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Człowiek ma prawo działać zgodnie z sumieniem i wolnością, by osobiście podejmować decyzje moralne. „Nie wolno więc go zmuszać, aby postępował wbrew 

swojemu sumieniu. Ale nie wolno mu też przeszkadzać w postępowaniu zgodnie z własnym sumieniem, zwłaszcza w dziedzinie religijnej”. [KKK, 1782.]

DWUNASTA NIEDZIELA ZWYKŁA 

 

UCISZ SIĘ! – YONGSUNG KIM (ur. 1973, Seul, Korea) 

obraz współczesny; źródło: havenlight.com 

Z KSIĘGI HIOBAHI 38, 1. 8-11 
Z wichru PAN zwrócił się do Hioba 

i rzekł: 

«Kto bramą zamknął morze, 

gdy wyszło z łona wzburzone, 

gdy chmury mu dałem 

za ubranie, za pieluszki – 

ciemność pierwotną? 

Złamałem jego wielkość MYM prawem, 

wprawiłem wrzeciądze i bramę. 

I rzekłem: 

Aż dotąd, nie dalej! 

Tu zapora dla twoich fal nadętych». 

PSALM RESPONSORYJNYPS (106), 23-24. 25-26. 28-29. 30-31 (R.: POR. 1) 

REFREN: Chwalmy na wieki miłosierdzie PANA 

Ci, którzy statkami ruszyli na morze, 

by handlować na wodach ogromnych, 

widzieli dzieła PANA 

i JEGO cuda wśród głębin. 

Rzekł, i zerwał się wicher, 

burzliwie piętrząc fale. 

Wznosili się pod niebo, zapadali w otchłań, 

ich dusza truchlała w niedoli. 

Wołali w nieszczęściu do PANA, 

a ON ich wyzwolił od trwogi. 

Zamienił burzę na powiew łagodny, 

umilkły morskie fale. 

Radowali się ciszą, która nastała, 

przywiódł ich do upragnionej przystani. 

Niech dziękują PANU za dobroć JEGO, 

za JEGO cuda wobec synów ludzkich. 

Z DRUGIEGO LISTU ŚW. PAWŁA APOSTOŁA DO KORYNTIAN2 KOR 5, 14-17 
Bracia: 

Miłość CHRYSTUSA przynagla nas, 

pomnych na to, 

że skoro JEDEN umarł za wszystkich, 

to wszyscy pomarli. 

A właśnie za wszystkich 

umarł CHRYSTUS 

po to, aby ci, co żyją, 

już nie żyli dla siebie, 

lecz dla TEGO, 

który za nich umarł 

i zmartwychwstał. 

Tak więc i my odtąd już 

nikogo nie znamy według ciała; 

a jeśli nawet według ciała poznaliśmy CHRYSTUSA, 

to już więcej nie znamy GO w ten sposób. 

Jeżeli więc ktoś pozostaje w CHRYSTUSIE, 

jest nowym stworzeniem. 

To, co dawne, 

minęło, 

a oto wszystko 

stało się nowe. 

AKLAMACJAPOR. ŁK 7, 16 Alleluja, Alleluja, Alleluja 

Wielki prorok 

powstał między nami 

i BÓG nawiedził 

lud swój. 

SŁOWA EWANGELII WEDŁUG ŚW. MARKAMK 4, 35-41 

Owego dnia, 

gdy zapadł wieczór, 

JEZUS rzekł do SWOICH uczniów: 

«Przeprawmy się na drugą stronę». 

Zostawili więc tłum, 

a JEGO zabrali, 

tak jak był w łodzi. 

Także inne łodzie płynęły z NIM. 

A nagle zerwał się gwałtowny wicher. 

Fale biły w łódź, 

tak że łódź już się napełniała wodą. 

ON zaś spał w tyle łodzi na wezgłowiu. 

Zbudzili GO 

i powiedzieli do NIEGO: 

„Nauczycielu, 

nic CIĘ to nie obchodzi, 

że giniemy?” 

ON, powstawszy, zgromił wicher 

i rzekł do jeziora: 

«Milcz, 

ucisz się!» 

Wicher się uspokoił 

i nastała głęboka cisza. 

Wtedy rzekł do nich: 

«Czemu tak bojaźliwi jesteście? 

Jakże brak wam wiary!» 

