
   

»»WWSSZZYYSSTTKKOO ,,   CCOOKKOOLLWWIIEEKK  ZZWWIIĄĄŻŻEECCIIEE  NNAA  ZZIIEEMMII……««   
NR XXXVI/2020 (960) GAZETKA PARAFII ŚW. ZYGMUNTA W SŁOMCZYNIE 6 WRZEŚNIA AD 2020 
 

Portal parafialny: www.swzygmunt.knc.pl strona — 1 — 

„Dla urzeczywistnienia […] wielkiego dzieła” — udzielania czy przekazywania SWOJEGO dzieła zbawienia — „CHRYSTUS jest zawsze obecny w SWOIM Kościele, szczególnie 

w czynnościach liturgicznych. 

Jest obecny w ofierze Mszy świętej, czy to w osobie odprawiającego, gdyż »TEN SAM, który kiedyś ofiarował się na krzyżu, obecnie ofiaruje się przez posługę kapłanów«, 

czy też zwłaszcza pod postaciami eucharystycznymi […] 

W tak wielkim dziele, przez które BÓG otrzymuje doskonałą chwałę, a ludzie uświęcenie, CHRYSTUS zawsze przyłącza do SIEBIE Kościół, SWOJĄ Oblubienicę umiłowaną, 

która wzywa swego PANA i przez NIEGO oddaje cześć OJCU wiecznemu”SOBÓR WATYKAŃSKI II, KONST. SACROSANCTUM CONCILIUM, 7. [KKK, 1088-9, fragm.] 

DWUDZIESTA TRZECIA NIEDZIELA ZWYKŁA 

 

MODLITWA PAŃSKA — TISSOT, Jakub (1836, Nantes – 1902, Buillon) 

1886-96, farby wodne na papierze, 21.6×16.4 cm, Brooklyn Museum, Nowy Jork; źródło: www.brooklynmuseum.org 

Z KSIĘGI PROROKA EZECHIELAEZ 33, 7-9 

Tak mówi PAN: 

»Ciebie, o synu człowieczy, 

wyznaczyłem na stróża domu Izraela 

po to, byś słysząc z MYCH ust napomnienia, 

przestrzegał ich w MOIM imieniu. 

Jeśli do występnego powiem: 

Występny musi umrzeć — 

a ty nic nie mówisz, 

by występnego sprowadzić z jego drogi — 

to on umrze z powodu swej przewiny, 

ale odpowiedzialnością za jego śmierć 

obarczę ciebie. 

Jeśli jednak ostrzegłeś występnego, 

by odstąpił od swojej drogi i zawrócił, 

on jednak nie odstępuje od swojej drogi, 

to on umrze z własnej winy, 

ty zaś ocaliłeś swoją duszę«. 

PSALM RESPONSORYJNYPS 95 (94), 1-2. 6-7C. 7D-9 (R.: POR. 7D-8A) 

REFREN: Słysząc głos PANA, serc nie zatwardzajcie 

Przyjdźcie, radośnie śpiewajmy PANU, 

wznośmy okrzyki ku chwale OPOKI naszego zbawienia. 

Stańmy przed obliczem JEGO z uwielbieniem, 

z weselem śpiewajmy MU pieśni. 

Przyjdźcie, uwielbiajmy GO, padając na twarze, 

klęknijmy przed PANEM, który nas stworzył. 

Albowiem ON jest naszym BOGIEM, 

a my ludem JEGO pastwiska i owcami w JEGO ręku. 

Obyście dzisiaj usłyszeli głos JEGO: 

»Niech nie twardnieją wasze serca jak w Meriba, 

jak na pustyni w dniu Massa, 

gdzie MNIE kusili wasi ojcowie, 

doświadczali MNIE, choć widzieli MOJE dzieła«. 

Z LISTU ŚWIĘTEGO PAWŁA APOSTOŁA DO RZYMIANRZ 13, 8-10 
Bracia: 

Nikomu nie bądźcie nic dłużni 

poza wzajemną miłością. 

Kto bowiem miłuje drugiego, 

wypełnił Prawo. 

Albowiem przykazania: 

»Nie cudzołóż, 

nie zabijaj, 

nie kradnij, 

nie pożądaj« 

i wszystkie inne — 

streszczają się w tym nakazie: 

»Miłuj bliźniego swego 

jak siebie samego!« 

Miłość nie wyrządza zła bliźniemu. 

Przeto miłość jest doskonałym wypełnieniem Prawa. 

AKLAMACJAPOR. 2 KOR 5, 19 Alleluja, Alleluja, Alleluja 

W CHRYSTUSIE BÓG 

pojednał świat z SOBĄ, 

nam zaś przekazał 

słowo jednania. 

SŁOWA EWANGELII WEDŁUG ŚW. MATEUSZAMT 18, 15-20 

JEZUS powiedział do SWOICH uczniów: 

»Gdy brat twój zgrzeszy przeciw tobie, 

idź i upomnij go w cztery oczy. 

