
   

»»ZZAAPPRROOŚŚ  [[…… ]]  UUŁŁOOMMNNYYCCHH……««   

NR XXXV/2022 (1063) GAZETKA PARAFII PW. ŚW. ZYGMUNTA W SŁOMCZYNIE 28 SIERPNIA AD 2022 
  

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

Królestwo BOŻE należy do ubogich i do maluczkich, to znaczy do tych, którzy przyjęli je pokornym sercem… [KKK, 544, fagm] 

DWUDZIESTA DRUGA NIEDZIELA ZWYKŁA 

Z MĄDROŚCI SYRACHASYR 3, 17-18. 20. 28-29 
Synu, 

z łagodnością prowadź swe sprawy, 

a każdy, kto jest prawy, 

będzie cię miłował. 

Im większy jesteś, 

tym bardziej się uniżaj, 

a znajdziesz łaskę u PANA. 

Wielka jest bowiem potęga PANA 

i przez pokornych bywa chwalony. 

Na chorobę pyszałka nie ma lekarstwa, 

albowiem nasienie zła zapuściło w nim korzenie. 

Serce rozumnego rozważa przypowieść, 

a ucho słuchacza – 

o pragnienie mędrca. 

PSALM RESPONSORYJNYPS 68 (67), 4 I 5AC. 6-7B. 10-11 (R.: POR. 11B) 

REFREN: TY, dobry BOŻE, biednego ochraniasz 

Sprawiedliwi cieszą się i weselą przed BOGIEM, 

i rozkoszują radością. 

Śpiewajcie BOGU, grajcie JEGO imieniu, 

bo PAN MU na imię. 

OJCEM dla sierot i wdów opiekunem 

jest BÓG w swym świętym mieszkaniu. 

BÓG dom gotuje dla opuszczonych, 

jeńców prowadzi ku lepszemu życiu. 

Deszcz obfity zesłałeś, BOŻE, 

TY orzeźwiłeś SWE znękane dziedzictwo. 

TWOJA rodzina, BOŻE, znalazła to mieszkanie, 

które w SWEJ dobroci dałeś ubogiemu. 

Z LISTU DO HEBRAJCZYKÓWHbr 12, 18-19. 22-24a 
Bracia: 

Nie przyszliście do namacalnego 

i płonącego ognia, 

do mgły, 

do ciemności i burzy 

ani też do grzmiących trąb 

i do takiego dźwięku słów, 

iż wszyscy, którzy go usłyszeli, 

prosili, aby do nich nie mówił. 

Wy natomiast przyszliście do góry Syjon, 

do miasta BOGA żywego – 

Jeruzalem niebieskiego, 

do niezliczonej liczby aniołów, 

na uroczyste zgromadzenie, 

i do Kościoła pierworodnych, 

którzy są zapisani w niebiosach, 

do BOGA, 

który sądzi wszystkich, 

do duchów ludzi sprawiedliwych, 

którzy już doszli do celu, 

do POŚREDNIKA NOWEGO TESTAMENTU – 

JEZUSA. 

AKLAMACJAMT 11, 29AB Alleluja, Alleluja, Alleluja 

«Weźcie na siebie MOJE jarzmo 

i uczcie się ode MNIE, 

bo jestem cichy 

i pokornego serca» 

SŁOWA EWANGELII WG ŚW. ŁUKASZAŁk 14, 1. 7-14 

Gdy JEZUS przyszedł do domu pewnego przywódcy faryzeuszów, 

aby w szabat spożyć posiłek, 

oni GO śledzili. 

Potem opowiedział zaproszonym przypowieść, 

gdy zauważył, jak sobie pierwsze miejsca wybierali. 

Tak mówił do nich: 

«Jeśli cię ktoś zaprosi na ucztę, 

nie zajmuj pierwszego miejsca, 

by przypadkiem ktoś znamienitszy od ciebie 

nie był zaproszony przez niego. 

Wówczas przyjdzie ten, kto was obu zaprosił, 

i powie ci: 

„Ustąp temu miejsca”, 

a wtedy musiałbyś ze wstydem 

zająć ostatnie miejsce. 

Lecz gdy będziesz zaproszony, 

idź i usiądź na ostatnim miejscu. 

A gdy przyjdzie ten, który cię zaprosił, 

powie ci: 

„Przyjacielu, 

przesiądź się wyżej”. 

I spotka cię zaszczyt 

wobec wszystkich współbiesiadników. 