Oni zlękli się bardzo 

i mówili między sobą: 

„Kim ON jest właściwie, 

że nawet wicher i jezioro 

są MU posłuszne?” 

https://havenlight.com/collections/yongsung-kim/products/peace-be-still-by-yongsung-kim?variant=36466346655908
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INFORMACJE PARAFIALNE 
 1-30.VI: NABOŻEŃSTWA CZERWCOWE do NAJŚWIĘTSZEGO SERCA 

PANA JEZUSA codziennie o 1730. 
 20.VI (niedziela): 

 Po każdej Mszy św. odbywa się święcenie pojazdów. 
Każdy kierowca otrzyma obrazek z modlitwą kierowcy. 
Ofiary zebrane podczas święcenia pojazdów zostaną 
przeznaczone na program misyjny MIWA Polska, 
wspierający zakup samochodów dla polskich misjonarzy. 

 Od 930 do 1330 w Klarysewie, w domu parafialnym, ma 
miejsce akcja honorowego oddawania krwi. Wszystkich 
zachęcamy! do włączenia się do tej akcji. 

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

 Chrzty w czerwcu w 4. niedzielę miesiąca — 27.VI — na su-
mie. Przygotowanie dla rodziców i chrzestnych dziś, 20.VI, 
po sumie, w kościele. 

 20–29.VII: Planowany jest wyjazd letni dla dzieci i młodzieży 
do Kluszkowiec. 

 23.VI (środa): Spotkanie przedwyjazdowe w kościele o 1900. 
Zapraszamy! 

 Są jeszcze wolne miejsca. Zapisy i podstawowe 
informacje u ks. Michała. 

 Ofiary na spłatę zobowiązań związanych z zakończonym 
remontem kościoła i rewitalizacją 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 serdeczne Bóg zapłać! 

PAMIĘTAJMY TEŻ O WSPIERANIU NASZYCH DUSZPASTERZY! 

 Światowa pandemia wirusa chińskiego COVID-19 trwa. 
Zasady obecności w kościele: 

 max. 50% „obłożenia” 
 niezbędna osłona ust i nosa (i.e. maseczka). 

ZAPOWIEDZI 
Zapowiedź I: Aleksy OSUCH, kawaler, i Magdalena Weronika 

KWAPIŚ, panna, oboje z parafii tutejszej 

Zapowiedź I: Sebastian Mateusz ROJEK, kawaler z parafii tutejszej, 

i Patrycja Anna CHRZANOWSKA, panna z parafii pw. Najświętszej Maryi 
Panny Wspomożenia Wiernych w Zalesiu Dolnym 

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. Jolanta Katarzyna STRADECKA  4.VI.2021 l. 61 

Wieczne odpoczywanie racz Jej dać PANIE! 

INTENCJE MSZALNE I MODLITEWNE 

21.VI 
(poniedziałek) 

730 † cierpiących w czyśćcu 

1800 † Jana GRZYWACZA 

22.VI 
(wtorek) 

730 † cierpiących w czyśćcu 

1800 w intencji Kamila, z racji urodzin 

23.VI 
(środa) 

730 † Zofii, Aleksandra, Hanny i Józefa NOWACKICH 

1800 † Jana NOWIŃSKIEGO 

24.VI 
(czwartek) 

730 w pewnej intencji 

1800 
dziękczynna, z prośbą o błogosławieństwo BOŻE, 

 dla rodziny Bartłomieja i Hanny ŁUPIŃSKICH 

25.VI 
(piątek) 

730 
† Jana i Wiesława WELENCÓW, 

zmarłych z rodzin WELENCÓW i SKRZYPCZAKÓW 

1800 w intencji dzieci objętych modlitwą różańcową rodziców 

26.VI 
(sobota) 

730 
† Weroniki i Władysława GUZIŃSKICH, 

Władysławy i Stefana WOJCIECHOWSKICH 

1800 
† Antoniego, Krystyny i Tadeusza OKLEJÓW, 

Pelagii, Mariana i Sławomira LICHOCKICH 

27.VI 
(niedziela) 

845 
† Jana, Józefa i Romany OPALIŃSKICH, 

Stanisława i Zofii LEWANDOWSKICH 

1030 
† Marii i Stanisława GADOMSKICH, 

zmarłych z rodzin GADOMSKICH i JANISZKÓW 

1200 
† Janiny, Zofii i Józefa MICHALAKÓW, 

Wiktorii i Wojciecha GAWRYSIÓW 

1800 
† Jana i Wiesława NOGALÓW, z racji imienin, 

dziadków NOGALÓW i HAKOWSKICH  

CZŁOWIEK MOŻE BYĆ TYLKO Z BOGIEM … 
KSIĄDZ FRANCISZEK, KATECHETA 

Taki Kowal: gdy Niemcy 

siekierami rozwalili drzwi 

krzyczał: mnie, mnie macie zabrać 

Tak, ja jestem Jan Kowal! 

Z radością przyszedł do obozu 

przyszedł za syna, który ma to samo imię! 

