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[…] miłość, czerpana przede wszystkim z EUCHARYSTII, „jest jakby duszą całego apostolstwa”SOBÓR WATYKAŃSKI II, DEKRET APOSTOLICAM ACTUOSITATEM, 3… [KKK, 864, fragm.] 

CZTERNASTA NIEDZIELA ZWYKŁA 

 

POSYŁAM WAS — CASTELLI, Horacy (1825, Londyn – 1889, Courbevoie) 

XIX w, drzeworyt, ilustracja; źródło: /www.alamy.com 

Z KSIĘGI PROROKA IZAJASZAIZ 66, 10. 12-14C 
Radujcie się wraz z Jerozolimą, 

weselcie się w niej wszyscy, co ją miłujecie! 

Cieszcie się z nią bardzo wy wszyscy, 

którzy się nad nią smuciliście. 

Tak bowiem mówi PAN: 

«Oto Ja skieruję do niej pokój 

jak rzekę i chwałę narodów – 

jak strumień wezbrany. 

Ich niemowlęta będą noszone na biodrach 

i na kolanach będą pieszczone. 

Jak kogoś pociesza własna matka, 

tak Ja was pocieszać będę; 

w Jerozolimie doznacie pociechy». 

Na ten widok rozradują się serca wasze, 

a kości wasze nabiorą świeżości jak murawa. 

Ręka PANA da się poznać JEGO sługom. 

PSALM RESPONSORYJNYPS 66 (65), 1B-3A. 4-5. 6-7A. 16 I 20 (R.: POR. 1B) 

REFREN: Niech cała ziemia chwali swego PANA 

Z radością sławcie BOGA, wszystkie ziemie, 

opiewajcie chwałę JEGO imienia, 

cześć MU wspaniałą oddajcie. 

Powiedzcie BOGU: „Jak zadziwiające są TWE dzieła! 

Niechaj CIĘ wielbi cała ziemia i niechaj śpiewa TOBIE,  

niech TWOJE imię opiewa”. 

Przyjdźcie i patrzcie na dzieła BOGA,  

zadziwiających rzeczy dokonał wśród ludzi! 

Morze na suchy ląd zamienił,  

pieszo przeszli przez rzekę. 

NIM się przeto radujmy!  

JEGO potęga włada na wieki. 

Przyjdźcie i słuchajcie mnie wszyscy,  

którzy boicie się BOGA,  

opowiem, co uczynił mej duszy. 

Błogosławiony BÓG, który nie odepchnął mej prośby 

i nie oddalił ode mnie SWEJ łaski. 

Z LISTU ŚW. PAWŁA APOSTOŁA DO GALATÓWGa 6, 14-18 
Bracia: 

Co do mnie, to nie daj BOŻE, 

bym się miał chlubić z czego innego, 

jak tylko z krzyża PANA naszego, JEZUSA CHRYSTUSA, 

dzięki któremu świat 

stał się ukrzyżowany dla mnie, 

a ja dla świata. 

Bo ani obrzezanie nic nie znaczy, ani nieobrzezanie, 

tylko nowe stworzenie. 

Na wszystkich tych, 

którzy się tej zasady trzymać będą, 

i na Izraela BOŻEGO niech zstąpi pokój i miłosierdzie! 

Odtąd niech już nikt nie sprawia mi przykrości: 

przecież ja na ciele swoim noszę blizny, 

znamię przynależności do JEZUSA. 

Łaska PANA naszego, JEZUSA CHRYSTUSA, 

niech będzie z duchem waszym, bracia! 

Amen. 

AKLAMACJAKOL 3, 15A. 16A Alleluja, Alleluja, Alleluja 

W sercach waszych 

niech panuje pokój CHRYSTUSOWY; 

słowo CHRYSTUSA niech w was mieszka 

w całym swym bogactwie. 

SŁOWA EWANGELII WG ŚW. ŁUKASZAŁk 10, 1-12. 17-20 

JEZUS wyznaczył jeszcze innych siedemdziesięciu dwu uczniów 

i wysłał ich po dwóch przed sobą 

do każdego miasta i miejscowości, 

dokąd sam przyjść zamierzał. 

Powiedział też do nich: 

«Żniwo wprawdzie wielkie, ale robotników mało; 

proście więc PANA żniwa, 

żeby wyprawił robotników na SWOJE żniwo. 

Idźcie! 

Oto posyłam was jak owce między wilki. 

Nie noście z sobą trzosa ani torby, ani sandałów; 

i nikogo w drodze nie pozdrawiajcie. 

Gdy wejdziecie do jakiegoś domu, najpierw mówcie: 

Pokój temu domowi. 

Jeśli tam mieszka człowiek godny pokoju, 

wasz pokój spocznie na nim; 

jeśli nie, powróci do was. 

W tym samym domu zostańcie, 

jedząc i pijąc, co będą mieli: 

bo zasługuje robotnik na swoją zapłatę. 

Nie przechodźcie z domu do domu. 

Jeśli do jakiegoś miasta wejdziecie i przyjmą was, 

jedzcie, co wam podadzą; 

uzdrawiajcie chorych, którzy tam są, i mówcie im: 

Przybliżyło się do was królestwo BOŻE». 

«Lecz jeśli do jakiegoś miasta wejdziecie, a nie przyjmą was, 

wyjdźcie na jego ulice i powiedzcie: 

Nawet proch, który z waszego miasta 

przylgnął nam do nóg, 

strząsamy wam. 

Wszakże to wiedzcie, 

że bliskie jest królestwo BOŻE. 

Powiadam wam: 

Sodomie lżej będzie w ów dzień 

niż temu miastu». 

