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Wszyscy wierzący w CHRYSTUSA są powołani do przekazywania [Dobrej Nowiny] z pokolenia na pokolenie. [KKK, 3, fragm.] 

TRZYNASTA NIEDZIELA ZWYKŁA 

 

PÓJDŹ ZA MNĄ — FRIEMEL; Andy (ur. 1970, Canyon, Teksas) 

źródło: www.randyfriemel.com 

Z PIERWSZEJ KSIĘGI KRÓLEWSKIEJ1 KRL 19, 16B. 19-21 
PAN rzekł do Eliasza: 

«Elizeusza, syna Szafata z Abel-Mechola, 

namaścisz na proroka po tobie». 

Eliasz zszedł z góry i odnalazł Elizeusza, syna Szafata, 

orzącego: dwanaście par wołów przed nim, a on przy dwunastej. 

Wtedy Eliasz, podszedłszy do niego, 

zarzucił na niego swój płaszcz. 

Wówczas Elizeusz zostawił woły i pobiegłszy za Eliaszem, powiedział: 

„Pozwól mi ucałować mego ojca i moją matkę, 

abym potem poszedł za tobą”. 

On mu odpowiedział: 

„Idź i wracaj, bo po co ci to uczyniłem?” 

Wtedy powrócił do niego i zaraz wziął parę wołów, 

złożył je na ofiarę, a na jarzmie wołów ugotował ich mięso 

oraz dał ludziom, aby zjedli. 

Następnie zabrał się i poszedłszy za Eliaszem, stał się jego sługą. 

PSALM RESPONSORYJNYPS 16 (15), 1B-2A I 5. 7-8. 9-10. 11 (R.: POR. 5A) 

REFREN: PAN mym dziedzictwem, moim przeznaczeniem 

Zachowaj mnie, BOŻE, bo chronię się do CIEBIE, 

mówię do PANA: «TY jesteś PANEM moim». 

PAN moim dziedzictwem i przeznaczeniem, 

to ON mój los zabezpiecza. 

Błogosławię PANA, który dał mi rozsądek, 

bo serce napomina mnie nawet nocą. 

Zawsze stawiam sobie PANA przed oczy, 

ON jest po mojej prawicy, nic mną nie zachwieje. 

Dlatego cieszy się moje serce i dusza raduje, 

a ciało moje będzie spoczywać bezpiecznie, 

bo w kraju zmarłych duszy mej nie zostawisz 

i nie dopuścisz, bym pozostał w grobie. 

TY ścieżkę życia mi ukażesz, 

pełnię radości przy TOBIE 

i wieczne szczęście 

po TWOJEJ prawicy. 

Z LISTU ŚW. PAWŁA APOSTOŁA DO GALATÓWGa 5, 1. 13-18 
Bracia: 

Ku wolności wyswobodził nas CHRYSTUS. 

A zatem trwajcie w niej 

i nie poddawajcie się na nowo pod jarzmo niewoli! 

Wy zatem, bracia, powołani zostaliście do wolności. 

Tylko nie bierzcie tej wolności jako zachęty do hołdowania ciału, 

wręcz przeciwnie, miłością ożywieni służcie sobie wzajemnie. 

Bo całe Prawo wypełnia się w tym jednym nakazie: 

«Będziesz miłował bliźniego swego jak siebie samego». 

A jeśli u was jeden drugiego kąsa i pożera, 

baczcie, byście się wzajemnie nie zjedli. 

Oto, czego uczę: 

postępujcie według ducha, a nie spełnicie pożądania ciała. 

Ciało bowiem do czego innego dąży niż duch, 

a duch do czego innego niż ciało, 

i stąd nie ma między nimi zgody, 

tak że nie czynicie tego, co chcecie. 

Jeśli jednak pozwolicie się prowadzić duchowi, 

nie będziecie podlegać Prawu. 

AKLAMACJA1 SM 3, 9D; J 6, 68C Alleluja, Alleluja, Alleluja 

Mów, PANIE, bo sługa TWÓJ słucha. 

TY masz słowa życia wiecznego. 

