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Stworzenie, wyprowadzone z nicości mocą, mądrością i dobrocią BOŻĄ, nie może niczego osiągnąć, jeśli jest oddzielone od swego początku, ponieważ „stworzenie 

bez STWÓRCY zanika”SOBÓR WATYKAŃSKI II, KONST. GAUDIUM ET SPES, 36; tym bardziej nie może osiągnąć swego ostatecznego celu bez pomocy łaskiPOR. MT 19, 26; J 15, 5; FLP 4, 13. [KKK, 308, fragm.] 

DZIEWIĘTNASTA NIEDZIELA ZWYKŁA 

 

PANIE, RATUJ MNIE! — GWINDLE (XXI w.) 

2016 źródło: pl.pinterest.com 

Z PIERWSZEJ KSIĘGI KRÓLEWSKIEJ1 KRL 19, 9A. 11-13A 

Gdy Eliasz przyszedł do BOŻEJ góry Horeb, 

wszedł do pewnej groty, gdzie przenocował. 

Wtedy BÓG rzekł: 

»Wyjdź, aby stanąć na górze wobec PANA!« 

A oto PAN przechodził. 

Gwałtowna wichura 

rozwalająca góry i druzgocąca skały szła przed PANEM; 

ale PANA nie było w wichurze. 

A po wichurze – 

trzęsienie ziemi: 

PANA nie było w trzęsieniu ziemi. 

Po trzęsieniu ziemi powstał ogień: 

PANA nie było w ogniu. 

A po tym ogniu – 

szmer łagodnego powiewu. 

Kiedy tylko Eliasz go usłyszał, 

zasłoniwszy twarz płaszczem, wyszedł 

i stanął przy wejściu do groty. 

PSALM RESPONSORYJNYPS 85 (84), 9AB I 10. 11-12. 13-14 (R.: POR. 8) 

REFREN: Okaż SWĄ łaskę i daj nam zbawienie 

Będę słuchał tego, co PAN BÓG mówi: 

oto ogłasza pokój ludowi i SWOIM wyznawcom. 

Zaprawdę, bliskie jest JEGO zbawienie 

dla tych, którzy MU cześć oddają, 

i chwała zamieszka w naszej ziemi. 

Łaska i wierność spotkają się z sobą, 

ucałują się sprawiedliwość i pokój. 

Wierność z ziemi wyrośnie, 

a sprawiedliwość spojrzy z nieba. 

PAN sam szczęściem obdarzy, 

a nasza ziemia wyda swój owoc. 

Sprawiedliwość będzie kroczyć przed NIM, 

a śladami JEGO kroków zbawienie. 

Z LISTU ŚW. PAWŁA APOSTOŁA DO RZYMIANRZ 9, 1-5 

Bracia: 

Prawdę mówię w CHRYSTUSIE, 

nie kłamię, 

potwierdza mi to moje sumienie w DUCHU ŚWIĘTYM, 

że w sercu swoim odczuwam wielki smutek 

i nieustanny ból. 

Wolałbym bowiem sam być pod klątwą, 

odłączonym od CHRYSTUSA 

dla zbawienia braci moich, 

którzy według ciała są moimi rodakami. 

Są to Izraelici, 

do których należą przybrane synostwo i chwała, 

przymierza i nadanie Prawa, 

pełnienie służby BOŻEJ i obietnice. 

Do nich należą praojcowie, 

z nich również jest CHRYSTUS według ciała, 

TEN, KTÓRY JEST ponad wszystkim, 

BÓG błogosławiony na wieki. 

AKLAMACJA PR. PS 130 (129), 5 Alleluja, Alleluja, Alleluja 

Pokładam nadzieję w PANU, 

ufam JEGO słowu. 

SŁOWA EWANGELII WEDŁUG ŚW. MATEUSZAMT 14, 22-33 

Gdy tłum został nasycony, 

zaraz JEZUS przynaglił uczniów, 

żeby wsiedli do łodzi 

i wyprzedzili GO na drugi brzeg, 

zanim odprawi tłumy. 

Gdy to uczynił, wyszedł sam jeden na górę, 

aby się modlić. 

