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Dopuszczenie przez BOGA działania Szatana jest wielką tajemnicą, ale „wiemy, że BÓG z tymi, którzy GO miłują, współdziała we wszystkim dla ich dobra”RZ 8, 28… [KKK, 395, fragm.] 

DWUDZIESTA DRUGA NIEDZIELA ZWYKŁA 

 

IDŹ PRECZ, SZATANIE — BLOCH, Karol Henryk (1834, Kopenhaga – 1890, Kopenhaga) 

XIX w., kaplica, pałac Frederiksborg, Kopenhaga; źródło: commons.wikimedia.org 

Z KSIĘGI PROROKA JEREMIASZAJR 20, 7-9 

Uwiodłeś mnie, PANIE, 

a ja pozwoliłem się uwieść; 

ujarzmiłeś mnie i przemogłeś. 

Stałem się codziennym pośmiewiskiem, 

wszyscy mi urągają. 

Albowiem ilekroć mam zabierać głos, 

muszę obwieszczać: 

„Gwałt i ruina!” 

Tak, słowo PAŃSKIE stało się dla mnie 

codzienną zniewagą i pośmiewiskiem. 

I powiedziałem sobie: 

Nie będę GO już wspominał 

ani mówił w JEGO imię! 

Ale wtedy zaczął trawić moje serce jakby ogień, 

żarzący się w moim ciele. 

Czyniłem wysiłki, by go stłumić, 

lecz nie potrafiłem. 

PSALM RESPONSORYJNYPS 63 (62), 2. 3-4. 5-6. 8-9 (R.: POR. 2AB) 

REFREN: CIEBIE, mój BOŻE, pragnie moja dusza 

BOŻE, mój BOŻE, szukam CIEBIE 

i pragnie CIEBIE moja dusza. 

Ciało moje tęskni za TOBĄ 

jak zeschła ziemia łaknąca wody. 

Oto wpatruję się w CIEBIE w świątyni, 

by ujrzeć TWĄ potęgę i chwałę. 

TWOJA łaska jest cenniejsza od życia, 

więc sławić CIĘ będą moje wargi. 

Będę CIĘ wielbił przez całe me życie 

i wzniosę ręce w imię TWOJE. 

Moja dusza syci się obficie, 

a usta CIĘ wielbią radosnymi wargami. 

Bo stałeś się dla mnie pomocą 

i w cieniu TWYCH skrzydeł wołam radośnie: 

Do CIEBIE lgnie moja dusza, 

prawica TWOJA mnie wspiera. 

Z LISTU ŚWIĘTEGO PAWŁA APOSTOŁA DO RZYMIANRZ 12, 1-2 
Proszę was, bracia, 

przez miłosierdzie BOŻE, 

abyście dali ciała swoje 

na ofiarę żywą, świętą, 

BOGU miłą, 

jako wyraz waszej rozumnej służby BOŻEJ. 

Nie bierzcie więc wzoru z tego świata, 

lecz przemieniajcie się 

przez odnawianie umysłu, 

abyście umieli rozpoznać, 

jaka jest wola BOŻA: 

co jest dobre, 

co BOGU miłe 

i co doskonałe. 

AKLAMACJAPOR. EF 1, 17-18 Alleluja, Alleluja, Alleluja 

Niech OJCIEC PANA naszego, 

JEZUSA CHRYSTUSA, 

przeniknie nasze serca SWOIM światłem, 

abyśmy wiedzieli, 

czym jest nadzieja naszego powołania. 

SŁOWA EWANGELII WEDŁUG ŚW. MATEUSZAMT 16, 21-27 

JEZUS zaczął wskazywać swoim uczniom na to, 

że musi udać się do Jerozolimy 

i wiele wycierpieć 

od starszych i arcykapłanów 

oraz uczonych w Piśmie; 

że będzie zabity 

i trzeciego dnia zmartwychwstanie. 

A Piotr wziął GO na bok 

i począł robić MU wyrzuty: 

„PANIE, 

niech CIĘ BÓG broni! 

Nie przyjdzie to nigdy na CIEBIE”. 

Lecz ON odwrócił się i rzekł do Piotra: 

»Zejdź MI z oczu, szatanie! 

