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JEZUZ dał im udział w SWOJEJ władzy „i wysłał ich, aby głosili Królestwo BOŻE i uzdrawiali chorych”ŁK 9, 2. [KKK, 551, fragm.]

PIĘTNASTA NIEDZIELA ZWYKŁA 

 

NA GÓRZE W GALILEI – DUCCIO di Buoninsegna (ok. 1255, Siena – 1319, Siena) 

1308-11, tempera na desce, 37×48 cm, Museo dell'Opera del Duomo, Siena;; źródło: www.wga.hu 

Z KSIĘGI PROROKA AMOSAAM 7, 12-15 
Amazjasz, kapłan w Betel, rzekł do Amosa: 

„'Widzący', idź sobie, 

uciekaj do ziemi Judy! 

I tam jedz chleb, 

i tam prorokuj! 

A w Betel więcej nie prorokuj, 

bo jest ono królewską świątynią 

i królewską budowlą”. 

I odpowiedział Amos Amazjaszowi: 

„Nie jestem ja prorokiem 

ani nie jestem synem proroków, 

gdyż jestem pasterzem 

i tym, który nacina sykomory. 

Od trzody bowiem wziął mnie PAN 

i rzekł do mnie PAN: 

«Idź, prorokuj do narodu MEGO, 

izraelskiego!»” 

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 EFEZJANEF 1, 3-14 
Niech będzie błogosławiony BÓG 

i OJCIEC PANA naszego, JEZUSA CHRYSTUSA; 

ON napełnił nas wszelkim błogosławieństwem duchowym 

na wyżynach niebieskich – 

w CHRYSTUSIE. 

W NIM bowiem wybrał nas przed założeniem świata, 

abyśmy byli święci i nieskalani 

przed JEGO obliczem. 

Z miłości przeznaczył nas dla SIEBIE 

jako przybranych synów 

poprzez JEZUSA CHRYSTUSA, 

według postanowienia SWEJ woli, 

ku chwale majestatu SWEJ łaski, 

którą obdarzył nas w UMIŁOWANYM. 

W NIM mamy odkupienie 

przez JEGO krew – 

odpuszczenie występków, 

według bogactwa JEGO łaski. 

Szczodrze ją na nas wylał 

w postaci wszelkiej mądrości i zrozumienia, 

przez to, że nam oznajmił tajemnicę SWEJ woli 

według SWEGO postanowienia, 

które przedtem w NIM powziął 

dla dokonania pełni czasów, 

aby wszystko na nowo zjednoczyć 

w CHRYSTUSIE jako GŁOWIE: 

to, co w niebiosach, 

i to, co na ziemi. 

W NIM dostąpiliśmy udziału my również, 

z góry przeznaczeni zamiarem TEGO, 

który dokonuje wszystkiego 

zgodnie z zamysłem SWEJ woli, 

byśmy istnieli ku chwale JEGO majestatu – 

my, którzy już przedtem 

nadzieję złożyliśmy w CHRYSTUSIE. 

W NIM także i wy, 

usłyszawszy słowo prawdy, 

Dobrą Nowinę o waszym zbawieniu, 

w NIM również – uwierzywszy, 

zostaliście naznaczeni pieczęcią, 

DUCHEM ŚWIĘTYM, 

który był obiecany. 

ON jest zadatkiem naszego dziedzictwa 

w oczekiwaniu na odkupienie, 

które nas uczyni własnością BOGA, 

ku chwale JEGO majestatu. 

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. MARKAMK 6, 7-13 

JEZUS przywołał do siebie Dwunastu 

i zaczął rozsyłać ich po dwóch. 

Dał im też władzę nad duchami nieczystymi 

i przykazał im, 

żeby nic z sobą nie brali na drogę 

prócz laski: 

ani chleba, 

ani torby, 

ani pieniędzy w trzosie. 

«Ale idźcie obuci w sandały 

i nie wdziewajcie dwóch sukien». 

I mówił do nich: 

«Gdy do jakiegoś domu wejdziecie, 

zostańcie tam, aż stamtąd wyjdziecie. 

