
   

»»BBIIAADDAA  WWAAMM,,  
GGDDYY  WWSSZZYYSSCCYY  LLUUDDZZIIEE  CCHHWWAALLIIĆĆ  WWAASS  BBĘĘDDĄĄ…… ««   

NR VII/2022 (1035) GAZETKA PARAFII PW. ŚW. ZYGMUNTA W SŁOMCZYNIE 13 LUTEGO AD 2022 
  

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

Chociaż moralność wzywa do poszanowania życia fizycznego, nie czyni z niego wartości absolutnej. 

Sprzeciwia się ona koncepcji neopogańskiej, która zmierza do popierania kultu ciała, do poświęcania mu wszystkiego, do bałwochwalczego stosunku 

do sprawności fizycznej i sukcesu sportowego. 

Z powodu selektywnego wyboru, jakiego dokonuje między silnymi a słabymi, koncepcja ta może prowadzić do wypaczenia stosunków międzyludzkich. [KKK, 2289.] 

SZÓSTA NIEDZIELA ZWYKŁA 

Z KSIĘGI PROROKA JEREMIASZAJR 17, 5-8 
Tak mówi PAN: 

«Przeklęty mąż, który pokłada nadzieję 

w człowieku 

i który w ciele upatruje 

swą siłę, 

a od PANA odwraca 

swe serce. 

Jest on podobny do dzikiego krzewu na stepie, 

nie dostrzega, gdy przychodzi szczęście; 

wybiera miejsca spalone na pustyni, 

ziemię słoną i bezludną. 

Błogosławiony mąż, 

który pokłada ufność w PANU, 

i PAN jest jego nadzieją. 

Jest on podobny do drzewa zasadzonego nad wodą, 

co swe korzenie puszcza ku strumieniowi; 

nie obawia się, 

gdy nadejdzie upał, 

bo zachowa zielone liście; 

także w roku posuchy 

nie doznaje niepokoju 

i nie przestaje wydawać owoców». 

PSALM RESPONSORYJNYPS 1, 1-2. 3. 4 I 6 (R.: POR. PS 40 [39], 5A) 

REFREN: Szczęśliwy człowiek, który ufa PANU 

Szczęśliwy człowiek, który nie idzie za radą występnych, 

nie wchodzi na drogę grzeszników 

i nie zasiada w gronie szyderców, 

lecz w Prawie PAŃSKIM upodobał sobie 

i rozmyśla nad nim dniem i nocą. 

On jest jak drzewo zasadzone nad płynącą wodą, 

które wydaje owoc w swoim czasie. 

Liście jego nie więdną, 

a wszystko, co czyni, jest udane. 

Co innego grzesznicy: 

są jak plewa, którą wiatr rozmiata. 

Albowiem droga sprawiedliwych jest PANU znana, 

a droga występnych zaginie. 

Z PIERWSZEGO LISTU ŚW. PAWŁA APOSTOŁA DO KORYNTIAN1 KOR 15, 12. 16-20 
Bracia: 

Jeżeli głosi się, że CHRYSTUS zmartwychwstał, 

to dlaczego twierdzą niektórzy spośród was, 

że nie ma zmartwychwstania? 

Jeśli umarli nie zmartwychwstają, 

to i CHRYSTUS nie zmartwychwstał. 

A jeżeli CHRYSTUS nie zmartwychwstał, 

daremna jest wasza wiara 

i aż dotąd pozostajecie w waszych grzechach. 

Tak więc i ci, 

co pomarli w CHRYSTUSIE, 

poszli na zatracenie. 

Jeżeli tylko w tym życiu w CHRYSTUSIE nadzieję pokładamy, 

jesteśmy bardziej od wszystkich ludzi 

godni politowania. 

Tymczasem jednak CHRYSTUS zmartwychwstał 

jako pierwociny spośród tych, 

co pomarli. 

