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„Wiara jest aktem rozumu, przekonanego o prawdzie BOŻEJ z nakazu woli, poruszonej łaską przez BOGA”ŚW. TOMASZ Z AKWINU, SUMMA THEOLOGIAE, II-II, 2, 9. [KKK, 155, fragm.]

TRZYNASTA NIEDZIELA ZWYKŁA 

 

WSKRZESZENIE CÓRKI JAIRA – WINBORG, Jeremiasz (ur. 1979, Salt Lake City) 

obraz współczesny, olejny na płótnie; źródło: havenlight.com 

Z KSIĘGI MĄDROŚCIMDR 1, 13-15; 2, 23-24 
Śmierci BÓG nie uczynił i nie cieszy się z zagłady żyjących. 

Stworzył bowiem wszystko po to, aby było, 

i byty tego świata niosą zdrowie: 

nie ma w nich śmiercionośnego jadu 

ani władania Otchłani na tej ziemi. 

Bo sprawiedliwość jest nieśmiertelna. 

Do nieśmiertelności BÓG stworzył człowieka — 

uczynił go obrazem SWEJ własnej wieczności. 

A śmierć weszła w świat przez zawiść diabła 

i doświadczają jej ci, którzy do niego należą. 

PSALM RESPONSORYJNYPS 30 (29), 2 I 4. 5-6. 11-12A I 13B (R.: 2A) 

REFREN: Sławię CIĘ, Panie, bo mnie wybawiłeś 

Sławię CIĘ, PANIE, bo mnie wybawiłeś 

i nie pozwoliłeś mym wrogom naśmiewać się ze mnie. 

PANIE mój, BOŻE, 

z krainy umarłych wywołałeś moją duszę 

i ocaliłeś mi życie spośród schodzących do grobu. 

Śpiewajcie psalm, wszyscy miłujący PANA, 

i pamiętajcie o JEGO świętości. 

Gniew JEGO bowiem trwa tylko przez chwilę, 

a JEGO łaska przez całe życie. 

Płacz nadchodzi z wieczora, a rankiem wesele. 

Wysłuchaj mnie, PANIE, zmiłuj się nade mną, 

PANIE, bądź moją pomocą. 

Zamieniłeś w taniec mój żałobny lament, 

BOŻE mój i PANIE, będę CIĘ sławił na wieki. 

Z DRUGIEGO LISTU ŚW. PAWŁA APOSTOŁA DO KORYNTIAN2 KOR 8, 7. 9. 13-15 
Bracia: 

Podobnie jak obfitujecie we wszystko, 

w wiarę, w mowę, w wiedzę, we wszelką gorliwość, 

w miłość naszą do was, tak też obyście i w tę łaskę obfitowali. 

Znacie przecież łaskę PANA naszego, JEZUSA CHRYSTUSA, 

który będąc bogatym, dla was stał się ubogim, 

aby was ubóstwem SWOIM ubogacić. 

Nie o to bowiem idzie, żeby innym sprawiać ulgę, a sobie utrapienie, 

lecz żeby była równość. 

Teraz więc niech wasz dostatek przyjdzie z pomocą ich potrzebom, 

aby ich bogactwo było wam pomocą w waszych niedostatkach 

i aby nastała równość, jak to jest napisane: 

„Nie miał za wiele ten, kto miał dużo. 

Nie miał za mało ten, kto miał niewiele”. 

AKLAMACJAPOR. 2 TM 1, 10B Alleluja, Alleluja, Alleluja 

Nasz ZBAWICIEL, JEZUS CHRYSTUS, śmierć zwyciężył, 

a na życie rzucił światło przez Ewangelię. 

SŁOWA EWANGELII WEDŁUG ŚW. MARKAMK 5, 21-43 

Gdy JEZUS przeprawił się z powrotem łodzią na drugi brzeg, zebrał się wielki 

tłum wokół NIEGO, a ON był jeszcze nad jeziorem. 

Wtedy przyszedł jeden z przełożonych synagogi, imieniem Jair. 

