
   

»»NIE KAŻDY, KTÓRY MI MÓWI: ‘PANIE, PANIE’, 
WEJDZIE DO KRÓLESTWA NIEBIESKIEGO……««  
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Dzięki modlitwie jesteśmy w stanie "rozpoznać, jaka jest wola Boża"Dzięki modlitwie jesteśmy w stanie "rozpoznać, jaka jest wola Boża"Dzięki modlitwie jesteśmy w stanie "rozpoznać, jaka jest wola Boża"Dzięki modlitwie jesteśmy w stanie "rozpoznać, jaka jest wola Boża"Rz 12, 2; Ef 5, 17, i osiągnąć "wytrwałość" do jej wypełniania, i osiągnąć "wytrwałość" do jej wypełniania, i osiągnąć "wytrwałość" do jej wypełniania, i osiągnąć "wytrwałość" do jej wypełnianiaHbr 10, 36. Jezus poucza nas, że do . Jezus poucza nas, że do . Jezus poucza nas, że do . Jezus poucza nas, że do 
Królestwa niebieskiego nie wchodzi się przez wielomówstwo, lecz »spełniając wolę… Ojca, któKrólestwa niebieskiego nie wchodzi się przez wielomówstwo, lecz »spełniając wolę… Ojca, któKrólestwa niebieskiego nie wchodzi się przez wielomówstwo, lecz »spełniając wolę… Ojca, któKrólestwa niebieskiego nie wchodzi się przez wielomówstwo, lecz »spełniając wolę… Ojca, który jest w niebie«ry jest w niebie«ry jest w niebie«ry jest w niebie«Mt 7, 21....    [KKK, 2826] 
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Z Z Z Z KSIĘGI KSIĘGI KSIĘGI KSIĘGI PPPPOWTÓRZONEGO OWTÓRZONEGO OWTÓRZONEGO OWTÓRZONEGO PPPPRAWARAWARAWARAWAPwt 11,18.26–28 

Mojżesz powiedział do ludu: 
„Weźcie sobie te moje słowa do serca i do duszy. Przywiążcie je sobie jako 
znak na ręku. Niech one wam będą ozdobą między oczami. 
Widzicie, ja kładę dziś przed wami błogosławieństwo albo przekleństwo. 
Błogosławieństwo, jeśli usłuchacie poleceń waszego Pana Boga, które ja 
wam dzisiaj daję; przekleństwo, jeśli nie usłuchacie poleceń waszego 
Pana Boga, jeśli odstąpicie od drogi, którą ja wam dzisiaj wskazuję, a 
pójdziecie za bogami obcymi, których nie znacie”. 

PSALM RESPONSORYJNYPSALM RESPONSORYJNYPSALM RESPONSORYJNYPSALM RESPONSORYJNYPs31 

REFREN: Bądź dla mnie, Panie, skałą ocaleniaBądź dla mnie, Panie, skałą ocaleniaBądź dla mnie, Panie, skałą ocaleniaBądź dla mnie, Panie, skałą ocalenia 
Panie, do Ciebie się uciekam: 
niech nigdy nie doznam zawodu, 
wybaw mnie w sprawiedliwości Twojej! 
Nakłoń ku mnie Twe ucho, 
pośpiesz, aby mnie ocalić! 

Bądź dla mnie skałą schronienia, 
warownią, która ocala. 
Ty bowiem jesteś moją skałą i twierdzą, 
kieruj mną i prowadź przez 
wzgląd na swe imię. 

Niech Twoje oblicze zajaśnieje 
nad Twym sługą: 
wybaw mnie w swym miłosierdziu. 
Bądźcie dzielni i mężnego serca, 
wszyscy, którzy ufacie Panu. 