Każdy bowiem, kto się wywyższa, 

będzie poniżony, 

a kto się uniża, 

będzie wywyższony». 

Do tego zaś, który GO zaprosił, 

mówił także: 

«Gdy wydajesz obiad albo wieczerzę, 

nie zapraszaj swoich przyjaciół 

ani braci, ani krewnych, 

ani zamożnych sąsiadów, 

aby cię i oni nawzajem nie zaprosili, 

i miałbyś odpłatę. 

Lecz kiedy urządzasz przyjęcie, 

zaproś ubogich, 

ułomnych, 

chromych 

i niewidomych. 

A będziesz szczęśliwy, 

ponieważ nie mają czym tobie się odwdzięczyć; 

odpłatę bowiem otrzymasz 

przy zmartwychwstaniu sprawiedliwych». 

 

POKORA — MCDAN IEL, Elżbieta, 
farba akrylowa na płótnie, 50.8×40.6 cm; źródło: www.saatchiart.com 

https://www.saatchiart.com/art/Painting-Humility/1067350/4217443/view
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INFORMACJE PARAFIALNE 
 1.IX (czwartek): 1. CZWARTEK MIESIĄCA: 

 O 800 Msza św. dla dzieci i młodzieży, rozpoczynającej 
nowy rok szkolny i formacyjny, oraz rodziców, 
nauczycieli i wychowawców. Zapraszamy! 

 2.IX (piątek): 1. PIĄTEK MIESIĄCA: 
 Msza św. ku czci NAJŚWIĘTSZEGO SERCA PANA JEZUSA o 1800. 
 Spowiedź 1. piątkowa – ½ godz. przed Mszą św. 
 Po Mszy św. wieczornej, do 2100, wystawienie 

Najświętszego Sakramentu i możliwość skorzystania 
z sakramentu pokuty i pojednania. 

 3.IX (sobota): 1-SZA SOBOTA MIESIĄCA. 
 Uczcijmy! NIEPOKALANE SERCE MARYI nabożeństwem PIĘCIU 

PIERWSZYCH SOBÓT MIESIĄCA – wynagradzającym za grze-
chy przeciwko SERCU MARYI! – na Mszy św. o NIEPOKA-
LANYM SERCU NAJŚWIĘTSZEJ MARYI PANNY o 1800. 

 4.IX (niedziela): 1-SZA NIEDZIELA MIESIĄCA. 
 Po sumie o 1200 adoracja NAJŚWIĘTSZEGO SAKRAMENTU. 
 Po adoracji – spotkanie Kół Żywego Różańca. 
 Po Mszy św. o 1800 spotkanie kandydatów do sakramentu 

bierzmowania oraz ich rodziców. 
 Po Mszach św. chórzyści z Konstancińskiego Chóru Kameralnego, 

który już niejednokrotnie występował w naszej parafii, będą 
zbierali podpisy na wsparcie działalności koncertowej chóru 
w ramach Budżetu Partycypacyjnego Konstancina-Jeziorny. 
Podpisy mogą składać również dzieci. 
Każdy podpis jest cenny. Dzięki niemu chór będzie mogł śpiewać 
dla nas na terenie naszej gminy! Poprzyjmy tę inicjatywę! 

 Chrzty we wrześniu w 4. niedzielę miesiąca 25.IX, na sumie. 
Zgłoszenia do 16.IX w kancelarii. Przygotowanie dla ro-
dziców i chrzestnych 18.IX, po sumie, w kościele. 

 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 odeszli z naszego grona: 

śp. Zdzisława Aleksandra RETMAŃSKA  17.VIII.2022 l. 89 

śp. Kamila Kowalska  16.VIII.2022 l. 49 

śp. Krystyna Romana Brodecka  1.VIII.2022 l. 92 

Wieczne odpoczywanie racz Im dać PANIE! 

INTENCJE MSZALNE I MODLITEWNE 

29.VIII 
(poniedziałek) 

730 † Henryka i Elżbiety HELAKÓW, Marii i Józefa HELAKÓW 

1800 
† Bronisławy, Marianny, Janiny i Wacława WRÓBLEWSKICH, 

zmarłych z rodziny WRÓBLEWSKICH 

30.VIII 
(wtorek) 

730 † Barbary BOROWSKIEJ 

1800 † Teresy LECHMIRY 

31.VIII 
(środa) 

730 † Mirosławy MĄKOSY 

1800 † Ewy KLAPIŃSKIEJ, w 2. rocznicę śmierci 

1.IX 
(czwartek) 