Gdy Go ujrzał, upadł MU do nóg i prosił usilnie: 

„Moja córeczka dogorywa, 

przyjdź i połóż na nią ręce, aby ocalała i żyła”. 

Poszedł więc z nim, 

a wielki tłum szedł za NIM i zewsząd na NIEGO napierał. 

A pewna kobieta od dwunastu lat cierpiała na upływ krwi. 

Wiele wycierpiała od różnych lekarzy i całe swe mienie wydała, 

a nic jej nie pomogło, lecz miała się jeszcze gorzej. 

Posłyszała o JEZUSIE, więc weszła z tyłu między tłum 

i dotknęła się JEGO płaszcza. 

Mówiła bowiem: 

„Żebym choć dotknęła JEGO płaszcza, a będę zdrowa”. 

Zaraz też ustał jej krwotok i poczuła w swym ciele, że jest uleczona z dolegliwości. 

A JEZUS natychmiast uświadomił sobie, że moc wyszła od NIEGO. 

Obrócił się w tłumie i zapytał: 

«Kto dotknął MOJEGO płaszcza?» 

Odpowiedzieli MU uczniowie: 

„Widzisz, że tłum zewsząd CIĘ ściska, a pytasz: Kto MNIE dotknął”. 

On jednak rozglądał się, by ujrzeć tę, która to uczyniła. 

Wtedy kobieta podeszła zalękniona i drżąca, gdyż wiedziała, co się z nią 

stało, padła przed NIM i wyznała MU całą prawdę. 

ON zaś rzekł do niej: 

«Córko, twoja wiara cię ocaliła, 

idź w pokoju i bądź wolna od swej dolegliwości». 

Gdy ON jeszcze mówił, przyszli ludzie od przełożonego synagogi i donieśli: 

„Twoja córka umarła, czemu jeszcze trudzisz NAUCZYCIELA?” 

Lecz JEZUS, słysząc, co mówiono, rzekł do przełożonego synagogi: 

«Nie bój się, wierz tylko!» 

I nie pozwolił nikomu iść z SOBĄ 

z wyjątkiem Piotra, Jakuba i Jana, brata Jakubowego. 

Tak przyszli do domu przełożonego synagogi. 

Widząc zamieszanie, płaczących i głośno zawodzących, wszedł i rzekł do nich: 

«Czemu podnosicie wrzawę i płaczecie? 

Dziecko nie umarło, tylko śpi». 

I wyśmiewali GO. 

Lecz ON odsunął wszystkich, wziął z SOBĄ tylko ojca i matkę dziecka oraz 

tych, którzy z NIM byli, i wszedł tam, gdzie dziecko leżało. 

Ująwszy dziewczynkę za rękę, rzekł do niej: 

«Talitha kum», to znaczy: «Dziewczynko, mówię ci, wstań!» 

Dziewczynka natychmiast wstała i chodziła, miała bowiem dwanaście lat. 

I osłupieli wprost ze zdumienia. 

Przykazał im też z naciskiem, żeby nikt o tym się nie dowiedział, i polecił, 

aby jej dano jeść. 

https://www.jeremywinborg.com/religious-art/the-raising-of-the-daughter-of-jairus-giclee-print/
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INFORMACJE PARAFIALNE 
 1-30.VI: NABOŻEŃSTWA CZERWCOWE do NAJŚWIĘTSZEGO SERCA 

PANA JEZUSA codziennie o 1730. 

 2.VII (piątek): 1. PIĄTEK MIESIĄCA: 
 Msza św. ku czci NAJŚWIĘTSZEGO SERCA PANA JEZUSA o 1800. 
 Adoracja NAJŚWIĘTSZEGO SAKRAMENTU po Mszy św. o 1800 

do 2100. 
 Spowiedź 1. piątkowa: 
 ½ godz. przed Mszą św. 
 podczas adoracji NAJŚWIĘTSZEGO SAKRAMENTU. 

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

PIERWSZYCH SOBÓT MIESIĄCA — wynagradzającym za grze-
chy przeciwko SERCU MARYI! Zapraszamy! w kolejne pier-

wsze soboty miesiąca na Mszę św. o 1800. 
 Po Mszy św. o 1800 – RÓŻANIEC. 