Z Z Z Z LISTU LISTU LISTU LISTU ŚWIĘTEGO ŚWIĘTEGO ŚWIĘTEGO ŚWIĘTEGO PPPPAWŁA AWŁA AWŁA AWŁA AAAAPOSTOŁA DO POSTOŁA DO POSTOŁA DO POSTOŁA DO RRRRZYMIANZYMIANZYMIANZYMIANRz 3,21–25a.28 

Bracia: 
Teraz jawną się stała sprawiedliwość Boża niezależna od Prawa, 
poświadczana przez Prawo i Proroków. 
Jest to sprawiedliwość Boża przez wiarę w Jezusa Chrystusa dla 
wszystkich, którzy wierzą. Bo nie ma tu różnicy: wszyscy bowiem zgrzeszyli 
i pozbawieni są chwały Bożej, a dostępują usprawiedliwienia darmo, z 
Jego łaski, przez odkupienie, które jest w Chrystusie Jezusie. Jego to 
ustanowił Bóg narzędziem przebłagania przez wiarę mocą Jego Krwi. 
Sądzimy bowiem, że człowiek osiąga usprawiedliwienie przez wiarę, 
niezależnie od pełnienia nakazów Prawa. 

AKLAMACJAAKLAMACJAAKLAMACJAAKLAMACJAPs 25,4b.5 Alleluja, Alleluja,Alleluja, Alleluja,Alleluja, Alleluja,Alleluja, Alleluja, Alleluja Alleluja Alleluja Alleluja 
Naucz mnie, Boże, chodzić Twoimi ścieżkami, 

prowadź mnie w prawdzie, według Twych pouczeń. 

SŁOWA SŁOWA SŁOWA SŁOWA EEEEWANGELII WEDŁUG ŚWWANGELII WEDŁUG ŚWWANGELII WEDŁUG ŚWWANGELII WEDŁUG ŚW....    MMMMATEUSZAATEUSZAATEUSZAATEUSZAMt 7,21–27 

Jezus powiedział do swoich uczniów: 
»Nie każdy, który mi mówi: ‘Panie, Panie’, wejdzie do królestwa 
niebieskiego, lecz ten, kto spełnia wolę mojego Ojca, który jest w niebie. 
Wielu powie mi w owym dniu: ‘Panie, Panie, czy nie prorokowaliśmy mocą 
Twego imienia i nie wyrzucaliśmy złych duchów mocą Twego imienia, i nie 
czyniliśmy wielu cudów mocą Twego imienia?’. Wtedy oświadczę im: 
‘Nigdy was nie znałem. Odejdźcie ode Mnie wy, którzy czynicie 
nieprawość’. 
Każdego więc, kto tych słów moich słucha i wypełnia je, można porównać 
z człowiekiem roztropnym, który dom swój zbudował na skale. Spadł 
deszcz, wezbrały potoki, zerwały się wichry i uderzyły w ten dom. On 
jednak nie runął, bo na skale był utwierdzony. 
Każdego zaś, kto tych słów moich słucha, a nie wypełnia ich, można 
porównać z człowiekiem nierozsądnym, który dom swój zbudował na 
piasku. Spadł deszcz, wezbrały potoki, zerwały się wichry i rzuciły się na 
ten dom. I runął, a wielki był jego upadek«. 

PATRON TYGODNIA:    BŁBŁBŁBŁ....    SSSSADOK I JEGO ADOK I JEGO ADOK I JEGO ADOK I JEGO TTTTOWARZYSZEOWARZYSZEOWARZYSZEOWARZYSZE    
Pierwsza historyczna wzmianka umieszcza Sadoka w 1221 w Bolonii, gdzie miała 
miejsce kapituła generalna zakonu św. Dominika Guzmana. Nie wiadomo, ile miał 
lat ani skąd pochodził (dalsze jego losy świadczą, że mógł pochodzić z Polski lub 
Węgier: jeśli z Polski to byłby pierwszym dominikaninem z naszego kraju…). Z 
Bolonii Dominik wysłał Sadoka na Węgry, do Lorch, dla założenia nowej prowincji. 
Przez wiele lat głosił Ewangelię pogańskim Kumanom na Węgrzech. Był też 
przeorem w Zagrzebiu. Jego cicha, wytrwała praca nie utrwaliła się jednakże na 
kartach historii – wkroczył na jej łamy ponownie dopiero zimą 1259/1260, w 
Sandomierzu. Jak i kiedy się tam znalazł – nie wiadomo. W 1260 Polska stała się 
celem drugiego najazdu Tatarów (pierwszy – w 1241). Najeźdźcy zaatakowali 
Sandomierz i zdobyli go podstępem, wywawabiając przywódców na rozmowy 
pokojowe (ten sam manewr 7 wieków później powtórzyli Sowieci aresztując w 
1945 przywódców polskiego państwa podziemnego…). Miasto splądrowano a 

