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Męczeństwo jest najwyższym świadectwem złożonym prawdzie wiary; oznacza ono świadectwo aż do śmierci. 

Męczennik daje świadectwo CHRYSTUSOWI, który umarł i zmartwychwstał, z którym jest zjednoczony przez miłość. 

Daje świadectwo prawdzie wiary i nauki chrześcijańskiej… [KKK, 2473] 

DWUNASTA NIEDZIELA ZWYKŁA 

 

JEZUS CHRYSTUS — prawd. LEONARDO di ser Piero da Vinci (1452, Anchiano – 1519, Clos Lucé) 

szkic, czerwona kredka; źródło: news.artnet.com 

Z KSIĘGI PROROKA ZACHARIASZAZA 12, 10-11; 13, 1 
Tak mówi PAN: 

«Na dom Dawida 

i na mieszkańców Jeruzalem 

wyleję ducha łaski przebłagania. 

Będą patrzeć na tego, 

którego przebili, 

i boleć będą nad nim, 

jak się boleje nad jedynakiem, 

i płakać będą nad nim, 

jak się płacze nad pierworodnym. 

W owym dniu będzie wielki płacz w Jeruzalem, 

podobny do płaczu w Hadad-Rimmon na równinie Megiddo. 

W owym dniu wytryśnie źródło, 

dostępne dla domu Dawida 

i dla mieszkańców Jeruzalem, 

na obmycie grzechu i zmazy». 

PSALM RESPONSORYJNYPS 63 (62), 2. 3-4. 5-6. 8-9 (R.: POR. 2AB) 

REFREN: CIEBIE, mój BOŻE, pragnie moja dusza 

BOŻE, mój BOŻE, szukam CIEBIE 

i pragnie CIEBIE moja dusza. 

Ciało moje tęskni za TOBĄ 

jak zeschła ziemia łaknąca wody. 

Oto wpatruję się w CIEBIE w świątyni, 

by ujrzeć TWĄ potęgę i chwałę. 

TWOJA łaska jest cenniejsza od życia, 

więc sławić CIĘ będą moje wargi. 

Będę CIĘ wielbił przez całe me życie 

i wzniosę ręce w imię TWOJE. 

Moja dusza syci się obficie, 

a usta CIĘ wielbią radosnymi wargami. 

Bo stałeś się dla mnie pomocą 

i w cieniu TWYCH skrzydeł wołam radośnie: 

Do CIEBIE lgnie moja dusza, 

prawica TWOJA mnie wspiera. 

Z LISTU ŚW. PAWŁA APOSTOŁA DO GALATÓWGa 3, 26-29 
Bracia: 

Wszyscy przez wiarę jesteście synami BOŻYMI – 

w CHRYSTUSIE JEZUSIE. 

Bo wy wszyscy, 

którzy zostaliście ochrzczeni w CHRYSTUSIE, 

przyoblekliście się w CHRYSTUSA. 

Nie ma już Żyda 

ani poganina, 

nie ma już niewolnika 

ani człowieka wolnego, 

nie ma już mężczyzny 

ani kobiety, 

wszyscy bowiem jesteście kimś jednym 

w CHRYSTUSIE JEZUSIE. 

Jeżeli zaś należycie do CHRYSTUSA, 

to jesteście też potomstwem Abrahama, 

dziedzicami zgodnie z obietnicą. 

AKLAMACJAPOR.. J 10, 27 Alleluja, Alleluja, Alleluja 

«MOJE owce słuchają MEGO głosu, 

JA znam je 

a one idą za MNĄ» 

SŁOWA EWANGELII WG ŚW. ŁUKASZAŁk 9, 18-24 

Gdy JEZUS modlił się na osobności, 

a byli z NIM uczniowie, 

zwrócił się do nich z zapytaniem: 

«Za kogo uważają MNIE tłumy?» 

Oni odpowiedzieli: 

„Za Jana Chrzciciela; 

inni za Eliasza; 

jeszcze inni mówią, 

że któryś z dawnych proroków zmartwychwstał”. 

Zapytał ich: 

«A wy za kogo MNIE uważacie?» 