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

do Kluszkowiec. 
 Są jeszcze wolne miejsca. Zapisy i podstawowe 

informacje u ks. Michała. 
 Parafialny zespół Caritas współorganizuje wakacyjny wyjazd 

dla w Murzasichlu koło Zakopanego. Planuje się, że weźmie 
w nim udział grupa dzieci z rodzin ubogich, których nie stać 
na pokrycie kosztów w całości. Gorąco prosimy! o wsparcie 

finansowe tej inicjatywy. Dary można wrzucać do skrzynki 
Caritas w kościele, przekazywać księżom lub organizatorom, 

lub wpłacać na konto Caritas: 
PKO S.A. VII O. w Warszawie 51 1240 1109 1111 0010 1498 1185 

Darczyńcom serdeczne Bóg zapłać! 

 123 lata temu, 26.VI.1898, w naszym kościele miała miejsce 
wielka i ważna uroczystość koronacji wizerunku MATKI 

BOŻEJ NIEUSTAJĄCEJ POMOCY (patrz obok ) sprowadzone-

go przez ówczesnego proboszcza, ks. Zygmunta Skarżyńskie-
go i umieszczonego w ołtarzu ufundowanym przez p. Teklę 
Rutkowską. Niestety korony zostały później skradzione i już 
ich nie odzyskano. Za dwa lata przypadnie 125. rocznica 
koronacji i w związku z tym zrodził się pomysł dokonania 
rekoronacji tego wizerunku. Gazetka „św. Zygmunt” 
przyłącza się więc do apelu – do wszystkich, a szczególnie 
W.Sz. czytelników i parafian – o pomoc w realizacji tego 
dzieła. Niezbędny jest materiał, czyli złoto i kamienie (z nich 
były wykonane pierwsze korony), oraz fundusze na wyko-
nanie. Wszystkim, którzy włączą się w ten projekt już dziś 
serdecznie dziękujemy, mając nadzieję, że 25.VI.2023 rekoro-

nacja wizerunku będzie się mogła odbyć! 
 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 chińskiego wirusa COVID-19 trwa. 
Zasady obecności w kościele: 

 max. 75% „obłożenia”; 
 niezbędna osłona ust i nosa (i.e. maseczka). 

UWAGA!: Nie ma już dyspensy od obowiązku uczestnictwa 

w niedzielnej Mszy św.! 

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

KWAPIŚ, panna, oboje z parafii tutejszej 

Zapowiedź II: 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 odszedł z naszego grona: 

śp. Jakub Marek MAŁACHOWICZ  20.III.2021 l. 40 

Wieczne odpoczywanie racz Mu dać PANIE! 

INTENCJE MSZALNE I MODLITEWNE 

28.VI 
(poniedziałek) 

730 † Mariusza PINDELSKIEGO 

1800 
† Zdzisława, Ireny i Romualda KŁOSÓW, 

Anny i Tomasza KŁOSÓW 

29.VI 
(wtorek) 

730 w intencji Piotra i Pawła 

1800 
† Ireneusza KUCHARSKIEGO, 

Władysława BOROWSKIEGO 

30.VI 
(środa) 

730 

† Lucyny, Władysława i Janusza BOROWSKICH, 

Janiny, Władysława i Jana RAWSKICH, 

Elżbiety i Adama TRZASKOWSKICH 

1800 † Andrzeja SOKOŁOWSKIEGO, w 1. rocznicę śmierci 

1.VII 
(czwartek) 

730 w pewnej intencji 

1800 

† Adolfa i Haliny WIŚNIEWSKICH,  

dziadków WIŚNIEWSKICH: 

Marianny i Stanisława, 

Katarzyny i Jana ŻUBERÓW 

2.VII 
(piątek) 

730 † Sabiny BANECKIEJ 

1800 o nawrócenie grzeszników 

3.VII 
(sobota) 

730 † Sabiny BANECKIEJ 

1800 o nawrócenie grzeszników 

4.VII 
(niedziela) 