mieszkańców wyrżnięto. 
W przeddzień ostatecznego napaduwg A-

brahama Bzowskiego (
+
1637), który  opierać się miał na "bar-

dzo starożytnych rocznikach i na najstarszych rękopisach " w 
kościele św. Jakuba kleryk miał 
odczytywać imiona świętych 
męczenników. Nagle zdumiony 
przeczytał Sandomiriae, passio 
quadraginta novem martyrum (w San-
domierzu – 49 męczenników). Przeor 
Sadok wziął księgę i oczom jego ukazał 
się zapisany złotymi literami tekst 
odczytany przez kleryka. Po czym 
zapis znikł… A w kościele było 49 braci 
zakonnych… 
Sadok miał wtedy powiedzieć: „Bolesne 
to jest upomnienie, bracia, dawca 
żywota przez śmierć pewnie nas już 
wzywa do życia nieśmiertelnego. 
Niechaj Pan przebaczy tę zbrodnię 
poganom, gdyż oni jeszcze światła 

ewangelii nie znają. Może też to nasze męczeństwo zbawi naród polski, i 
Wszechmocny spojrzy łaskawem okiem na tę ziemię, na której jego wierne dziatki 
krew przelewają, zasłaniając swemi piersiami inne narody”ibid. Bzowski. 
Było to przygotowaniem współbraci do męczeństwa. Znane są ich imiona i 
piastowane urzędyibid. Bzowski, również na tablicy  w kościele św. Jakuba w Sandomierzu. Gdy Tatarzy 
wpadli do kościoła zakonnicy śpiewali Salve ReginaJan Długosz (

+
1480) i z nią na ustach 

zostali zamordowani, a ich krew „użyźniła … ziemię”Jan Paweł II, 1999, Sandomierz. Na 
pamiątkę dominikanie do dziś w godzinie śmierci śpiewają odchodzącym 
współbraciom ciche Salve Regina, a polscy bracia noszą czerwone pasy… 
Kult męczenników sandomierskich rozpoczął się zaraz po ich śmierci. Już w 
XIV w. w kościele św. Jakuba wystawiono osobną kaplicę ku ich czci. Dopiero 
jednak w 1807 Pius VII zezwolił na kult publiczny. 
Nie znane było miejsce pochówku męczenników. Ale w 1959 na terenie klasztoru 
św. Jakuba prof. Sarama znalazł mogiłę, a w niej ok. 330 szkieletów osób różnego 
rodzaju wieku i płci. Znaleziono przy nich groty i strzały, a także klamry od pasów, 
co by wskazywało zakonników… (uroczystość 2 czerwca) 
il.: MĘCZEŃSTWO SANDOMIERSKICH DOMINIKANÓW, obraz w ołtarzu kaplicy Męczenników, kościół św. 
Jakuba, Sandomierz; źródło swietyjakub.republika.pl 
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INFORMACJE PARAFIALNE 
 NABOŻEŃSTWA CZERWCOWE codziennie po Mszy św. o 18:00 

(wyją tek – patrz 1.VI, poniżej). We wszystkie piątki wystawienie 
Najświętszego Sakramentu i śpiewana litania do Serca Pana 
Jezusa (patrz także 5.VI, poniżej). 

 1.VI (niedziela): DZIEŃ DZIĘKCZYNIENIA BOŻEJ OPATRZNOŚCI w 
Archidiecezji Warszawskiej. 

 Program głównych uroczystości – obok (także w 
gablotce przed kościołem). 