730 w pewnej intencji 

1800 † poległych i pomordowanych w czasie II Wojny Światowej 

2.IX 
(piątek) 

730 o nawrócenie grzeszników 

1800 
dziękczynna, z prośbą o błogosławieństwo BOŻE, 

dla Katarzyny, z racji 49, urodzin oraz dla jej syna Dominika 

3.IX 
(sobota) 

730 † Teresy i Stefana Ziemskich 

1800 o nawrócenie grzeszników 

4.IX 
(niedziela) 

845 
† Stefanii, Józefa, i zmarłych z rodziny JASKÓW, 

Józefa, Henryka i Danuty NOGALÓW, zmarłych z rodziny NOGALÓW 

1030 
† Kamila, Heleny i Stefana RAWSKICH 

Kazimiery i Józefa BIELAWSKICH 

1200 † Teodory GAŁKI, w 15. rocznicę śmierci 

1800 
† Anny CZUŁBY, w 13. rocznicę śmierci, 

Antoniny i Jana BARANÓW, Heleny i Józefa CZUŁBÓW 

SIERPIEŃ 80 
Trzy razy podrywali robotnicze skrzydła 

i za każdym razem było ich więcej. 

Zbestwiona krwią łeb podnosiła hydra, 

a hipokryci, jak Piłat umywali ręce! 

To nie krzyk złowieszczej Kasandry, 

córki króla Priama i Hekuby, 

to krzyk robotniczej „awangardy”, 

by ostrzec Polskę od zguby! 

Szli, by przypomnieć o sobie. 

To prawdziwy robotniczy gniew! 

Szli z Ojczyzną w słowie: 

„21 razy tak, wypaczenia nie!” 

Wczoraj byli jeszcze za bramą, 

dziś wyszli na ulice zbuntowani… 

przypomnieć jeszcze raz to samo, 

że zostali okłamani, oszukani… 

Zaledwie uszli pół swojej drogi, 

a już czaiła się nowa rozpacz! 

Nie doszli celu, ginęli za progiem 

z kulą w sercu… Polsko, popłacz! 

Choć bratobójczy strzał był celny… 

Pikiety, nie zastraszą szuje! 

Robotniku! Tyś nieśmiertelny, 

ty Polskę od zguby uratujesz! 

Nie wolno nam utracić ojcowizny, 

ani budować w Polsce drugiej Japonii! 

Nam trzeba zgody i takiej Ojczyzny, 

na której nie stanie żaden pomnik! 

…stoją trzy krzyże, sprzężone kotwicami 

na gdańskiej ziemi, jakby na opamiętanie! 

To Golgota XX wieku stoi przed nami, 

…Odrodzenie to nasze zmartwychstanie! 

, autor nieznany 

 

MATKA BOŻA ROBOTNIKÓW „SOLIDARNOŚCI” — CHACIEJ, Artur (ur. 1948, Białystok) 
1984; źródło: parafia.lutoryz.pl 

BIEDNA, ALE CZYSTA 
„Takie będą Rzeczypospolite, jakie ich młodzieży chowanie 

Jan Zamoyski, akt fundacyjny Akademii Zamojskiej. 

I nawet gdy Trybunał osądzi CHRYSTUSA, że winien jest śmierci, ty musisz 

dać świadectwo, że jest niewinnym i że jest moim BOGIEM. 

Więc „posyłam cię naprzeciw królom i księstwom będą z tobą walczyć, ale 

cię nie zmogą”POR. JER 1, 18-19. 

Ty musisz wyrwać i sądzić, 

burzyć i budować, 

bo JA jestem z tobą 

i wystarczy ci MOJEJ laski. 

I jeszcze raz wam mówię: Siostry, katechetki, katecheci, księża! 

Jeśli jednak nie masz wiary, albo zasłoniłbyś komuś CHRYSTUSA, 

to nie wchodź do szkoły. 

Mówię to na przekór sobie. bo wiem, żeście CHRYSTUSOWI ofiarowali swoje 

życie 

Ten siew nie będzie na próżno. 

Warto poświęcić życie, aby w tej spalonej ziemi urósł dobry człowiek. 

Przecież „Polska będzie CHRYSTUSOWA - albo jej w ogóle nie będzie” 
por. Stefan kard. Wyszyński. 

A moja trudna Polska niech będzie biedna, ale czysta. 

ZAWITKOWSKI, Józef, bp (1938, Wał – 2020, Warszawa) – 6.IX.1992, homilia, fragm., bazylika pw. Świętego Krzyża, Warszawa 

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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