845 
† Jana i Genowefy BIERNACKICH, 

Marty i Wacława GRZYWACZÓW 

1030 
† Hanny i Stanisława BIERNACKICH,  

ich rodziców 

1200 † Sabiny BANECKIEJ 

1800 
† Elżbiety i Józefa PIÓRECKICH, 

Piotra KOWALSKIEGO 

PIERWSZA KAMPANJA DO SŁOMCZYNA… 
Cudowny obraz MATKI BOSKIEJ NIEUSTAJĄCEJ POMOCY, od XV wieku przecho-

dzący różnej koleje, a ostatecznie umieszczony w Rzymie w kościele 

św. Alfonsa Liguorego i przez Świętą Stolicę Apostolską ukoronowany 

w r.1867-ym, czczony jest przez cały świat katolicki. 

W Warszawie w kościołach św. Piotra i Pawła, św. Antoniego i św. Anny 

znajdują się kopje cudownego obrazu i mnóstwo osób obojej płci szcze-

gólniejszą cześć MU oddaje. 

Otóż grono wiernych zapragnęło pójść pieszo do wsi Słomczyna, gdzie 

w kościele parafjalnym obraz MATKI BOSKIEJ NIEUSTAJĄCEJ POMOCY znajduje 

się i wczoraj dopełniona być miała koronacja obrazu. Jakoż orszak wier-

nych w liczbie przeszło tysiąc osób wyruszył w sobotę o godz. 8-ej zrana 

z kościoła po-paulińskiego do wsi Słomczyna, o kilka wiorst of Jeziorny 

odległej. Pątnicy po paru odpoczynkach przybyli o godz. 6½ na miejsce. 

Naprzeciw kampanji warszawskiej wyszedł mgr Zygmunt Skarzyński, 

proboszcz Słomczyna z wikarjuszem ks. Kazimierzem Szymańskim i wśród 

śpiewów pobożnych uroczyście kampanję do świątyni wprowadzili, 

a ks. Zacheusz Kasiński, proboszcz z Dalikowa odprawił nieszpory. 

Wczoraj od świtu już kościół w Słomczynie był w istnem oblężeniu. Obszer-

ny cmentarz i plac przed kościołem zalegał tłum dziesięciotysięczny. 

Nabożeństwo rozpoczęło się od godz. 7-ej zrana primarją, którą odprawił 

mgr Zygmunt Skarzyński. Pierwszą wotywę o godz. 8-ej odprawił ks. Napie-

ralski z Łodzi. Solenną wotywę na intencję kampanji warszawskiej 

odprawił o godz. 9-tej zrana ks. Kasiński. 

O godz. 10-ej zrana odbyła się najważniejsza ceremonja poświęcenia 

i ukoronowania obrazu koroną złotą, ofiarowaną przez warszawskie damy, 

czego dopełnił ks. Ignacy Dudrewicz, dziekan kościołów warszawskich. 

Lud kornie leżący krzyżem tak w świątyni, jak i na cmentarzu, z całą 

rzewnośćią i łzami w oczach towarzyszył obrzędowi. 

O godz. 11½ rozpoczęła się suma, celebrowana przez kanonika Leona 

Jungowskiego. Z ambony przemawiał do ludu ks. Napieralski z Łodzi, 

wymownie tłumacząc doniosłe znaczenie odbytej uroczystości i pociechę 

religijną z polecania się MATCE BOSKIEJ NIEUSTAJĄCEJ POMOCY. 

Solemne nieszpory zakończyły uroczystość tego ważnego dla kościoła 

słomczyńskiego dnia. 

Na uroczystość zjechali się: ks. Orłowski z Kazania, ks. Sędziakowski z Ro-

ktina, ks. Matulewicz z Piaseczna i inni, z Warszawy zaś ks. Ludwik 

Ponewczyński, regens konsystorza metropolitalnego warszawskiego, 

i kan. Jan Siemiec. 

Dziś, o godz. 8-ej, kompanja warszawska, po wysłuchaniu mszy św., oraz 

inne, razem z nią przybyłe, opuszczają Słomczyn. 

„Kurier Warszawski”, nr 175, 27 czerwca 1898, poniedziałek (pisownia oryginalna) 

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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