Wieczór zapadł, 

a ON SAM tam przebywał. 

Łódź zaś była już o wiele stadiów oddalona od brzegu, 

miotana falami, 

bo wiatr był przeciwny. 

Lecz o czwartej straży nocnej przyszedł do nich, 

krocząc po jeziorze. 

Uczniowie, zobaczywszy GO kroczącego po jeziorze, 

zlękli się, myśląc, że to zjawa, 

i ze strachu krzyknęli. 

JEZUS zaraz przemówił do nich: 

«Odwagi! 

To JA jestem, 

nie bójcie się!» 

Na to odezwał się Piotr: 

„PANIE, 

jeśli to TY jesteś, 

każ mi przyjść do SIEBIE 

po wodzie!” 

A ON rzekł: 

«Przyjdź!« 

Piotr wyszedł z łodzi 

i krocząc po wodzie, 

podszedł do JEZUSA. 

Lecz na widok silnego wiatru uląkł się 

i gdy zaczął tonąć, krzyknął: 

„PANIE, ratuj mnie!” 

JEZUS natychmiast wyciągnął rękę 

i chwycił go, mówiąc: 

«Czemu zwątpiłeś, 

człowiecze małej wiary?« 

Gdy wsiedli do łodzi, 

wiatr się uciszył. 

Ci zaś, którzy byli w łodzi, 

upadli przed NIM, mówiąc: 

„Prawdziwie jesteś SYNEM BOŻYM”. 

https://pl.pinterest.com/pin/807622145657439735/
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INFORMACJE PARAFIALNE 
 9.VIII (niedziela): 

 Parafia gości s. Annę MAŁKOWSKĄ, ze Zgromadzenia Sióstr 
od Aniołów CSA, od 10. lat na misjach w Kamerunie. 
Witamy! Po Mszach św. można wesprzeć jej posługę. 

 Światowa pandemia wirusa COVID-19 trwa… 
 Zasady obecności w naszym kościele: 

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

 15.VIII (sobota):  WNIEBOWZIĘCIA NAJŚWIĘTSZEJ MARYI PANNY. 

 Msze św. jak w niedzielę. 
 Błogosławieństwo ziół i kwiatów podczas każdej Mszy św. 

 16.VIII (niedziela): W związku z wydarzeniami w Bejrucie w Li-
banie po Mszach św. odbędzie się zbiórka na rzecz ofiar. 

 Chrzty w sierpniu w 4. niedzielę miesiąca, 23.VIII, na su-
mie. Zgłoszenia do 14.VIII w kancelarii. Przygotowanie dla 

rodziców i chrzestnych 16.VIII po sumie, w kościele. 
 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: Jacek PUSTUŁA, kawaler, i Joanna WIŚNIEWSKA, 

panna, oboje z parafii pw. św. Bożej Rodzicielki w Klarysewie 

Zapowiedź I: Łukasz Sebastian STAROS, kawaler, i Beata SZELĄG, 
panna, oboje z parafii tutejszej 

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. Jan MARCINKOWSKI  29.VII.2020 l. 79 

śp. Maria WOJTCZAK  26.VII.2020 l. 77 

Wieczne odpoczywanie racz Im dać PANIE! 

INTENCJE MSZALNE I MODLITEWNE 

10.VIII 
(poniedziałek) 

730 † Antoniego, Władysława i Antoniego PIETRASZKÓW 

1800 
† Haliny PINDELSKIEJ, w 7. rocznicę śmierci, 

Jana, Bronisławy i Leszka PINDELSKICH 

11.VIII 
(wtorek) 

730 † Aleksandra i Genowefy KOSMALÓW 

1800 
† Krzysztofa KONOPKI, 

jego rodziców Tadeusza i Haliny KONOPKÓW 

12.VIII 
(środa) 

730 † Marii WOJTCZAK 

1800 † Jana FRANKOWSKIEGO 

13.VIII 
(czwartek) 

730 w pewnej intencji 

1800 
† Marii i Kazimierza KALIŃSKICH, 

Wandy, Anny i Bolesława BOGUCKICH 

14.VIII 
(piątek) 