SŁOWA EWANGELII WG ŚW. ŁUKASZAŁk 9, 51-62 

Gdy dopełniały się dni wzięcia JEZUSA z tego świata, 

postanowił udać się do Jeruzalem, i wysłał przed SOBĄ posłańców. 

Ci wybrali się w drogę i weszli do pewnego miasteczka samarytańskiego, 

by przygotować MU pobyt. 

Nie przyjęto GO jednak, ponieważ zmierzał do Jeruzalem. 

Widząc to, uczniowie Jakub i Jan rzekli: 

„PANIE, czy chcesz, byśmy powiedzieli: 

Niech ogień spadnie z nieba i pochłonie ich?” 

Lecz ON, odwróciwszy się, zgromił ich. 

I udali się do innego miasteczka. 

A gdy szli drogą, ktoś powiedział do NIEGO: 

„Pójdę za TOBĄ, dokądkolwiek się udasz”. 

JEZUS mu odpowiedział: 

«Lisy mają nory i ptaki podniebne – gniazda, 

lecz SYN CZŁOWIECZY nie ma miejsca, 

gdzie by głowę mógł położyć». 

Do innego rzekł: 

«Pójdź za MNĄ». 

Ten zaś odpowiedział: 

„PANIE, pozwól mi najpierw pójść pogrzebać mojego ojca”. 

Odparł mu: 

«Zostaw umarłym grzebanie ich umarłych, 

a ty idź i głoś królestwo BOŻE». 

Jeszcze inny rzekł: 

„PANIE, chcę pójść za TOBĄ, 

ale pozwól mi najpierw pożegnać się z moimi w domu”. 

JEZUS mu odpowiedział: 

«Ktokolwiek przykłada rękę do pługa, a wstecz się ogląda, 

nie nadaje się do królestwa BOŻEGO». 

https://www.randyfriemel.com/works/1017728/come-follow-me-print
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INFORMACJE PARAFIALNE 
 1-30.VI: NABOŻEŃSTWA CZERWCOWE do NAJŚWIĘTSZEGO SERCA 

PANA JEZUSA codziennie o 1730. 
 26.VI (niedziela): Po każdej Mszy św. święcenie pojazdów. 

Każdy kierowca otrzymuje obrazek z modlitwą kierowcy. 
Ofiary zebrane podczas święcenia pojazdów zostaną prze-
znaczone na program misyjny MIWA Polska, wspierający 
zakup samochodów dla polskich misjonarzy. 

 29.VI (środa): Uroczystość św. Apostołów Piotra i Pawła. 
 1.VII (piątek): 1. PIĄTEK MIESIĄCA. 

 Msza św. ku czci NAJŚWIĘTSZEGO SERCA PANA JEZUSA o 1800. 
 Spowiedź 1. piątkowa – ½ godz. przed Mszą św. 

 2.VII (sobota): 1. 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. 

 Przejażdżka kolejką wąskotorową na trasie Piaseczno — 
Tarczyn — Piaseczno. 
 Koszt wyjazdu — 45zł. 
 Zapisy i informacje u ks. Michała. 

 3.VII (niedziela): Po Mszach św. będą zbierane ofiary do puszek, 
które zostaną przekazane do dyspozycji papieża Franciszka, 
jako wsparcie jego posługi apostolskiej i charytatywnej. To 
tzw. Danina św. Piotra, nazywana też świętopietrzem, zbierana 
przy okazji uroczystości św. Apostołów Piotra i Pawła. 

 Chrzty w lipcu w 4. niedzielę miesiąca – 24.VII – na sumie. 
Zgłoszenia do 15.VII w kancelarii. Przygotowanie dla 
rodziców i chrzestnych 17.VII, po sumie, w kościele. 

 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! 

ZAPOWIEDZI 
Zapowiedź I: Artur JANUSZ, kawaler, i Aleksandra Agata GRZELEC, 
panna, oboje z parafii pw. św. Rocha w Jazgarzewie 
Ktokolwiek wiedziałby o przeszkodach w zawarciu małżeństwa przez 
w/w osoby proszony jest o skontaktowanie się z Kancelarią Parafialną 

ODESZLI 
W ostatnim czasie odeszła z naszego grona: 

śp. Barbara BOROWSKA  16.VI.2022 l. 63 

Wieczne odpoczywanie racz Jej dać PANIE! 