 Nabożeństwo czerwcowe bezp. po sumie o 12:00. 
 Upływa termin wpłat na pielgrzymkę do Lourdes i Fatimy 

(patrz też 8.VI, poniżej). 
 4.VI (środa): Rocznica konsekracji Pasterza archidiecezji, ks. 
abpa Metropolity Kazimierza NYCZA. Dostojnego Jubilata 
pppooollleeecccaaammmyyy   gggooo rrrąąącccyyy mmm   mmmooodddlll iii tttwwwooommm!!!  wszystkich Państwa. 

 5.VI (czwartek): PIERWSZY CZWARTEK MIESIĄCA. W trakcie 
nabożeństwa czerwcowego: 

 Modlitwy o powołania kapłańskie i zakonne z naszej 
parafii. 

 Wystawienie Najświętszego Sakramentu i śpiewana 
litania do Serca Pana Jezusa. 

 6.VI (piątek): 1-SZY PIĄTEK MIESIĄCA. 
 Msza św. dla dzieci o 15:45. 
 O 18:00  Msza św. ku czci Najświętszego Serca P. Jezusa. 
 Spowiedź 1szo-piątkowa ½ godz. przed każdą Mszą św. 

 7.VI (sobota): 1-SZA SOBOTA MIESIĄCA. Na Mszy św. o 18:00 i 
w trakcie nabożeństwa czerwcowego, oddając hołd 
Niepokalanemu Sercu Maryi, modlić się będziemy o 
trzeźwość naszej parafii. 

 8.VI (niedziela): Przedwyjazdowe spotkanie pielgrzymów do 
Lourdes i Fatimy bezpośrednio po Mszy św. o 18:00. 
Obecność wszystkich ooobbbooowwwiiiąąązzzkkkooowwwaaa !!!  (patrz też 1.VI, powyżej). 

 14.VI (sobota): Spotkanie przedwyjazdowe dla rodziców dzieci 
udających się na obóz w Zdworzu po Mszy św. o 18:00. 

 22.VI (niedziela): Gościć będziemy nowo-wyświęconego 
księdza Adriana ZAWADZKIEGO, który o 12:00 odprawi 
Mszę św. Prymicyjną i udzieli błogosławieństwa 
prymicyjnego. Ks. Adrian w 2006, jeszcze jako kleryk, 
odbywał w naszej parafii swoje praktyki duszpasterskie. 
Wszystkich serdecznie zapraszamy, a ks. Adriana pppooollleee cccaaammmyyy   

gggooo rrrąąącccyyymmm   mmmooodddlll iii tttwwwooommm!!!  wszystkich parafian! 
 Chrzty w czerwcu w 4tą niedzielę miesiąca, 22.VI, 
wyjątkowo na Mszy św. o 10:30. Zgłoszenia do 14.VI w 
kancelarii. Przygotowanie, dla rodziców i chrzestnych, 15.VI 
po sumie, w kościele. 

 Poszukiwani są sponsorzy, którzy mogliby pomóc w pokryciu 
koszty wyjazdu najuboższych dzieci na obozy (1-15.VIII nad 
jeziorem Zdworskim - koszt 650- zł.; oraz 9-22.VIII w 
Bieszczadach - koszt 700,- zł.). Ofiary można składać u 
księży lub wpłacać na konto parafialne: 

beneficjent: Par. Rzym.-Kat. św. Zygmunta 
adres: ul. Wiślana 85, 05-507 Słomczyn 

bank: PKO S.A. VII O. w Warszawie 
nr r-ku: 51 1240 1109 1111 0010 1498 1185 

tytuł przelewu: WAKACJE 2008 

DDDooobbbrrroooććć    ssseee rrrcccaaa    nnnaaa    pppeee wwwnnnooo    nnniiieee   zzzooosss tttaaannn iiieee    bbbeeezzz    ooodddppp łłłaaatttyyy   zzzeee    sss tttrrrooonnnyyy    PPPaaannnaaa    BBBooogggaaa!!!    