Piotr odpowiedział: 

„Za MESJASZA BOŻEGO”. 

Wtedy surowo im przykazał 

i napominał ich, 

żeby nikomu o tym nie mówili. 

I dodał: 

«SYN CZŁOWIECZY musi wiele wycierpieć: 

będzie odrzucony 

przez starszyznę, arcykapłanów i uczonych w Piśmie; 

zostanie zabity, 

a trzeciego dnia zmartwychwstanie». 

Potem mówił do wszystkich: 

«Jeśli ktoś chce iść za MNĄ, 

niech się zaprze samego siebie, 

niech co dnia bierze krzyż swój 

i niech MNIE naśladuje. 

Bo kto chce zachować swoje życie, 

straci je, 

a kto straci swe życie z MEGO powodu, 

ten je zachowa». 

https://news.artnet.com/art-world/leonardo-da-vinci-salvator-mundi-new-drawing-1924671
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INFORMACJE PARAFIALNE 
 1-30.VI: NABOŻEŃSTWA CZERWCOWE do NAJŚWIĘTSZEGO SERCA 

PANA JEZUSA codziennie o 1730. 
 24.VI (piątek): 

 O 800 Msza Św. na zakończenie roku szkolnego dla 
uczniów ze szkół w Słomczynie i Brześcach. 
Serdecznie zapraszamy! 

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

 26.VI (niedziela): Po każdej Mszy św. odbędzie 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. 

 Chrzty w czerwcu w 4. niedzielę miesiąca – 26.VI – na 
sumie. 

 25-26.VI: Pielgrzymka rzeczna św. Zygmunta do Płocka. 

 Zapisy i informacje u ks. Proboszcza lub ks. Michała. 
 2.VII: Przejażdżka kolejką wąskotorową na trasie Piaseczno 

— Tarczyn — Piaseczno. 
 Koszt wyjazdu — 45zł. 
 Zapisy i informacje u ks. Michała. 

 9–21.VII: Parafialny wyjazd wakacyjny do Krynicy Morskiej 

(Dom Wypoczynkowy ss. Katarzynek). 
 Planowane zwiedzanie Gdańska i Gdyni, zamków w Malbor-

ku i Fromborku, latarni morskiej w Krynicy i inne atrakcje. 
 Koszt wyjazdu — 2,100zł. 
 Zapisy i informacje u ks. Michała. 

 Parafialny zespół Caritas współorganizuje wakacyjny wyjazd 

do Dusznik-Zdroju. 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 inicja-

tywy. 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! 

 W KAŻDY PIĄTEK, o 1700, w domu rekolekcyjnym — próby 
scholi. Zapraszamy dzieci i młodszą młodzież. 

 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! 

ODESZLI 
W ostatnim czasie odeszła z naszego grona: 

śp. Danuta MILEWSKA  10.VI.2022 l. 86 

Wieczne odpoczywanie racz Jej dać PANIE! 

INTENCJE MSZALNE I MODLITEWNE 

20.VI 
(poniedziałek) 

730 † Ewy DZIERŻAWSKIEJ 

1800 
† Stanisława i Marii GADOMSKICH, 

zmarłych z rodzin GADOMSKICH i JANISZKÓW 

21.VI 
(wtorek) 

730 † Ewy DZIERŻAWSKIEJ 

1800 † Wita BOROWSKIEGO 

22.VI 
(środa) 

730 † Ewy DZIERŻAWSKIEJ 

1800 w intencji Kamila, z racji 38. urodzin 

23.VI 
(czwartek) 

730 † Ewy DZIERŻAWSKIEJ 

1800 † cierpiących w czyśćcu 

24.VI 
(piątek) 

730 † Ewy DZIERŻAWSKIEJ 

1800 w intencji dzieci objętych modlitwą różańcową rodziców 

25.VI 
(sobota) 

730 † Ewy DZIERŻAWSKIEJ 

1800 
† Ireneusza KUCHARSKIEGO, 

Władysława BOROWSKIEGO 

26.VI 
(niedziela) 