AKLAMACJAPOR. ŁK 6, 23AB Alleluja, Alleluja, Alleluja 

«Cieszcie się i radujcie, 

bo wielka jest wasza nagroda 

w niebie» 

SŁOWA EWANGELII WG ŚW. ŁUKASZAŁK 6, 17.20-26 

JEZUS zszedł z Dwunastoma na dół 

i zatrzymał się na równinie; 

był tam liczny tłum JEGO uczniów 

i wielkie mnóstwo ludu 

z całej Judei i z Jeruzalem 

oraz z nadmorskich okolic Tyru i Sydonu. 

ON podniósł oczy na SWOICH uczniów i mówił: 

«Błogosławieni jesteście, ubodzy, 

albowiem do was należy królestwo BOŻE. 

Błogosławieni, 

którzy teraz głodujecie, 

albowiem będziecie nasyceni. 

Błogosławieni, 

którzy teraz płaczecie, 

albowiem śmiać się będziecie. 

Błogosławieni jesteście, 

gdy ludzie was znienawidzą 

i gdy was wyłączą spośród siebie, 

gdy zelżą was 

i z powodu SYNA CZŁOWIECZEGO 

odrzucą z pogardą wasze imię 

jako niecne: 

cieszcie się i radujcie 

w owym dniu, 

bo wielka jest wasza nagroda 

w niebie. 

Tak samo bowiem przodkowie ich 

czynili prorokom. 

Natomiast biada wam, 

bogaczom, 

bo odebraliście już pociechę waszą. 

Biada wam, 

którzy teraz jesteście syci, 

albowiem głód cierpieć będziecie. 

Biada wam, 

którzy się teraz śmiejecie, 

albowiem smucić się i płakać będziecie. 

Biada wam, 

gdy wszyscy ludzie chwalić was będą. 

Tak samo bowiem przodkowie ich 

czynili fałszywym prorokom». 

 

CHRYSTUS NAUCZAJĄCY — ANDERSON, Józef Henryk (1906, Chicago – 1996, Danbury) 

źródło: www.calledtoshare.com 

https://www.calledtoshare.com/2020/05/11/church-foyer-reverence-jesus-christ/52df7cfac17241797e3d11af0b23fc85b88e6a50/
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INFORMACJE PARAFIALNE 
 18-19.II (piątek-sobota): Wizyta duszpasterska — tradycyjna 

KOLĘDA – trwa. 
Za składane przy okazji ofiary — przeznaczone zostaną na 
spłatę zobowiązań za remont kościoła — nasi duszpasterze 
z góry składają serdeczne Bóg zapłać! 

PROGRAM WIZYTACJI DUSZPASTERSKIEJ (KOLĘDA) 

DATA MIEJSCOWOŚĆ OD KOMENTARZ 

18.II 
(piątek) 

PARCELA 
UL. BACZYŃSKIEGO 

1600 dwóch księży 

19.II 
(sobota) 

BOROWINA 930 dwóch księży 

Księża proszą o podwożenie na kolędę i zewnętrzny znak, że wizyta 
naszych duszpasterzy jest OCZEKIWANA 

Uwaga: Do końca trwania kolędy w dni powszednie nie ma Mszy 

św. o 1800 (chyba, że w intencjach podano inaczej). 

 20.II (niedziela): 
 Młodzież z klasy VIII, która podjęła się przygotowania do 

sakramentu bierzmowania, zapraszamy! na spotkanie 

o 1645, w kościele. 
 Po Mszy św. o 1800 spotkanie rodziców i dzieci, które 

w tym roku przygotowują się do 1. Komunii św. 
 Chrzty w lutym w 4. niedzielę miesiąca, 27.II, na sumie. 

Zgłoszenia do 18.II w kancelarii. Przygotowanie dla rodzi-
ców i chrzestnych 20.II po sumie, w kościele. 

 Ofiary na spłatę zobowiązań związanych z remontem koś-
cioła, a także na korony dla MATKI BOŻEJ NIEUSTAJĄCEJ POMOCY 
i JEJ SYNA (ongiś skradzione z naszego kościoła), można 
składać np. na konto parafialne: 

PKO S.A. VII O. w Warszawie 56 1240 1109 1111 0000 0551 5772 

Za wszystkie ofiary i dary (na korony) serdeczne Bóg zapłać! 

