Msza św. w intencji Powstańców o 1800. 

 2.VIII (niedziela): 

 Po sumie o 1200 adoracja NAJŚWIĘTSZEGO SAKRAMENTU. 
 Po adoracji spotkanie Kół Żywego Różańca. 

 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. 

 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: Daniel Stanisław ANDRASZEWSKI, kawaler z parafii 

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

BIAŁEK, panna z parafii tutejszej 

Zapowiedź II: 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 odeszły z naszego grona: 

śp. Jadwiga Krystyna ZAJĄC  15.VII.2020 l. 90 

śp. Wiera FILIPIUK  12.VII.2020 l. 73 

Wieczne odpoczywanie racz Im dać PANIE! 

INTENCJE MSZALNE I MODLITEWNE 

27.VII 
(poniedziałek) 

730 † Anny i Andrzeja MICHAŁOWSKICH 

1800 
† Andrzeja KWIETNIA, w rocznicę śmierci, 

Bolesława ZDUŃCZYKA, 

Arkadiusza BARANA 

28.VII 
(wtorek) 

730 

† Zdzisława GUTTA, w 4. rocznicę śmierci, 

Jarosława i Pawła GUTTÓW, 

zmarłych z rodzin SOĆKÓW i GUTTÓW 

oraz o zdrowie dla Bartłomieja 

1800 
† Marianny KULCZYK, w 50. rocznicę śmierci, 

zmarłych z rodzin KORNASZEWSKICH, KULCZYKÓW i OSĘKÓW 

29.VII 
(środa) 

730 † Tadeusza GOLISZEWSKIEGO  

1800 † Bohdana OLIZAROWSKIEGO 

30.VII 
(czwartek) 

730 † Eugenii i Janusza SKRZYPCZAKÓW 

1800 

† Antoniego i Stefanii MIGDALSKICH, 

Anny, Grzegorza, Tadeusza, Ireny i Mieczysława 

WŁODARCZYKÓW, 

Jerzego BLAŹNIKA 

31.VII 
(piątek) 

730  

1800 
† Stanisława GELLERTA, 

zmarłych z rodzin GELLERTÓW 

1.VIII 
(sobota) 

730 o nawrócenie grzeszników 

1800 w intencji POWSTAŃCÓW WARSZAWSKICH 

2.VIII 
(niedziela) 

845 
† Genowefy i Antoniego GUTTÓW, 

zmarłych z rodzin GUTTÓW i GOLIKÓW 

1030 
† Antoniego OKLEJA, 

Krystyny i Tadeusza OKLEJÓW, 

Pelagii, Mariana i Sławomira LICHOCKICH 

1200 † Jadwigi OKLEJ 

1800 o nawrócenie grzeszników 

NIGDY SIĘ NIE POGODZĘ BY KUPCZYLI TOBĄ… 
moim domem jest miłość niech ona nas chroni 

