
   

»»NNIIEE  SSĄĄDDŹŹCCIIEE,,  
AA  NNIIEE  BBĘĘDDZZIIEECCIIEE  SSĄĄDDZZEENNII…… ««   

NR VIII/2022 (1036) GAZETKA PARAFII PW. ŚW. ZYGMUNTA W SŁOMCZYNIE 20 LUTEGO AD 2022 
  

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

Poszanowanie i rozwój życia ludzkiego domagają się pokoju. 

Pokój nie polega jedynie na braku wojny i nie ogranicza się do zapewnienia równowagi sił. 

Nie da się osiągnąć pokoju na ziemi bez obrony dóbr osoby ludzkiej, swobodnej wymiany myśli między ludźmi, poszanowania godności osób i narodów, 

wytrwałego dążenia do braterstwa. 

Jest on „spokojem porządku”ŚW. AUGUSTYN, DE CIVITATE DEI, 19,13. Jest dziełem sprawiedliwościPOR. IZ 32, 17 i owocem miłościPOR. SOBÓR WATYKAŃSKI II, KONST. GAUDIUM ET SPES, 78. [KKK, 2304.] 

SIÓDMA NIEDZIELA ZWYKŁA 

Z PIERWSZEJ KSIĘGI SAMUELA1 SM 26, 2. 7-9. 12-13. 22-23 
Saul wyruszył ku pustyni Zif, 

a wraz z nim trzy tysiące doborowych Izraelitów, 

aby wpaść na trop Dawida na pustyni Zif. 

Dawid wraz z Abiszajem zakradli się w nocy do obozu; 

Saul właśnie spał w środku obozowiska, 

a jego dzida była wbita w ziemię obok głowy. 

Abner i ludzie leżeli uśpieni dokoła niego. 

Rzekł więc Abiszaj do Dawida: 

„Dziś BÓG oddaje wroga twojego w twe ręce. 

Teraz pozwól, że przybiję go dzidą do ziemi, 

jednym pchnięciem, 

drugiego nie będzie trzeba”. 

Dawid odparł Abiszajowi: 

„Nie zabijaj go! 

Któż bowiem podniósłby rękę na pomazańca PAŃSKIEGO, 

a nie poniósł kary?” 

Wziął więc Dawid dzidę i bukłak na wodę od wezgłowia Saula 

i poszli sobie. 

Nikt ich nie spostrzegł, 

nikt o nich nie wiedział, 

nikt się nie obudził. 

Wszyscy spali, 

gdyż PAN zesłał na nich twardy sen. 

Dawid oddalił się na przeciwległą stronę 

i stanął na wierzchołku góry w oddali, 

a dzieliła go od nich spora odległość. 

Wtedy Dawid zawołał do Saula: 

„Oto dzida królewska, 

niech przyjdzie który z pachołków i weźmie ją. 

PAN nagradza człowieka za sprawiedliwość i wierność: 

PAN dał mi ciebie w ręce, 

lecz ja nie podniosłem ich przeciw pomazańcowi PAŃSKIEMU”. 

PSALM RESPONSORYJNYPS 103 (102), 1B-2. 3-4. 8 I 10. 12-13 (R.: POR. 8A) 

REFREN: PAN jest łaskawy, pełen miłosierdzia 

Błogosław, duszo moja, PANA,  

i wszystko, co jest we mnie, święte imię JEGO. 

Błogosław, duszo moja, PANA  

i nie zapominaj o wszystkich JEGO dobrodziejstwach. 

ON odpuszcza wszystkie twoje winy  

i leczy wszystkie choroby. 

ON twoje życie ratuje od zguby,  

obdarza cię łaską i zmiłowaniem. 

Miłosierny jest PAN i łaskawy,  

nieskory do gniewu i bardzo cierpliwy. 

Nie postępuje z nami według naszych grzechów  

ani według win naszych nam nie odpłaca. 

Jak odległy jest wschód od zachodu,  

tak daleko odsuwa od nas nasze winy. 

Jak ojciec lituje się nad dziećmi,  

tak PAN się lituje nad tymi, którzy cześć MU oddają. 

Z PIERWSZEGO LISTU ŚW. PAWŁA APOSTOŁA DO KORYNTIAN1 KOR 15, 45-49 
Bracia: 

Stał się pierwszy człowiek, Adam, duszą żyjącą, 

a ostatni ADAM duchem ożywiającym. 

Nie było jednak wpierw tego, co duchowe, 

ale to, co ziemskie; 

duchowe było potem. 

Pierwszy człowiek z ziemi – 

ziemski, 

Drugi CZŁOWIEK – 

z nieba. 