PAMIĘTAJMY też o WSPIERANIU NASZYCH DUSZPASTERZY! 

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

 max. 30% „obłożenia”; 
 niezbędna osłona ust i nosa (i.e. maseczka). 

ZAPOWIEDZI 
Zapowiedź I: Sebastian BARAN, kawaler, i Paulina Monika SIDUN, 
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 odszedł z naszego grona: 

śp. Jan Wiktor KALUTA 29.I.2022 l. 55 

Wieczne odpoczywanie racz Mu dać PANIE! 

INTENCJE MSZALNE I MODLITEWNE 

14.II 
(poniedziałek) 

730 † Danuty SZEWCZYK 

1800 † Pawła RECHNIO 

15.II 
(wtorek) 

730 † Zygmunta, Celiny, Jana, Franciszki i Józefy PINDELSKICH 

1800 † Hanny NOWOCIN, w 1. rocznicę śmierci 

16.II 
(środa) 

730 † Danuty SZEWCZYK 

1800 

† Stefanii i Antoniego MIGDALSKICH, 

Ireny, Mieczysława, Anny, Grzegorza i Tadeusza 

WŁODARCZYKÓW, 

Jerzego BLAŹNIKA 

17.II 
(czwartek) 

730 o ustanie pandemii 

1800 † Lucyny KRAJEWSKIEJ 

18.II 
(piątek) 

730 o DUCHA ŚWIĘTEGO dla kapłanów naszej parafii 

1800 
† Janusza BIAŁOWĄSA, 

Kazimiery i Eugeniusza BIAŁOWĄSÓW 

19.II 
(sobota) 

730 † Pelagii LEWANDOWSKIEJ, w 1. rocznicę śmierci 

1800 
† Teresy Jadwigi DRUSZCZYŃSKIEJ, 

Józefa i Henryka DRUSZCZYŃSKICH, 

zmarłych z rodzin DRUSZCZYŃSKICH i JAGNYZIAKÓW 

20.II 
(niedziela) 

845 
† Kamila, Heleny i Stefana RAWSKICH, 

Kazimiery i Józefa BIELAWSKICH 

1030 † Macieja i Leszka MATEJAKÓW 

1200 † Mieczysława MICHALSKIEGO, w 17. rocznicę śmierci 

1800 
† Krzysztofa, Kazimiery, Józefa i Włodzimierza 

PACIAKÓW 

MISTRZOWIE SŁOWA: CZY MOŻNA ODEPCHNĄĆ TO WSZYSTKO? 
Zawsze z największym wzruszeniem słuchamy tych słów, w których 

zmartwychwstały ODKUPICIEL rysuje kontur dziejów ludzkości i zarazem 

dziejów każdego człowieka. Kiedy mówi: «Nauczajcie wszystkie narody», 

staje nam przed oczyma duszy ten moment, gdy Ewangelia dotarła do 

naszego narodu u samych początków jego historii – i kiedy pierwsi Polacy 

otrzymali chrzest w imię OJCA i SYNA, i DUCHA ŚWIĘTEGO. Kontur duchowych 

dziejów Ojczyzny został zarysowany w obrębie tych samych słów Chrystusa 

wypowiedzianych do apostołów. Kontur duchowy dziejów każdego z nas 

został również w ten sposób jakoś zarysowany. 

Człowiek bowiem jest istotą rozumną i wolną, jest świadomym i odpo-

wiedzialnym podmiotem. Może i powinien osobistym wysiłkiem myśli 

docierać do prawdy. Może i powinien wybierać i rozstrzygać. Chrzest przy-

jęty na początku dziejów Polski jeszcze bardziej uświadomił nam tę właści-

wą wielkość człowieka: „Zanurzenie w wodzie”, które jest znakiem wezwa-

nia do uczestnictwa w życiu TRÓJCY PRZENAJŚWIĘTSZEJ, jest równocześnie 

niezastąpionym sprawdzianem godności każdego człowieka. Już samo to 

wezwanie o niej świadczy. Człowiek musi posiadać niezwykłą godność, 

skoro został wezwany do uczestnictwa w życiu BOGA samego. 