Myślę, że idąc na druty 

Kowal dziękował BOGU 

że tak skończył – raz na zawsze – tę sprawę. 

Albo patrz: doktor Polak – na zakaźnym 

gdzie nikt nie chce pracować 

ukrywa więźniów, leczy – narażając od lat swoje życie. 

Wczoraj miała być wybiórka do gazu 

akurat przywleczono wielu chorych 

zdążył wybiec przed rewir 

zdążył porozganiać ich kijem 

zdążył przed panem BOGIEM 

Kowal, doktor Polak, czy ksiądz Jan 

który oddaje więźniom swoje paczki 

– o każdym możesz powiedzieć: 

nie był, ale i był CHRYSTUSEM, 

każdy wcielał choć jedno słowo Ewangelii. 

Uczciwość nakazuje wspomnieć 

także ludzi mniejszego serca: 

więzień chyba z Poznania, pan Jezierski 

znaleźli u niego medalik 

(MATKA BOSKA – pamiątka z Częstochowy i z dzieciństwa) 

– wystarczył kopniak w krocze, może dwa 

by go rzucił na ziemię i podeptał. 

Uczciwość nakazuje dopowiedzieć, 

że płakał 

że i dzisiaj płacze, po nocach błaga BOGA 

o jeszcze jedną próbę… 

Człowiek może być tylko z BOGIEM 

albo przeciw BOGU. 

Nigdy bez BOGA 

Jednym z pierwowzorów [narratora wiersza] był ks. Franciszek Nawrot, katecheta Gimnazjum 

Polskiego w Bytomiu, spalony przez Niemców w Dachau. 

URBANKOWSKI, Bogdan (ur. 1943, Warszawa) – „Głosy”, cz. pierwsza „Buchenwaldzki apokryf”, VI „Próby nowego przymierza” 

Ad rem: ks. Franiszek Nawrot zginął 18.V.1942 w KL Dachau, z wycieńczenia i głodu. Jego ciało spalono w krematorium 

w Monachium, gdzie na cmentarzu Am Perlacher Forst do dziś przechowywana jest urna z jego prochami [red.] 

STEFAN KARD. WYSZYŃSKI — INNE WIATR ZNIESIE JAK ŚMIECI … 
Nie trzeba oglądać się na innych, na tych lub owych, może na polityków, 

żądać od nich, aby się odmienili. Każdy musi zacząć od siebie, abyśmy 

prawdziwie się odmienili. A wtedy, gdy wszyscy będziemy się odradzać, 

i politycy będą musieli się odmienić, czy będą chcieli czy nie. Nie idzie 

bowiem w tej chwili w ojczyźnie naszej tylko o zmianę instytucji 

społecznej, nie idzie też o wymianę ludzi, ale idzie przede wszystkim o od-

nowienie się człowieka. Idzie o to, aby człowiek był nowy, aby nastało 

«nowych ludzi plemię». Bo jeżeli człowiek się nie odmieni, to najbardziej 

zasobny ustrój, najbardziej bogate państwo nie ostoi się, będzie 

rozkradzione i zginie. Cóż bowiem z tego — powiem może trywialnie — 

że krążąca butelka spirytusu przejdzie z rąk jednych pijaków do rąk innych 

pijaków! Powiem jeszcze drastyczniej: że klucz od kasy państwowej 

przejdziez rąk jednych złodziei w ręce drugich złodziei?! Przecież chyba nie 

o to idzie, żeby wszyscy złodzieje mieli dostęp do kasy i wszyscy pijacy 

do wódki, tylko żeby sumienie wszystkich się obudziło, żebyśmy zrozumieli 

naszą odpowiedzialność za naród, który BÓG wskrzesza […] 

Nie wierzcie w to, że zagadnienie kryzysu współczesnego świata polega 

na kryzysie kultury, ekonomii i ustroju politycznego, takiego czy innego. 

Nieprawda. To są wszystko śmieci i liście jesienne, które spadają z drzew. 

Wichry je rozniosą po polach i śmietniskach. To są małe problemy. 

Współczesny problem i kulminacyjny punkt kryzysu światowego leży tu, 

gdzie spotykają się usta człowieka, który chce służyć swemu bratu, z jego 

stopami. Kto umie i chce to zrobić, ten zwycięża i kreśli plany rozwojowe 

na przyszłość. Wszystko inne wiatr zniesie jak śmieci, bo ludziom nie tego 

potrzeba. Im nie tyle trzeba nowej kultury, nowej moralności, ekonomii, 

polityki, nowych ustrojów. Im potrzeba nowej miłości, nowego szacunku 

i nowej wolności. 

2.II.1981, katedra gnieźnieńska  

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/

