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DUCH ŚWIĘTY udziela czytającym i słuchającym duchowego rozumienia słowa BOŻEGO, według dyspozycji ich serca.… [KKK, 1101, fragm.] 

SZESBASTA NIEDZIELA ZWYKŁA 

 

MARIA I MARTA — LINDSLEY, Dawid (ur. Kalifornia) 

ok. 2020, obraz współczesny; źródło: www.artbible.info 

Z KSIĘGI RODZAJURDZ 18, 1-10A 
PAN ukazał się Abrahamowi pod dębami Mamre, 

gdy ten siedział u wejścia do namiotu 

w najgorętszej porze dnia. 

Abraham, spojrzawszy, dostrzegł trzech ludzi 

naprzeciw siebie. 

Ujrzawszy ich, podążył od wejścia do namiotu 

na ich spotkanie. 

A oddawszy im pokłon do ziemi, rzekł: 

„O PANIE, 

jeśli darzysz mnie życzliwością, 

racz nie omijać TWEGO sługi! 

Przyniosę trochę wody, 

wy zaś raczcie obmyć sobie nogi, 

a potem odpocznijcie pod drzewami. 

Ja zaś pójdę wziąć nieco chleba, 

abyście się pokrzepili, 

zanim pójdziecie dalej, 

skoro przechodzicie koło sługi waszego”. 

A oni mu rzekli: 

„Uczyń tak, jak powiedziałeś”. 

Abraham poszedł więc śpiesznie do namiotu Sary i rzekł: 

„Prędko zaczyń ciasto z trzech miar najczystszej mąki 

i zrób podpłomyki”. 

Potem Abraham podążył do trzody 

i wybrawszy tłuste i piękne cielę, dał je słudze, 

aby ten szybko je przyrządził. 

Po czym, wziąwszy twaróg, mleko i przyrządzone cielę, 

postawił przed nimi, 

a gdy oni jedli, 

stał przed nimi pod drzewem. 

Zapytali go: 

„Gdzie jest twoja żona, Sara?” 

Odpowiedział im: 

„W tym oto namiocie”. 

Rzekł mu jeden z nich: 

„O tej porze za rok znów wrócę do ciebie, 

twoja zaś żona, Sara, 

będzie miała wtedy syna”. 

PSALM RESPONSORYJNYPS 15 (14), 1B-2. 3 I 4B. 4C-5 (R.: POR. 1B)) 

REFREN: Prawy zamieszka w domu TWOIM, PANIE 

Kto będzie przebywał w TWYM przybytku, PANIE, 

kto zamieszka na TWEJ górze świętej? 

Ten, kto postępuje nienagannie, działa sprawiedliwie 

i mówi prawdę w swym sercu. 

Kto swym językiem oszczerstw nie głosi, 

kto nie czyni bliźniemu nic złego 

i nie ubliża swoim sąsiadom, 

ale szanuje tego, który oddaje cześć BOGU. 

Kto dotrzyma przysięgi niekorzystnej dla siebie, 

kto nie daje swych pieniędzy na lichwę 

i nie da się przekupić przeciw niewinnemu. 

Kto tak postępuje, nigdy się nie zachwieje. 

Z LISTU ŚW. PAWŁA APOSTOŁA DO KOLOSANKol 1, 24-28 
Bracia: 

Teraz raduję się w cierpieniach za was 

i ze swej strony dopełniam 

niedostatki udręk CHRYSTUSA 

w moim ciele 

dla dobra JEGO CIAŁA, 

którym jest Kościół. 

JEGO sługą stałem się 

z powodu zleconego mi wobec was 

BOŻEGO włodarstwa: 

mam wypełnić posłannictwo 

głoszenia słowa BOŻEGO. 

Tajemnica ta, ukryta od wieków i pokoleń, 

została teraz objawiona JEGO świętym, 

którym BÓG zechciał oznajmić, 

jakie jest bogactwo chwały tej tajemnicy 

pośród pogan. 

Jest nią CHRYSTUS pośród was – 

nadzieja chwały. 

JEGO to głosimy, 

upominając każdego człowieka 

i ucząc każdego człowieka 

z całą mądrością, 

aby każdego człowieka przedstawić 

jako doskonałego w CHRYSTUSIE. 