Równocześnie cały ten historyczny proces świadomości i wyborów 

człowieka – jakże bardzo związany jest z żywą tradycją jego własnego 

narodu, w której poprzez całe pokolenia odzywają się żywym echem słowa 

CHRYSTUSA, świadectwo Ewangelii, kultura chrześcijańska, obyczaj 

zrodzony z wiary, nadziei i miłości. Człowiek wybiera świadomie, z wew-

nętrzną wolnością – tu tradycja nie stanowi ograniczenia: jest skarbcem, 

jest duchowym zasobem, jest wielkim wspólnym dobrem, które 

potwierdza się każdym wyborem, każdym szlachetnym czynem, każdym 

autentycznie po chrześcijańsku przeżytym życiem. 

Czy można odepchnąć to wszystko? Czy można powiedzieć „nie”? Czy 

można odrzucić CHRYSTUSA i wszystko to, co ON wniósł w dzieje człowieka? 

Oczywiście, że można. Człowiek jest wolny. Człowiek może powiedzieć 

BOGU: nie. Człowiek może powiedzieć CHRYSTUSOWI: nie. Ale – pytanie za-

sadnicze: czy wolno? I w imię czego „wolno”? Jaki argument rozumu, jaką 

wartość woli i serca można przedłożyć sobie samemu i bliźnim, i rodakom, 

i narodowi, ażeby odrzucić, ażeby powiedzieć „nie” temu, czym wszyscy 

żyliśmy przez tysiąc lat?! Temu, co stworzyło podstawę naszej tożsamości 

i zawsze ją stanowiło […] 

[…] I dlatego pozwólcie – że zanim odejdę – […] popatrzę stąd na Polskę. 

I dlatego – zanim stąd odejdę, proszę was: 

– abyście całe to duchowe dziedzictwo, któremu na imię „Polska”, raz 

jeszcze przyjęli z wiarą, nadzieją i miłością – taką, jaką zaszczepia w nas 

CHRYSTUS na chrzcie świętym, 

– abyście nigdy nie zwątpili i nie znużyli się, i nie zniechęcili, 

– abyście nie podcinali sami tych korzeni, z których wyrastamy. 

Proszę was: 

– abyście mieli ufność nawet wbrew każdej swojej słabości, 

– abyście szukali zawsze duchowej mocy u TEGO, u którego tyle pokoleń 

ojców naszych i matek ją znajdowało, 

– abyście od NIEGO nigdy nie odstąpili, 

– abyście nigdy nie utracili tej wolności ducha, do której ON „wyzwala” 

człowieka, 

– abyście nigdy nie wzgardzili tą MIŁOŚCIĄ, która jest „największa”, która 

się wyraziła przez Krzyż, a bez której życie ludzkie nie ma ani korzenia, 

ani sensu. 

Proszę was o to 

– przez pamięć i przez potężne wstawiennictwo BOGARODZICY z Jasnej Góry 

i wszystkich JEJ sanktuariów na ziemi polskiej, 

– przez pamięć św. Wojciecha, który zginął dla CHRYSTUSA nad Bałtykiem, 

– przez pamięć św. Stanisława, który legł pod mieczem królewskim na 

Skałce. 

JAN PAWEŁ II (1920, Wadowice – 2005, Watykan) — 10.VI.1979. Kraków, Błonia, fragm. 

MISTRZOWIE SŁOWA: TKANINA 
Bór nici wąskie palce i krosna wierności 

oczekiwania ciemne flukta 

więc przy mnie bądź pamięci krucha 

udziel swej nieskończoności 

Słabe światło sumienia stuk jednostajny 

odmierza lata wyspy wieki 

by wreszcie przenieść na brzeg niedaleki 

czółno i wątek osnowy i całun 

HERBERT, Zbigniew Bolesław Ryszard (1924, Lwów – 1998, Warszawa) 

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 
 

http://www.swzygmunt.knc.pl/