845 
† Władysława i Heleny WOJDATÓW, 

Józefa, Józefa i Janiny WŁODARCZYKÓW 

1030 † Janiny i Stefana BRZEZIŃSKICH 

1200 
† Janiny, Zofii i Józefa MICHALAKÓW, 

Wiktorii i Wojciecha GAWRYSIÓW 

1800 † Ewy DZIERŻAWSKIEJ 

PROŚBA 
Daj odpoczynek 

naszym zawiściom 

naszej pogardzie pretensjom 

że nie dosyć wyniósł nas los 

daj nam widzenie czyste 

niepodejrzliwe 

przypomnij słodycz dzieciństwa 

żyjącego przygodą dnia 

ulżyj winom których nie śmiemy 

wypowiedzieć głośno 

spraw aby to co nas przekracza 

nie upokarzało nas 

lecz budziło wdzięczność i zachwyt 

wynagródź tych którzy dali 

nam radość 

i oczyszczający ból swoją sztuką 

Spraw byśmy oglądać mogli 

jak Federico Fellini 

wjeżdża do otwartego nieba 

przy gromkich oklaskach tłumu 

HARTWIG, Julia (1921, Lublin – 2017, Gouldsboro) 

ODPOCZYNEK — 
BOUGUEREAU, Wilhelm Adolf 
(1825, La Rochelle – 1905, La Rochelle) 

1879, olejny na płótnie, 
164.5×117.8 cm, 
Muzeum Sztuki, Cleveland 
; źródło: /commons.wikimedia.org 

 

ODPOCZNIJCIE NIECO… 
Naucz się dobrze patrzeć […] 

Więc wyjdź kiedyś na miejsce ustronne i spójrz tam daleko, gdzie ziemia 

łączy się z niebem. 

Podnieś oczy i zobacz, że jest jeszcze słońce, że nocą są gwiazdy, że jest 

niebo. 

Zobacz, że na ziemi jest jeszcze czysta woda, jest jeszcze czyste powietrze, 

że jeszcze są drzewa, które żyją stojąc, i kwiaty, które kwitną na łąkach jak 

dawniej. 

I w tym wszystkim mówi do ciebie PAN: 

„Przypatrzcie się ptakom w powietrzu”MT 6, 26 – nie zazdrościsz im? 

„Przypatrzcie się liliom na polu […] 

nawet Salomon w całym swoim przepychu 

nie był tak ubrany jak jedna z nich”. 

Jeżeli więc BÓG o nie tak się troszczy, to jakże daleko więcej o wasPOR. MT 6, 28-30
 […] 

Naucz się dobrze słuchać. 

A czy słyszałeś kiedyś ciszę? 

To wielka przygoda. Ludzie się jej boją. Biorą nawet w góry tranzystor do 

ucha, bo to strach usłyszeć ciszę: bo wtedy możesz usłyszeć siebie, 

możesz usłyszeć tajemnice, możesz usłyszeć BOGA. 

„Ta jedna licha drzewina – 

Nie trzeba dębów tysięcy! – 

Z szeptem się ku mnie przegina: 

«Jest Bóg i czegóż ci więcej?!»” –- to Kasprowicz. 

Naucz się dobrze mówić. 

A gdy się tak napatrzysz, nadziwisz, nasłuchasz, to nie wytrzymasz. 

Zaczniesz jak szalony mówić sam do siebie. 

Próbowałeś kiedyś mówić kazanie do ptaków? 

A mówiłeś kazanie do ryb – jak Franciszek? 

Śpiewałeś kiedy hymn do słońca? 

Wiesz, że gdy ludzie mówią do kwiatów, wtedy one szybciej rosną? 

Wiesz, że gdy człowiek dobrze mówi do wilka, to ten stanie ze zdziwienia? […] 

I powie PAN BÓG: Odpocznijcie nieco, upracowaliście się. 

ZAWITKOWSKI, Józef (1938, Wał – 2020, Warszawa) – 19.VII.1981, fragm., kazanie, Bazylika pw. św. Krzyża, 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 
 

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:William_Adolphe_Bouguereau_-_Rest_-_432.1915_-_Cleveland_Museum_of_Art.tiff
http://www.swzygmunt.knc.pl/