Jaki ów ziemski, 

tacy i ziemscy; 

jaki TEN niebieski, 

tacy i niebiescy. 

A jak nosiliśmy obraz ziemskiego człowieka, 

tak też nosić będziemy obraz CZŁOWIEKA NIEBIESKIEGO. 

AKLAMACJAJ 13, 34 Alleluja, Alleluja, Alleluja 

«Daję wam przykazanie nowe, 

abyście się wzajemnie miłowali, 

tak jak JA was umiłowałem» 

SŁOWA EWANGELII WG ŚW. ŁUKASZAŁK  6, 27-38 

JEZUS powiedział do SWOICH uczniów: 

«Powiadam wam, którzy słuchacie: 

Miłujcie waszych nieprzyjaciół; 

dobrze czyńcie tym, którzy was nienawidzą; 

błogosławcie tym, którzy was przeklinają, 

i módlcie się za tych, którzy was oczerniają. 

Jeśli cię kto uderzy w policzek, 

nadstaw mu i drugi. 

Jeśli zabiera ci płaszcz, 

nie broń mu i szaty. 

Dawaj każdemu, kto cię prosi, 

a nie dopominaj się zwrotu od tego, 

który bierze twoje. 

Jak chcecie, żeby ludzie wam czynili, 

podobnie wy im czyńcie. 

Jeśli bowiem miłujecie tych tylko, 

którzy was miłują, 

jakaż za to należy się wam wdzięczność? 

Przecież i grzesznicy okazują miłość tym, 

którzy ich miłują. 

I jeśli dobrze czynicie tym tylko, 

którzy wam dobrze czynią, 

jaka za to należy się wam wdzięczność? 

I grzesznicy to samo czynią. 

Jeśli pożyczek udzielacie tym, 

od których spodziewacie się zwrotu, 

jakaż za to należy się wam wdzięczność? 

I grzesznicy pożyczają grzesznikom, 

żeby tyleż samo otrzymać. 

Wy natomiast miłujcie waszych nieprzyjaciół, 

czyńcie dobrze i pożyczajcie, 

niczego się za to nie spodziewając. 

A wasza nagroda będzie wielka 

i będziecie synami NAJWYŻSZEGO; 

ponieważ ON jest dobry dla niewdzięcznych i złych. 

Bądźcie miłosierni, 

jak OJCIEC wasz jest miłosierny. 

Nie sądźcie, 

a nie będziecie sądzeni; 

nie potępiajcie, 

a nie będziecie potępieni; 

odpuszczajcie, 

a będzie wam odpuszczone. 

Dawajcie, 

a będzie wam dane; 

miarę dobrą, ubitą, utrzęsioną i wypełnioną 

ponad brzegi wsypią w zanadrza wasze. 

Odmierzą wam bowiem taką miarą, 

jaką wy mierzycie». 
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MIŁOWAĆ NIEPRZYJACIÓŁ — YOCUM, Lester (ur. 1954, Tacoma, US-WA) 

źródło: lesteryocum.com 

INFORMACJE PARAFIALNE 
 19.II (sobota): Nasi DUSZPASTERZE zakończyli wizytę duszpaster-

ską – czyli kolędę. Serdecznie dziękują za życzliwe i miłe 
przyjęcie, możliwość osobistego kontaktu i rozmowy, a także 
za ofiary złożone przy tej okazji. Bóg zapłać! 

My natomiast, w imieniu własnym i – mamy nadzieję na-
szych czytelników – dziękujemy! naszym PASTERZOM za odwie-

dzenie nas w naszych domach! Za wzmocnienie, za utwier-
dzenie, za pociechę. Dziękujemy, że jesteście! Bóg zapłać! 

 Jeżeli odwiedziny jakiejś rodziny w planowanym terminie 
nie odbyły się, a ta pragnęłaby przyjąć księdza z wizytą, 
można to zaaranżować umawiając się indywidualnie. 

 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. 
 25.II (piątek): 

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

 27.II (niedziela): 
 Na sumie – chrzty (4. niedziela miesiąca). 
 W Klarysewie, w domu parafialnym, od 930 do 1330, 

będzie miała miejsce akcja honorowego oddawania krwi. 
Wszystkich zachęcamy! do włączenia się w tę akcję. 

 Zachęcamy! wszystkich parafian do przekazania 1% PODATKU 

dochodowego na rzecz naszego Parafialnego Zespołu 
Caritas, od lat zajmującego się m.in. organizowaniem wyjazdów 
zimowych i letnich dla najuboższych dzieci z naszej parafii, 
w ten sposób budującego aktywną wspólnotę. 
W kościele znajdują się ulotki, które pomogą właściwie 
wypełnić formularz PIT. Wszystkim dobroczyńcom Caritas 
z góry składamy serdeczne podziękowania! 