Jesteś MI zawadą, 

bo nie myślisz po BOŻEMU, 

lecz po ludzku«. 

Wtedy JEZUS rzekł do SWOICH uczniów: 

»Jeśli ktoś chce pójść za MNĄ, 

niech się zaprze samego siebie, 

niech weźmie krzyż swój 

i niech MNIE naśladuje. 

Bo kto chce zachować swoje życie, 

straci je; 

a kto straci swe życie z MEGO powodu, 

znajdzie je. 

Cóż bowiem za korzyść odniesie człowiek, 

choćby cały świat zyskał, 

a na swej duszy szkodę poniósł? 

Albo co da człowiek 

w zamian za swoją duszę? 

Albowiem SYN CZŁOWIECZY 

przyjdzie w chwale OJCA SWEGO 

razem z aniołami SWOIMI 

i wtedy odda każdemu 

według jego postępowania«. 

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:V%26A_-_Raphael,_Christ%27s_Charge_to_Peter_(1515).jpg
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INFORMACJE PARAFIALNE 
 30.VIII (niedziela): 

 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). 

 3.IX (czwartek): 1. CZWARTEK MIESIĄCA: 
 Msza św. o 1800 – z modlitwami o powołania kapłańskie 

i zakonne. 
 4.IX (piątek): 1. PIĄTEK MIESIĄCA: 

 Msza św. ku czci NAJŚWIĘTSZEGO SERCA PANA JEZUSA o 1800. 
 Spowiedź 1. piątkowa ½ godz. przed Mszą św. 

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

PIERWSZYCH SOBÓT MIESIĄCA – wynagradzającym za grze-
chy przeciwko SERCU MARYI! – na Mszy św. o NIEPOKA-

LANYM SERCU NAJŚWIĘTSZEJ MARYI PANNY o 1800. 
 Po Mszy św. różaniec. 

 6.IX (niedziela): 1-SZA NIEDZIELA MIESIĄCA. 
 Rozpoczęcie nowego roku szkolnego 2020-21. 
 O 1030 w kościele Msza św. dla szkół w Słomczynie 

i w Brześcach. Serdecznie zapraszamy! 
 Po sumie o 1200 adoracja NAJŚWIĘTSZEGO SAKRAMENTU. 
 Po adoracji – spotkanie Kół Żywego Różańca. 

 Zgodnie z zapowiedziami z maja br. uroczystości 1. KOMU-
NII ŚW. w naszej parafii będą miały miejsce: 

 5.IX (sobota): o 1200 — dla dzieci ze szkoły w Słomczynie; 
 12.IX (sobota): o 1200 — dla dzieci ze szkoły w Brześcach. 

W ramach przygotowań do uroczystości: 
 1.IX (wtorek): o 1845 w kościele spotkanie przygotowujące 

do 1. KOMUNII ŚW. dla rodziców i dzieci ze szkoły 

w Słomczynie oraz Opaczy. 
 4.IX (piątek): po Mszy św. o 1800 — spowiedź dzieci przed 

1. KOMUNIĄ ŚW. 
 19.IX (niedziela): Rocznica 1. Komunii św. o 1200. 
 Chrzty we wrześniu w 4. niedzielę miesiąca 27.IX, na sumie. 

Zgłoszenia do 18.IX w kancelarii. Przygotowanie dla ro-
dziców i chrzestnych 20.IX, po sumie, w kościele. 

 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 

Za wszystkie ofiary – składane na tacę, wpłaty indywidualne 
i na konto z przeznaczeniem na remont kościoła – Rada 
Parafialna i nasi duszpasterze składają serdeczne Bóg zapłać! 

PAMIĘTAJMY TEŻ O WSPARCIU NASZYCH DUSZPASTERZY! 

ZAPOWIEDZI 
Zapowiedź II: Mariusz KOMOSA, kawaler z parafii pw. św. Elżbiety w Pow-

sinie, i Magdalena SITARZ, panna z parafii tutejszej 

Zapowiedź II: Dionizjusz Roland SZYMCZYKIEWICZ, wdowiec, i Gra-
żyna JANISZEWSKA, 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 odeszła z naszego grona: 

śp. Marianna JĘKSA  19.VIII.2020 l. 89 

Wieczne odpoczywanie racz Jej dać PANIE! 