730 
† Stanisława i Heleny MIRKOWSKICH, 

 zmarłych z rodziny 

1800 
† Ireny i Eugeniusza WARGOCKICH, 

zmarłych z rodziny WARGOCKICH 

15.VIII 
(sobota) 

845 
† Tadeusza, w 7. rocznicę śmierci, i Jerzego, w 16. rocznicę śmierci, 

ANUSZSEWSKICH 

1030 
† Dariusza KLUCZYŃSKIEGO, w 2. rocznicę śmierci, 

Polikarpa WILCZYŃSKIEGO, 

Józefa KLUCZYŃSKIEGO, Józefa i Emilii OKLEJÓW 

1200 

dziękczynna, z prośbą o błogosławieństwo BOŻE, 

dla Macieja i Eweliny, w 5. rocznicę ślubu, 

oraz ich syna Michała 

1800 
† Ludwiki i Witolda BUJEŃCZYKÓW, 

Bernarda, Jana i Antoniny BARANÓW 

16.VIII 
(niedziela) 

845 
† Marcina i Mirosławy MILEWSKICH, 

Ireny, Jana i Sławomira KULCZYKÓW 

1030 † Jadwigi, Eugeniusza, Stefana i Mirosława OKLEJÓW 

1200 
† Krystyny BUJEŃCZYK, w 3. rocznicę śmierci, 

Ludwiki i Witolda BUJEŃCZYKÓW, 

zmarłych z rodziny OSKROBÓW 

1800 † Matyldy GUT–ANDZIAK 

POLONIA CANTANS… 
bądź Polsko w naszym sercu najpiękniejszą nutą 

co czule zaplątana w struny naszej duszy 

gdy trzeba będzie stanąć po stronie Ojczyzny 

to w czas zwątpienia magią muzyki nas wzruszy 

i powiedzie nas ufnie przez polskie zagony 

z muzyką wiatru świerszczy owadów i ptaków 

przez kręte polskie drogi gdzie pośród kapliczek 

odnajdziemy dzieciństwo pośród dawnych znaków 

gdzie historia Ojczyzny zapisana wiarą 

wśród omszałych tablic znakiem przypomnienia 

gdzie horyzont podparty wieżami kościołów 

podtrzymuje sklepienie naszego zbawienia 

a Anioł PAŃSKI dzwoni pamięcią dzieciństwa 

gdy na skrzydłach aniołów JEGO nuty wrócą 

i chwałę PANNY MARII w modlitewnym gwarze 

drżeniem dzwonu nut spiżowych AVE MARIA nucą 

bądź Polsko w naszych sercach muzyką 

sumienia gdy radość nas wypełnia nadzieja i wiara 

i w bemolach gdy trzeba przypominaj krzyże 

niech tęsknota nas zaboli jak największa kara 

przypominaj nam akordy jak bitewną wrzawę 

gdyśmy z pieśnią i modlitwa przez Grunwaldu pole szli 

do Polski do wolności z MARYJĄ na ustach 

by potwierdzić naszą wiarę i niezłomną wolę 

że Ojczyzna nasza wzrasta z miłości i trudu 

i potrzebne wciąż jest męstwo duma i ofiara 

gdy nam trąbki grały larum pod progiem Ojczyzny 

bo nam wróg przynosił trwogę w wojennych pożarach 

Polonia Cantans dziś splecione czule 

ze słowami poetów ich muzyką słowa 

składają Ci Ojczyzno dar swojego serca 

Ty go przyjmij i w pamięci serdecznej zachowaj… 

WĘGRZYN, Kazimierz Józef (ur. 1947, Miejsce Piastowe)  

 
WARSZAWO NAPRZÓD! (Alegoria zwycięstwa w 1920 r.) – JASIŃSKI, Zdzisław (1863, Warszawa – 1932, Warszawa) 

1920, olejny, na płótnie, 262×162, Muzeum Narodowe, Warszawa źródło: cyfrowe.mnw.art.pl 

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://cyfrowe.mnw.art.pl/dmuseion/docmetadata?id=3061&show_nav=true
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