AKLAMACJAPOR.. ŁK 8, 15 Alleluja, Alleluja, Alleluja 

«Błogosławieni, 

którzy w sercu dobrym i szlachetnym 

zatrzymują słowo BOŻE 

i wydają owoc 

dzięki swojej wytrwałości» 

SŁOWA EWANGELII WG ŚW. ŁUKASZAŁk 10, 38-42 

JEZUS przyszedł do jednej wsi. 

Tam pewna niewiasta, imieniem Marta, 

przyjęła GO w swoim domu. 

Miała ona siostrę, imieniem Maria, 

która usiadłszy u nóg PANA, 

słuchała JEGO słowa. 

Marta zaś uwijała się około rozmaitych posług. 

A stanąwszy przy NIM, rzekła: 

„PANIE, 

czy CI to obojętne, 

że moja siostra zostawiła mnie samą 

przy usługiwaniu? 

Powiedz jej, 

żeby mi pomogła”. 

A PAN jej odpowiedział: 

«Marto, Marto, 

martwisz się i niepokoisz o wiele, 

a potrzeba mało albo tylko jednego. 

Maria obrała najlepszą cząstkę, 

której nie będzie pozbawiona». 

https://www.artbible.info/art/large/594.html
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INFORMACJE PARAFIALNE 
 Chrzty w lipcu w 4. niedzielę miesiąca – 24.VII – na sumie. 

 22.VII (piątek): 
 O 1800, jak w każdy 4. piątek miesiąca, Msza św. 

w intencji dzieci objętych „RÓŻAŃCEM RODZICÓW ZA DZIECI”. 
 Trwają parafialne wyjazdy wakacyjne: 

 do Krynicy Morskiej. 
 do Dusznik-Zdroju – organizowanego przez parafialny 

Caritas. 

Pamiętajmy o jego uczestnikach w naszych modlitwach! 

 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: Kamil FELBUR, kawaler z parafii tutejszej, i ANNA SIERPU-
TOWSKA, panna z parafii pw. Matki Bożej Królowej Polski w Leśnej Polanie 

Zapowiedź II: Damian ŚWIERCZEWSKI, kawaler z parafii tutejszej, i An-
gelika Małgorzata RAWSKA, panna z parafii pw. Świętej Bożej 
Rodzicielki w Klarysewie 

Zapowiedź I: Wojciech Rafał GUZIŃSKI, kawaler z parafii tutejszej, 

i Natalia SŁAWECKA, panna z parafii pw. Niepokalanego Poczęcia 
Najświętszej Maryi Panny w Górze Kalwarii 
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. Stefan BARAN  8.VII.2022 l. 72 

śp. Stanisława KANABUS  3.VII.2022 l. 91 

Wieczne odpoczywanie racz Im dać PANIE! 

INTENCJE MSZALNE I MODLITEWNE 

18.VII 
(poniedziałek) 

730 † Ewy OSIADACZ 

1800 
† Stefana i Reginy RAWSKICH, 

zmarłych z rodzin WASILEWSKICH 

19.VII 
(wtorek) 

730 † Marianny PAWLAK 

1800 † Bogumiły, w 2. rocznicę śmierci, i Mariana BOROWSKICH 

20.VII 
(środa) 

730 † Stefana NOWAKOWSKIEGO 

1800 † Tadeusza GOLISZEWSKIEGO 

21.VII 
(czwartek) 

730 † Marianny PAWLAK 

1800 
o BOŻE błogosławieństwo 

dla członków Koła Seniora nr 15 w Słomczynie 

22.VII 
(piątek) 

730 † cierpiących w czyśćcu 

1800 w intencji dzieci objętych modlitwą różańcową rodziców 

23.VII 
(sobota) 

730 † Jerzego KOŁODZIEJA 

1800 
† Jana NOWIŃSKIEGO, w 2. rocznicę śmierci, 

Janiny i Henryka SYKULAKÓW 

24.VII 
(niedziela) 

845 
o BOŻE błogosławieństwo 

dla Bolesława, z racji 1. urodzin 

1030 w intencji PANU BOGU wiadomej 

1200 w pewnej intencji 

1800 † Marii, w 2. rocznicę śmierci, i Stefana WOJTCZAKÓW 

PAN COGITO - POWRÓT 
1. 