Jeśli w jakimś miejscu was nie przyjmą 

i nie będą was słuchać, wychodząc stamtąd, 

strząśnijcie proch z nóg waszych 

na świadectwo dla nich». 

Oni więc wyszli 

i wzywali do nawracania się. 

Wyrzucali też wiele złych duchów, 

a wielu chorych namaszczali olejem 

i uzdrawiali. 

https://www.wga.hu/art/d/duccio/maesta/crown_v/cro_v_6.html
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INFORMACJE PARAFIALNE 
 Chrzty w lipcu w 4. niedzielę miesiąca — 25.VII — na su-

mie. Zgłoszenia do 16.VII w kancelarii. Przygotowanie dla 
rodziców i chrzestnych 18.VII, po sumie, w kościele. 

 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! 

 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 dyspensy od obowiązku uczestnictwa w nie-

dzielnej Mszy św.! 

ZAPOWIEDZI 
Zapowiedź I: Kamil MYSZTA, kawaler, i Maja BOJEMSKA, 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. Andrzej KORNASZEWSKI  1.VII.2021 l. 71 

śp. Józef Ryszard PYREK  1.VII.2021 l. 84 

śp. Sabina STĘPNIAK  1.VII.2021 l. 84 

Wieczne odpoczywanie racz Im dać PANIE! 

INTENCJE MSZALNE I MODLITEWNE 

12.VII 
(poniedziałek) 

730 † Sabiny BANECKIEJ 

1800 

† Kazimierza DURAJCZYKA, 

rodziców z obu stron, 

Witolda SZYMAŃSKIEGO 

13.VII 
(wtorek) 

730 w pewnej intencji 

1800 † Sabiny BANECKIEJ 

14.VII 
(środa) 

730 † Sabiny BANECKIEJ 

1800 † Marianny WYSZOGRODZKIEJ 

15.VII 
(czwartek) 

730 † Sabiny BANECKIEJ 

1800 † Stanisławy, Józefa i Jana WYSZOGRODZKICH 

16.VII 
(piątek) 

730 † Sabiny BANECKIEJ 

1800 
† Marcina i Mirosławy MILEWSKICH, 

Jana, Ireny i Sławomira KULCZYKÓW 

17.VII 
(sobota) 

730 † Sabiny BANECKIEJ 

1800 
† Natalii OKLEJ, 

Tadeusza i Zbigniewa OKLEJÓW 

18.VII 
(niedziela) 

845 
† Julii i Wojciecha RAWSKICH, 

Andrzeja WIEWIÓRY 

1030 
† Zdzisława, Jarosława i Pawła GUTTÓW, 

zmarłych z rodzin SOĆKÓW i GUTTÓW 

1200 † Sabiny BANECKIEJ 

1800 † Bogumiły BOROWSKIEJ, w 1. rocznicę śmierci 

 POLSKI CHRYSTUS… 
ofiarom ludobójstwa ukraińskiego z modlitwą i płaczem 

Polsko gdzie krzyże jak ściernisko 

tkwią korzeniami w popiele i krwi 

i gdzie nas pamięć niczym łuna trwoży 

gdy odwracamy łzą wołyńskie dni 

tam Twe Orlęta pozbawione matki 

kołują z trwogą nad zburzonym gniazdem 

a ponad nimi znowu czarne orły 

i krwawą widać ponad nimi gwiazdę 

tam wyszarpane boli nas sumienie 

jakby wnętrzności w ukraińską noc 

nam znów oprawca przytroczył do drzewa 

aby cierpienia zwiększyć przez to moc 

dźwigamy w spadku tę okrutną pamięć 

jak w nagiej piersi pulsujące serce 

chociaż tę pamięć chcą zadeptać dzisiaj 

kłamcy i tchórze zdrajcy i szydercy 

to POLSKI CHRYSTUS na krzyżu historii 

w polskiej pamięci wciąż niepogrzebany 

wbity w Golgotę na wołyńskiej ziemi 

podnosi w niebo SWE straszliwe rany 

to POLSKI CHRYSTUS na krzyżu pamięci 

któremu Kain wydłubał źrenice 

i wlókł za końmi rozszarpane ciało 

nim GO na zdrady wciągnął szubienicę 

to POLSKI CHRYSTUS z roztrzaskaną głową 

przecięty piłą dzikiej nienawiści 

i wolność którą odrąbał siekierą 

kat który zemstę swoją krwawo ziścił 

czemu się dziwisz matce która szlocha 

i prosi BOGA o cud zmartwychwstania 

o Matko Polsko jak z rozprutym brzuchem 

poczęte życie rękami osłaniać? 