Jeśli cię usłucha, 

pozyskasz swego brata. 

Jeśli zaś nie usłucha, 

weź z sobą jeszcze jednego albo dwóch, 

żeby na słowie dwóch albo trzech świadków 

oparła się cała sprawa. 

Jeśli i tych nie usłucha, 

donieś Kościołowi. 

A jeśli nawet Kościoła nie usłucha, 

niech ci będzie jak poganin i celnik. 

Zaprawdę, powiadam wam: 

Wszystko, cokolwiek zwiążecie na ziemi, 

będzie związane w niebie, 

a co rozwiążecie na ziemi, 

będzie rozwiązane w niebie. 

Dalej, zaprawdę, powiadam wam: 

Jeśli dwóch z was na ziemi 

zgodnie o coś prosić będzie, 

to wszystko otrzymają od MOJEGO OJCA, 

który jest w niebie. 

Bo gdzie są dwaj albo trzej zebrani 

w IMIĘ MOJE, 

tam jestem pośród nich«. 

https://www.brooklynmuseum.org/opencollection/objects/4531
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INFORMACJE PARAFIALNE 
 6.IX (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). 

 6.IX (niedziela): 1-SZA NIEDZIELA MIESIĄCA. 
 Rozpoczęcie nowego roku szkolnego 2020-21. O 1030 

Msza św. dla szkół w Słomczynie i w Brześcach. 
 Po sumie o 1200 adoracja NAJŚWIĘTSZEGO SAKRAMENTU. 
 Po adoracji – spotkanie Kół Żywego Różańca. 

 12.IX (sobota): 
 12.IX (sobota): Uroczystość 1. KOMUNII ŚW. dla dzieci ze 

szkoły w Brześcach o 1200. 

 WYPOMINKI o 1715. 
 Msza św. za zmarłych polecanych w WYPOMINKACH o 1800. 

 13.IX (niedziela): Po Mszach św. będą zbierane ofiary do puszek 
z przeznaczeniem na GRÓB BOŻY w Jerozolimie. 
Tradycyjnie zbiera się te ofiary w Wielki Piątek, przy okazji 
Adoracji Krzyża, w tym roku wszelako – w związku z epide-
mią – zbiórka została przełożona na niedzielę poprzedzającą 
święto Podwyższenia Krzyża, które przypada 14.IX. 

 20.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. 

 Burmistrz Gminy Konstancin-Jeziorna informuje, że przez 
trzy miesiące, od 1 września do 30 listopada, na terenie 
całego kraju prowadzony jest Powszechny Spis Rolny 2020. 
 Udział w spisie jest obowiązkowy dla wszystkich użytkowników 

gospodarstw rolnych. 
 Aby wziąć udział w spisie rolnym, należy samodzielne wypełnić 

elektroniczny formularz na stronie internetowej spisrolny.gov.pl. 
 Osoby, które nie mają dostępu do Internetu mogą zadzwonić 

na Infolinię Spisową i podczas rozmowy z konsultantem spisać 
się przez telefon. 

 Można też skorzystać z punktu spisowego w urzędzie. 

Wszystkie informacje o gospodarstwie rolnym przekazane 
podczas spisu objęte są tajemnicą statystyczną. 

 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 Rada Parafialna i nasi duszpasterze 
składają serdeczne Bóg zapłać! 

PAMIĘTAJMY TEŻ O WSPARCIU NASZYCH DUSZPASTERZY! 
INTENCJE MSZALNE I MODLITEWNE 

7.IX 
(poniedziałek) 

730 w pewnej intencji 

1800 † Wacławy, Antoniego i Eugeniusza ZDUŃCZYKÓW 

8.IX 
(wtorek) 

730 † Bohdana OLIZAROWSKIEGO 

1800 
† Wiesława i Jana NOGALÓW, 

Ewy i Ksawerego STRZELECKICH, 

dziadków HAKOWSKICH i NOGALÓW 

9.IX 
(środa) 

730 † Marii NOWAK, w 14. rocznicę śmierci 

1800 
† Stanisławy, Stanisława, Franciszka i Eugeniusza 

ZAWADZANKÓW 

10.IX 
(czwartek) 

730 
† Heleny i Stanisława MIRKOWSKICH, 

zmarłych z rodzin 

1800 † Romana CETKOWSKIEGO, w 1. rocznicę śmierci 

11.IX 
(piątek) 

730 dziękczynna, w rocznicę ślubu Iwony i Daniela 

1800 
† Stanisława KANABUSA, w 5. rocznicę śmierci, 

jego rodziców, 

Kazimiery i Mariana MIRGOSÓW 

12.IX 
(sobota) 

730 

† Eleonory BOJAŃCZYK, 

Franciszki i Władysława WENCŁAWIAKÓW, 

zmarłych z rodziny WENCŁAWIAKÓW, 

Mariusza STRUZIKA 

1200 w intencji dzieci pierwszokomunijnych 

1715 WYPOMINKI 

1800 † zmarłych polecanych w WYPOMINKACH 

13.IX 
(niedziela) 