 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 II: 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 odeszli z naszego grona: 

śp. Józef BARAN 9.II.2022 l. 85 

śp. Jerzy KOŁODZIEJ 4.II.2022 l. 89 

Wieczne odpoczywanie racz Im dać PANIE! 

INTENCJE MSZALNE I MODLITEWNE 

21.II 
(poniedziałek) 

730 
dziękczynna, z prośbą o błogosławieństwo BOŻE, 

dla Filomeny i Włodzimierza, z racji 25. rocznicy ślubu 

1800 
† Czesławy i Stanisława PĘCZKÓW, 

Marianny i Stanisława PRANDOTÓW 

22.II 
(wtorek) 

730 † w czyśćcu cierpiących 

1800 
† Stanisława SZLĄZAKA, 

zmarłych z rodziny SZLĄZAKÓW, 

Janiny, Jana i Henryka SREBNICKICH 

23.II 
(środa) 

730 † Marianny GRABOWSKIEJ 

1800 
† Stanisława i Zofii KAMACIÓW, 

Elżbiety CICHOCKIEJ 

24.II 
(czwartek) 

730 w pewnej intencji 

1800 † Wita BOROWSKIEGO 

25.II 
(piątek) 

730 † Marianny GRABOWSKIEJ 

1800 w intencji dzieci objętych modlitwą różańcową rodziców 

26.II 
(sobota) 

730 
† Rozalii, Marianny i Henryka WINIARKÓW, 

Tadeusza i Janiny BOROWSKICH, 

dziadków STAROSÓW 

1800 † Janiny WYROSTKO, z racji 100. rocznicy urodzin 

27.II 
(niedziela) 

845 
† Janiny, Leona, Stanisława, Władysława, Janiny 

 KANABUSÓW, 

Zofii MONETY 

1030 † Marianny OLESIŃSKIEJ, w 21. rocznicę śmierci 

1200 † Janiny, Stefana, Ryszarda, Rafała FABISIAKÓW 

1800 † Danuty LEMIESZEK 

MISTRZOWIE SŁOWA: TAK JUŻ BĘDZIE ZAWSZE… 
Tak już będzie zawsze. 

Jedni będą ubliżać BOGU potęgą swoich dzieł: Ni BOGA, ni PANA! 

Inni będą bluźnić zawołaniem: GOTT mit uns! 

A tylko miłosierni miłosierdzia dostąpiąMT 5, 7. To oni ocalą świat. 

To są dzieje grzechu: 

Poznajmy tajemnicę życia. 

Sklonujmy człowieka. 

Zadecydujmy sami w referendum, co jest dobre, a co złe? 

Współczesną wieżą Babel sięgnijmy aż do nieba. 

Poznajmy tajemnicę kosmosu, jego granice, czy jego nieskończoność? 

Uczyńmy siebie wolnymi, żeby nie ciążyło nad nami, jakieś fatum 

dobra i zła! 

Aby nie ciążyła nad nami niewola jakiegokolwiek BOGA! 

Znudziłeś się nam, Starodawny BOŻE! 

Zgubiliśmy się i daliśmy się ogłupić współczesnym nowinkarzom. 

Puściliśmy się ręki BOGA. 

Poszliśmy swoją drogą, i tak uwikłaliśmy się w ciernie, jak biedny baran, 

jak zagubiona owcaPOR. MT 18, 12. 

Zgubiliśmy się. 

Zlękliśmy się PRAWDY. 

Zawstydziliśmy się ŚWIĘTOŚCI. 

Znudził nam się PRZEDWIECZNY. 

Ufność położyliśmy w człowieku. 

Rządy oddaliśmy bezbożnym. 

BOŻE, dlaczego tak urządziłeś świat? 

W czyje TY ręce dałeś władzę nad światem?H. SIENKIEWICZ. 

A BÓG na to: 

Dlaczego płaczesz? 

Dlaczego tracisz nadzieję? 

Przecież jestem Twoim ŚWIĘTYM. 

Twoim ODKUPICIELEM. 

Przyjdę szybko, aby Cię zbawić!POR. IZ 55, 13. 

ZAWITKOWSKI Józef, ps. ks. TYMOTEUSZ (1938, Wał – 2020, Warszawa) — 23.II.2003, Warszawa, bazylika pw. Świętego Krzyża 

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 
 

https://lesteryocum.com/loving-your-enemies/
http://www.swzygmunt.knc.pl/