od burz i niepogody … od wiatru i chłodu 

od kłamców co próbują zabierać nam wolność 

gdy nas łudzą nadzieją i blaskiem Zachodu 

przez moje myśli codziennie marsz żałobny idzie 

i wieje chorągwiami przez serce otwarte 

chodzę niecierpliwie przez pustynię kartki 

pełnię na progu wiary ojczyźnianą wartę 

nigdy się nie pogodzę by kupczyli TOBĄ 

ci którzy zapomnieli że TY jesteś z nami 

i że TY zawsze będziesz języczkiem u wagi 

gdy będziemy CI służyć naszymi sprawami 

jeszcze wiatr w skrzydła łapię choć z lękiem i trwogą 

że przestrzeń jest zbyt wielka i skrzydła dziurawe 

i że już nie marzenie nadzieja i miłość 

lecz twarda rzeczywistość jest brutalnym prawem 

świeca trwania zbyt szybko spala się i gaśnie 

by objąć jednym życiem Wielki Teatr Świata 

ci którzy odnaleźli złoty okruch wiary 

spokojnie piszą życie w mijających datach 

OJCZE nasz KTÓRY jesteś z tamtej strony cienia 

i KTÓRY zatrzymujesz śmiertelne zegary 

skrzypi we mnie mozolnie kruche przęsło serca 

pomiędzy przyczółkami Nadziei i Wiary … 

przechowamy w sobie ogień Wielkiej Polski 

nie stłamsi go szyderstwo i wrogie sojusze 

bo nie transparenty tworzą siłę pieśni 

ale wierne jej grobom niepodlegle dusze 

bo w tej groźnej chorobie co nasz kraj pożera 

nie pozwól byśmy PANIE znowu tak skarleli 

że rozumieć nie będziemy tych co już odeszli 

i tworzyli naszą przeszłość z czerwieni i bieli … 

przeniesiemy tożsamość przez zły czas niemocy 

przechowamy ją choć groźny nastał czas choroby 

po każdej epidemii powracało życie… 

jak trawa co zarasta z czasem wszystkie groby … 

WĘGRZYN, Kazimierz Józef (1947, Miejsce Piastowe) 

STEFAN KARD. WYSZYŃSKI — POTĘŻNE JEST PRAWO DO WOLNOŚCI… 
Straszne to były dni, ale jakże wspaniałe! 

Okryły stolicę narodu, który chciał być wolny, nową chwałą, albowiem naród 

– przez synów swoich walczących w Warszawie – zaświadczył, że pragnie 

wolności i ma do niej całkowite prawo. 

Warszawa – Miasto Nieujarzmione! Chociażby miało ufać przeciwko nadziei 

– niezwyciężone! Bo nawet wtedy, gdy padną wszyscy, pozostanie jeszcze 

sprawa i prawo do wolności. I chociażby pozostały góry ciał, przykryte 

gruzami, to jeszcze ofiary te są małe, w porównaniu do wielkiego prawa, 

jakie ma człowiek, naród i ludzkość: prawa do wolności. 

Wielkie jest prawo do wolności! 

Złożył je w naturze człowieka sam BÓG. Jest ono tak wielkie, że poruszyło 

nawet niebo i głosem swoim doszło do łona TRÓJCY ŚWIĘTEJ, wstrząsając 

niejako wewnętrznym szczęściem samego BOGA. Oto OJCIEC NIEBIESKI nie 

przyjął ofiar Starego Zakonu, składanych MU ze zwierząt na Syjonie, ale 

SYNOWI SWOJEMU ciało sposobił, ażeby BÓG-CZŁOWIEK złożył je w obronie 

wolności swych braci. 

Przez krzyż, ofiarę z ciała i krwi swojej, CHRYSTUS wyzwolił człowieka. 

Aż tak potężne jest prawo do wolności! Właśnie dlatego, ażeby je zachować 

i ochronić, a przez to obronić godność człowieka, jako istoty rozumnej 

i wolnej, trzeba umieć się poświęcać i składać ofiary. Poniżej poziomu 

wolności osobistej, jako właściwości rozumnej natury ludzkiej, człowiek, 

który biernie przyjmuje narzuconą mu niewolę, już się właściwie deklasuje 

i przestaje być pod jakimś względem pełnym człowiekiem. 

I naród, który nie umie walczyć o swoją wolność, już się właściwie 

zdeklasował, stając poniżej swej wysokiej godności. 

Trzeba dopiero olbrzymich ofiar i potężnych wstrząsów, ażeby otrzeźwiał 

człowiek, który nie broni już wolności swojej osoby jako istoty rozumnej, 

i naród, który nie pełni już powinności wobec najsłuszniejszego 

i najpotężniejszego swego prawa, jakim jest wolność. 

Dlatego też obrońca wolności, JEZUS CHRYSTUS, chociaż „zgorzał” – jak 

widzimy to na krzyżu, wiszącym na wprost ambony – jednakże zadanie 

swoje wypełnił… 

kościół pw. św. Marcina w Warszawie 

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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