INTENCJE MSZALNE I MODLITEWNE 

31.VIII 
(poniedziałek) 

730 † Jana MARCINKOWSKIEGO 

1800 
† Stefana, z racji imienin, i Zofii PIENIĄŻKÓW, 

zmarłych z rodziny PIENIĄŻKÓW 

1.IX 
(wtorek) 

730 † Jana NOWIŃSKIEGO 

1800 
† poległych i pomordowanych 

w czasie II Wojny Światowej 

2.IX 
(środa) 

730 o nawrócenie grzeszników 

1800 † Janiny, Tadeusza, Stefanii i Jana BOROWSKICH 

3.IX 
(czwartek) 

730 w pewnej intencji 

1800 † Wiktorii, Zygmunta i Alicji SZLĄZAKÓW 

4.IX 
(piątek) 

730 o szczęśliwe rozpoczęcie i zakończenie budowy domu 

1800 
dziękczynna, w 56. rocznicę ślubu, Elżbiety i Jana, 

z prośbą o dalsze błogosławieństwo BOŻE 

dla jubilatów, ich dzieci, wnuków i prawnuków 

5.IX 
(sobota) 

730 w pewnej intencji 

1200 w intencji dzieci pierwszokomunijnych 

1800 o nawrócenie grzeszników 

6.IX 
(niedziela) 

845 
† Kamila i Stefana RAWSKICH, 

Józefa i Kazimiery BIELAWSKICH 

1030 

† Bronisława NOGALA, 

Franciszka i Genowefy NOGALÓW, 

Jana i Marianny KOCONÓW, 

Urszuli LACH, Katarzyny KOCON-MŁYNARCZYK, 

Janusza GWARDYSA 

1200 † Teodory GAŁKI, w 13. rocznicę śmierci 

1800 
† Ireny, Zdzisława i Romualda KŁOSÓW, 

Stafana i Stefanii NIESZKURKÓW 

SOLIDARNOŚĆ… 
Solidarność to 

Podobnie czuć i myśleć 

Solidarność znaczy 

Razem iść do celu 

Aż w ciemnym tunelu 

Światełko zabłyśnie 

Nadzieja na którą 

Czekało tak wielu 

Solidarność w walce 

O los sprawiedliwy 

W dążeniu upartym 

O jutro wciąż lepsze 

Jest siłą co zburzy 

Mur jak kruche szyby 

Każdy cios zadany 

Wolności odeprze 

Solidarności 

W walce o prawa 

Solidarności 

W pracy dla chleba 

Solidarności 

W nauce po mądrość 

Dla dobra Kraju 

Dziś nam potrzeba 

Człowiek, który pragnie 

Swe życie odmienić 

Lecz brak mu nadziei 

I wiary w swe siły 

W swej samotności 

Nic nie może już zmienić 

I świat ten już przestaje 

Być dla niego miły 

I nagłe spotkanie 

Miała dobre oczy 

Jej uśmiech mu pomógł 

Zacząć nowe życie 

Dziś jest innym człowiekiem 

A życie się toczy 

Jak niezwykłe, radosne 

I piękne odkrycie 

Solidarności 

W walce o prawa 

Solidarności 

W pracy dla chleba 

Solidarności 

W nauce po mądrość 

Dla twego dobra 

Dziś nam potrzeba 

Ludzie którzy pragną 

Wyrazić swą jedność 

W ożywczych poglądach 

Na kraj swój na świat 

Niosą sztandary 

Z napisem solidarność 

I rozwija je 

Na tle nieba dobry wiatr 

I wszędzie gdzie ludziom 

Niedobrze się wiedzie 

Gdzie zżera ich nędza 

Choroba i głód 

Ludzka solidarność 

Pomoże im w biedzie 

Jej siła, jej wola 

Jej trud uczyni cud 

W solidarności 

W walce o prawa 

W solidarności 

W pracy dla chleba 

W solidarności 

W nauce po mądrość 

Dla dobra świata 

Dziś nam potrzeba 

GRECHUTA Marek Michał (1945, Zamość – 2006, Kraków) 

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 
 

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