Pan Cogito 

postanowił wrócić 

na kamienne łono 

ojczyzny 

decyzja jest dramatyczna 

pożałuje jej gorzko 

nie może jednak dłużej 

znieść zwrotów kolokwialnych 

— comment allez-vous 

— wie geht's 

— how are you 

pytania z pozoru proste 

wymagają zawiłej odpowiedzi 

Pan Cogito zrywa 

bandaże życzliwej obojętności 

przestał wierzyć w postęp 

obchodzi go własna rana 

wystawy obfitości 

napawają go złudzeniem 

przywiązał się tylko 

do kolumny doryckiej 

kościoła San Clemente 

portretu pewnej damy 

książki której nie zdążył przeczytać 

i paru innych drobiazgów 

a zatem wraca 

widzi już 

granicę 

zaorane pole 

mordercze wieże strzelnicze 

gęste zarośla drutu 

bezszelestne 

drzwi pancerne 

zamykają się wolno za nim 

i już 

jest 

sam 

w skarbcu 

wszystkich nieszczęść 

2. 

więc po co wraca 

pytają przyjaciele 

z lepszego świata 

mógłby tutaj pozostać 

jakoś się urządzić 

ranę powierzyć 

chemicznym wywabiaczom 

zostawić w poczekalni 

wielkich portów lotniczych 

więc po co wraca 

— do wody dzieciństwa 

— do splątanych korzeni 

— do uścisku pamięci 

— do ręki twarzy 

spalonych na rusztach czasu 

pytania z pozoru proste 

wymagają zawiłej odpowiedzi 

może Pan Cogito wraca 

żeby dać odpowiedź 

na podszepty strachu 

na szczęście niemożliwe 

na uderzenie znienacka 

na podstępne pytanie 

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

CYWILIZACJA — CZY ANTYCYWILIZACJA? 
Trzeba, abyśmy idąc po śladach tylu synów i córek tej […] ziemi, […] 

wpatrywali się w […] BOSKIE SERCE. Z niego płynie „wzmocnienie siły 

wewnętrznego człowieka”, jak uczy Apostoł w Liście do EfezjanEF 3, 16. 

Znajduje się tutaj zarazem odpowiedź na tyle słabości i grzechów ludzi 

współczesnych, którzy nie żyją życiem wewnętrznym. Żyją zewnętrznie. 

Żyją zmysłami, żyją odruchem instynktów. 

Idąc za przykazaniami Dekalogu, które wytyczają program mojego 

pielgrzymowania […], należy tutaj przywołać na pamięć przykazanie 

dziewiąte: „Nie pożądaj żony bliźniego twego”. Nie tylko „nie cudzołóż”, ale 

też „nie pożądaj”. Nie daj się uwikłać wszystkim tym siłom pożądania, 

które drzemią w tobie jako „zarzewie grzechu”. Nie daj się opanować 

„człowiekowi cielesnemu”POR. 1 KOR 3, 3. „Jeżeli będziecie żyli wedle ciała” — 

pisze Apostoł — „czeka was śmierć”RZ 8, 13. 

Ciało samo nie ma innej perspektywy — tylko duch ją ma. „Jeżeli zaś przy 

pomocy DUCHA uśmiercać będziecie popędy ciała — będziecie żyli”RZ 8, 13. 

A siły ducha są w człowieku. I działa też w sercach ludzkich miłość, która 

jest z DUCHA ŚWIĘTEGO. 

A zatem — podjąć to, co każdy z nas ma w sobie z ducha i z DUCHA 

ŚWIĘTEGO. Nie dać się […] uwikłać całej tej cywilizacji pożądania i użycia, 

która panoszy się wśród nas i nadaje sobie nazwę europejskości, panoszy 

się wśród nas, korzystając z różnych środków przekazu i uwodzenia. 

Czy jest to cywilizacja — czy raczej antycywilizacja? Kultura — czy raczej 

antykultura? Tu trzeba wrócić do elementarnych rozróżnień. Przecież 

kulturą jest to, co czyni człowieka bardziej człowiekiem. Nie to, co tylko 

„zużywa” jego człowieczeństwo. 

JAN PAWEŁ II (1920, Wadowice – 2005, Watykan), fragm., homilia, 7.VI.1991, Włocławek 

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 
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