845 
† Marianny ZDUŃCZYK, w 2. rocznicę śmierci, 

Wiesława ZDUŃCZYKA 

1030 
† Cypriana OSUCHA, 

Stanisława i Janiny KWIATKOWSKICH, 

Rozalii i Władysława OSUCHÓW 

1200 † Tadeusza BARANA, w 13. rocznicę śmierci 

1800 w pewnej intencji 

STEFAN KARD. WYSZYŃSKI — CNOTA AMBON I OŁTARZY… 
CHRYSTUSOWE słowa: »Weźmijcie MOJE jarzmo na siebie i uczcie się od MNIE, 

bo jestem łagodny i pokorny sercem«MT 11, 29 mogą rodzić opór 

nowoczesnych pedagogów, społeczników i polityków, mogą uchodzić 

za obrazę człowieczeństwa, za hamulec postępu, upragnionych zdobyczy, 

programowych osiągnięć […] 

A jednak w Zakonie CHRYSTUSOWYM nadal trwa polecenie: »Uczcie się«… 

Jest jakaś tajemnicza moc prężności i rodzenia w ciszy, w skupieniu, 

w umiarze, w długomyślności. Jest jakiś urok dębów, które chociaż co rok 

odrzucają wieprzom żołędzie, to jednak siebie oddają raz na sto lat. Jakaś 

skupiona powaga cichej matki, która,e pod sercem swoim pielęgnuje 

władcę ludów. Żłóbek beltlejemski mocniej zatrzymuje oczy ludzkie niż 

łoże „Króla Śłońca” […] 

Pokora pozostanie nandal nie tylko fundamentalną cnotą doskonałości 

chrześcijańskiej, gniazdem wielu cnót moralnych, cnotą konieczną 

necessitate medii, aby wejść do Królestwa Niebieskiego: »Jeśli się nie 

odmienicie i nie staniecie się jak dzieci, nie wejdziecie do królestwa 

niebieskiego«MT 18, 3. Pokora jest nadal cnotą ambon i ołtarzy, jest cnotą 

kopani i pieców hutniczych, cnotą laboratoriów naukowych i klinik 

szpitalnych. Wszyscy pracownicy tych miejsc jedynie z pomocą pokory 

zdołają w pełni wykonać swoje zadanie… 

WYSZYŃSKI, Stefan, kard. (1901, Zuzela – 1981, Warszawa) — „List to moich kapłanów”, cz. III, fragm. 

MODLITWA ZA ZMARŁYCH W WARSZAWIE… 
Wieczne odpoczywanie racz im dać. PANIE, 

Na Powązkach, na placach, na skwerach, 

Pod ruinami domów, w zasypanych piwnicach, 

Tam, gdzie kto padł, gdzie umierał. 

Ofiaruj spokój im zaświatowy 

I na mogiły pośpiesz z pomocą, 

Bo trzeba było z miejsca na miejsce, 

Spod trotuaru pod kamień grobowy, 

Już uleżałe przenosić głowy 

I sen ich naruszać nocą. 

Wyróżnij nieznanych i bezimiennych 

Światłem, które wieczyście połyska, 

Bo cóż im z ludzkiej, doczesnej pamięci, 

Kiedy pod krzyżem i hełmem pośnięci 

Nie mają nawet nazwiska. 

Niech serce twoje ich wynagrodzi 

I od najbliższych odejść pomaga, 

Bo matkom, co kładły im bandaż na skroni, 

Szeptali wargą stygnącą w agonii, 

Jak miłość i jak zaklęcie: 

Mokotów, Praga, Okęcie. 

Odbierz im rany, pozwól zapomnieć 

0 nocach w męce i dniach bez ratunku, 

Bo gdy pod ścianą rozbitych szpitali 

Marli bez wody i opatrunku, 

Cisza z przedpola zapadła złowroga 

I nie koledzy ich salwą żegnali, 

Lecz werbel zwycięski wroga. 

Spójrz, SPRAWIEDLIWY, na dzieło bez miary, 

Bo z krwi i z mąk ich, nad miasto, nad gruzy, 

Nad niebotyczne, ogromne pożary 

Gorzkim rozwiane dymem, 

Los nasz się dźwignął wysoko i w burzy 

Stoi przed nami olbrzymem. 

Spójrz, SPRAWIEDLIWY, na dzieło bez miary, 

Na wolność, co rośnie z nich nieprzerwanie, 

Choć gasła z każdym pospołu: 

Otwórz niebieską przed nimi bramę, 

Do wojujących zalicz kościołów, 

Zachowaj moc ich i oddaj im. PANIE, 

Ziemię ojczystą na wieczne władanie. 

Amen. 

WIERZYŃSKI, Kazimierz (1894, Drohobycz – 1969, Londyn) 

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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