INTENCJE MSZALNE I MODLITEWNE 

27.VI 
(poniedziałek) 

730 † Ewy DZIERŻAWSKIEJ 

1800 
† Władysława i Anny KŁOSZEWSKICH, 

Jadwigi i Czesława KŁOSZEWSKICH 

28.VI 
(wtorek) 

730 † Ewy DZIERŻAWSKIEJ 

1800 † Zdzisława, Ireny, Romualda, Anny i Tomasza KŁOSÓW 

29.VI 
(środa) 

730 † Ewy DZIERŻAWSKIEJ 

1800 w intencji Piotra i Pawła 

30.VI 
(czwartek) 

730 † Ewy DZIERŻAWSKIEJ 

1800 † Mariana, z racji imienin, Kazimiery i Stanisława KANABUSÓW 

1.VII 
(piątek) 

730 † Ewy DZIERŻAWSKIEJ 

1800 o nawrócenie grzeszników 

2.VII 
(sobota) 

730 † Ewy DZIERŻAWSKIEJ 

1800 o nawrócenie grzeszników 

3.VII 
(niedziela) 

845 † Ireny i Lucjana MOSKALEWICZÓW 

1030 † Bronisława NOGALA, w 3. rocznicę śmierci 

1200 † Janiny, Leona, Stanisława i Władysława KANABUSÓW 

1800 † Ewy DZIERŻAWSKIEJ 

RANNY MOST 
Tym wszystkim, którzy w tragicznych dniach września 1939 przekraczali Czeremosz w Kutach 

Tylko czas mijał… 

Rozpięty na krzyżu okiennym, 

liczyłem żal i samotność 

a nicość przepływała obok mnie i we mnie 

i rosła ziemia niczyja. 

Gwiazda spadając, myślała o szczęściu, 

lecz zamieniała się, lecąc, w łzy 

aby wymazać strugę krwi 

z wciśniętej w karabin pięści 

i by przypomnieć już tylko piosenkę 

wtuloną w kłosy stratowanych zbóż. 

Przeczuciem, grozą i lękiem: 

… „rozkwitały pąki białych róż” … 

Ku oknu most nadpływa w rytmie błędnych stóp, 

karabiny kołyszą się niby łan pszenicy… 

0 ziemio, przyjmij, jak kielich goryczy 

ostatni trwogi wzrastający grób. 

Tylko czas przekraczali żołnierze na moście 

tłumiąc obawę potwornego brzegu, 

co usta rozwarłszy na oścież 

przyjmował szereg po szeregu, 

tak, jak wiatyk przyjmuje odchodzących w ciemność… 

a przecież wokół pusto — nade mną — pode mną, 

to tylko już wspomnienie o odeszłych płacze 

I szepcze, że nie mogło być przecież inaczej. 

A noc na wszystko patrzała spokojnie, 

we mnie bunt narastał, jak wiersz… 

padał ostatni polski deszcz 

po polskiej wojnie. 

Mostem już tylko echo wlokło się zranione 

i przybliżało oczom zagasłym brzeg ciszy, 

lecz wargom brakło siły, by przywołać tony 

i wskrzesić ból piosenki z zabitych klawiszy. 

Most opadł mi na piersi, udźwignę krzyż gwiazd, 

łkających nad oczyma, którym brakło łez, 

nad lasem — gdzie już nie ma zieleni i drzew, 

nad rzeką, w której woda zmieniła się w głaz… 

Na próg wstępuje jeszcze jakiś szary człowiek, 

przystanął — hełm mu ciąży, ciąży jak mnie wszystko… 

spojrzałem, lecz spojrzenie nie wyszło spod powiek… 

na poranionym moście skonał ranny Chrystus. 

HORDYŃSKI Jerzy (1919, Jarosław – 1998, Rzym) 

 

TRZECI UPADEK CHRYSTUSA — RADI; Dan (ur. 1990, Lwów) 

2016; źródło: fineartamerica.com 

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://fineartamerica.com/featured/jesus-falls-the-first-time-dan-radi.html
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