Wróciło siedemdziesięciu dwóch z radością, mówiąc: 

„Panie, 

przez wzgląd na TWOJE imię 

nawet złe duchy nam się poddają”. 

Wtedy rzekł do nich: 

«Widziałem Szatana, 

który spadł z nieba jak błyskawica. 

Oto dałem wam władzę stąpania po wężach i skorpionach, 

i po całej potędze przeciwnika, 

a nic wam nie zaszkodzi. 

Jednakże nie z tego się cieszcie, 

że duchy się wam poddają, 

lecz cieszcie się,  

że wasze imiona zapisane są w niebie». 

https://www.alamy.com/stock-photo-christ-sending-forth-the-apostles-bible-matthew-x-16-behold-i-send-83334047.html
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INFORMACJE PARAFIALNE 
 3.VII (niedziela): 

 Po Mszach św. zbierane są 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 w uroczystość św. Apostołów Piotra i Pawła. 

 1. NIEDZIELA MIESIĄCA. 
 Po sumie o 1200 adoracja NAJŚWIĘTSZEGO SAKRAMENTU. 
 Po adoracji – spotkanie Kół Żywego Różańca. 

 9.VII (sobota): 
 WYPOMINKI o 1715. 
 Msza św. za zmarłych polecanych w WYPOMINKACH o 1800. 

 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. 
 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! 

 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 II: 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 odeszli z naszego grona: 

śp. Ignacy KNAP  22.VI.2022 l. 61 

śp. Grzegorz KORNASZEWSKI  20.VI.2022 l. 43 

śp. Krzysztof Stanisław PODGÓRSKI  16.VI.2022 l. 58 

Wieczne odpoczywanie racz Im dać PANIE! 

INTENCJE MSZALNE I MODLITEWNE 

4.VII 
(poniedziałek) 

730 † Ewy DZIERŻAWSKIEJ 

1800 † ks. Tadeusza KOWALIKA, w 1. rocznicę śmierci 

5.VII 
(wtorek) 

730 W pewnej intencji 

1800 † Ewy DZIERŻAWSKIEJ 

6.VII 
(środa) 

730 † Ewy DZIERŻAWSKIEJ 

1800 

† Jana, Janiny i Stanisława FRANKOWSKICH, 

Julianny, Piotra i Józefa SZLĄZAKÓW, 

zmarłych z rodzin Frankowskich i SZLĄZAKÓW 

7.VII 
(czwartek) 

730 w pewnej intencji 

1800 † Ewy DZIERŻAWSKIEJ 

8.VII 
(piątek) 

730 † Ewy DZIERŻAWSKIEJ 

1800 † Stanisława, Julianny, Piotra i Józefa SZLĄZAKÓW 

9.VII 
(sobota) 

730 † Ewy DZIERŻAWSKIEJ 

1715 WYPOMINKI 

1800 † zmarłych polecanych w WYPOMINKACH 

10.VII 
(niedziela) 

845 
† Jadwigi i Aleksandra PIEŃKOWSKICH, 

Haliny i Stanisława STĘPNIEWSKICH 

1030 

† Mieczysława KOMOSY, w 22. rocznicę śmierci, 

Anety KOMOSA, 

Stefana KOMOSY, 

Emilii KURANOWSKIEJ, 

Cypriana OSUCHA 

1200 
† Kazimierza, Anieli i Kazimierza OSIADACZÓW, 

Kazimiery, Tadeusza, Sylwestra i Elżbiety WIEWIÓRÓW 

1800 † Ewy DZIERŻAWSKIEJ 

SUPLIKACJE 
Od głodu, 

od pochodów, 

od deszczu, 

od wszy, 

od powietrza na wichrze w skos prutego twarzą, 

od ognia - kiedy nocą odejść ci go każą, 

od tajgi, co do kolan moczarem namaka, 

od urwanej podeszwy, 

od skradzionego chlebaka 

— wybaw nas, PANIE! 

od tundry twarzą w niebo leżącej na wznak, 

od zmory białych nocy, 

od komarzych młak, 

od nagłych a niespodzianych wymarszów ponocnych, 

od świtów ołowianych 

i zmroków popielnych 

— ŚWIĘTY BOŻE, 

— ŚWIĘTY MOCNY, 

— ŚWIĘTY a NIEŚMIERTELNy, 

wybaw nas, PANIE! 

My grzeszni, 

my zmęczeni, 

my obszarom wydani, 

my zamarłej przestrzeni na żer żywcem rzuceni, 

my wyjęci spod prawa, 

z człowieczeństwa wyzuci, 

my deptani jak trawa, 

zaganiani i szczuci - 

my nędzarze zawszeni, 

my, co głód nas ogłupia, 

my rzesza bezimienna 

do dna krzywdą otruta, 

my brudni, 

my obdarci, 

my aż śmieszni chwilami, 

my pocieszni, 

my grzeszni, 

CIEBIE BOGA błagamy, 

coś jest WIERNY i ŻYWY, 

JEDEN i NIEPODZIELNY 

— ŚWIĘTY BOŻE, 

— ŚWIĘTY MOCNY, 

— ŚWIĘTY a NIEŚMIERTELNY, 

zmiłuj się nad nami! 

OBERTYŃSKA Beata (1898, Skole – 1980, Londyn) 

 

NA ETAPIE (SYBIRACY) — MALCZEWSKI Jacek (1854, Radom –1929, Kraków) 

1890, olejny na płótnie, 65×48 cm, Muzeum Narodowe, Warszawa; źródło: www.pinakoteka.zascianek.pl 

SZE 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.pinakoteka.zascianek.pl/Malczewski_J/Malczewski_J_2.htm
http://www.swzygmunt.knc.pl/