więc jak mam krzyczeć z wyrwanym językiem 

wrzucona w studnię głuchej Europy 

i jak masz sama dochodzić prawdy 

gdy kat odrąbał ci ręce i stopy? 

to POLSKI CHRYSTUS woła w naszej krwi 

o polską pamięć odzieraną krwawo 

że ludobójstwo na zawsze zostanie 

dla sprawiedliwych TWOJĄ CHRYSTE raną 

WĘGRZYN, Kazimierz Józef (ur. 1947, Miejsce Piastow 

O CZŁOWIEKU DOBRYM I PEŁNYM POKOJU 
1. Najpierw sam trwaj w pokoju ducha, a potem dopiero możesz na innych 

promieniować pokojem. 

Spokojny to więcej niż uczony. Gwałtownik nawet dobro potrafi obrócić 

na zło, wszystko złe mu się wydaje. Człowiek dobry, pełen pokoju, 

wszystko na dobre sobie tłumaczy. 

Człowiek pełen pokoju nie jest podejrzliwy, zaś wiecznie niezadowolony 

i rozjątrzony daje się wciągać w przeróżne podejrzenia, sam nie zna 

spokoju i innym spokoju nie daje. 

Mówi, czego mówić nie powinien, a zaniedbuje to, co z większym 

pożytkiem mógłby robić. Patrzy na to, jak inni powinni postępować, a nie 

dba o to, co sam czyni. 

Pilnuj więc najpierw siebie samego, a potem będziesz miał prawo 

pilnować bliźnich. 

2. Potrafisz zręcznie usprawiedliwiać i ubarwiać swoje czyny, ale cudzych 

usprawiedliwień nie przyjmujesz. Słuszniej byś zrobił, gdybyś siebie 

oskarżał, a brata swego usprawiedliwiał. 

Jeśli chcesz, aby ciebie znoszono, znoś i ty innych. Uświadom sobie, jak 

wiele dzieli cię jeszcze od prawdziwej miłości i pokory, która nie potrafi 

na nikogo się gniewać, nikogo obrażać i tylko siebie obwinia. 

To nie sztuka przebywać wśród dobrych i łagodnych, bo to w sposób 

naturalny wszystkim dogadza, każdy wybiera spokój i lgnie bardziej 

do tych, co myślą podobnie. 

Ale umieć żyć nie tracąc wewnętrznego spokoju wśród szorstkich, 

złośliwych, niezdyscyplinowanych i nieprzyjaznych – to łaska, to dziel-

ność i zasługa. 

3. Niektórzy umieją sami trwać w pokoju i z innymi w pokoju obcować. 

Ale są tacy, którzy ani nie wiedzą, co to pokój, ani innych nie potrafią 

nim obdarzyć. Ciężko z nimi innym, ale im samym ze sobą najciężej. 

Choć są też tacy, którzy i sami trwają w pokoju, i starają się innych 

wprowadzać w stan pokoju. 

A przecież pokój taki, jaki możemy osiągnąć w tym nędznym życiu, 

powinien polegać raczej na pokornej cierpliwości niż na unikaniu 

cierpienia. Kto umie lepiej cierpieć, osiąga więcej pokoju. 

Ten jest zwycięzcą nad sobą samym, ten jest panem świata, 

przyjacielem CHRYSTUSA, dziedzicem nieba. 

„O NAŚLADOWANIU CHRYSTUSA”, Tomasz À KEMPIS (ok. 1380, Kempen – 1471, Zwolle), cz. II, roz. III, tłum. Anna Kamieńska 

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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