 Na stoliku przy ołtarzu św. Zygmunta, Patrona naszej parafii 
i tej gazetki, wyłożone są obrazki z wizerunkami św. Zyg-
munta i Matki Bożej Nieustającej Pomocy. Koszt obrazka - 
dobrowolna ofiara. Dochód przeznaczony jest na Caritas 
parafialny, czyli pomoc dla najbardziej potrzebujących. 

 ZZZaaaccchhhęęęcccaaammmyyy  do lektury prasy i wydawnictw katolickich! 

ZAPOWIEDZI 

Zapowiedź II: Marcin ŚWITEK, kawaler, i Monika WIELOCHA, panna, 
oboje z Szymanowa, parafia tutejsza 

Zapowiedź I: Łukasz ŁOJEWSKI, kawaler z Brześc, parafia tutejsza, i 
Barbara ODOLIŃSKA, panna z parafii św. Stanisława B.M. w 
Sobikowie 

Ktokolwiek wiedziałby o przeszkodach w zawarciu małżeństwa przez 
w/w osoby proszony jest o skontaktowanie się z Kancelarią Parafialną 

WITAMY! 
25.V.2008 do grona członków Kościoła Powszechnego i naszej parafii przyjęci 
zostali, w sakramencie Chrztu Świę tego: 

Ada Magdalena NAKLICKA, Konstancin Jeziorna 
Sebastian TYMOSZUK, Brześce 

Natalia KWIATKOWSKA, Dębówka 

 

Wiktoria SZYKUŁA, Turowice  

Jam Alfa i Omega, Pierwszy i Ostatni, Początek i KoniecAp 22, 23 

ODESZLI 
W ostatnim czasie odeszli z naszego grona: 

śp. Daniela LEWANDOWSKA, † 25.V.2008, l. 73 

Wieczne odpoczywanie racz Jej dać Panie! 

PROGRAM OBCHODÓW DNIA DZIĘKCZYNIENIA 
1.VI.2008 

 7777:00000000 - Wymarsz pielgrzymki młodzieży spod znaku krzyża na pl. 
Piłsud-skiego na Pola Wilanowskie 

 12121212:00000000 - Msza święta koncelebrowana przez Metropolitę Warszawskie-
go, abpa Kazimierza Nycza, i Prymasa Polski, Józefa kard. Glempa, 
przed Świątynią Opatrzności Bożej 
Podczas niej dokona się symboliczny Akt Dziękczynienia za Polskę z 
udziałem biskupów, duchowieństwa i wiernych. 

 13131313:30303030 - Otwarcie Miasteczka Rekreacyjnego dla dzieci 
 13131313:30303030 - Koncert zespołów muzycznych 
 15151515:00000000 - "Przesyłka do nieba" - wypuszczenie baloników ze słowem 

"DZIĘKUJĘ" 
 21212121:30303030 - " Modlitwa na zakończenie Dnia Dziękczynienia 

NIEZWYKŁE KRUCYFIKSY (2): NASZ PAN OD TRUCIZN (MEKSYK) 
W XVII w. w dominikańskim kościele Bramy Niebieskiej (Porta Coeli) w 
Meksyku często bywał świątobliwy kapłan, którego nazwisko nie 
zachowało się do naszych czasów. Celem jego wizyt była postać - prawie 
naturalnej wielkości - ukrzyżowanego Zbawiciela, zawieszona nad 
ołtarzem. Modlitwę kończył zawsze pełnym czci pocałunkiem stóp 
Ukrzyżowanego. 
Pewnego dnia jeden z wielu wrogów chrześcijaństwa przechodząc obok 
kościoła zauważył naszego kapłana całującego stopy figury Chrystusa. 
Dowiedział się też, że ów zwyczajowo codziennie korzył się przed 
krucyfiksem. I nikczemnik uknuł, po czym zrealizował, hanieby plan: gdy 
kościół był pusty, wszedł do wnętrza i zbliżył się do rzeźby, następnie 
ostrożnie namoczył zawartością małej buteleczki niewielką ściereczkę. Nią 
z kolei przetarł stopy Ukrzyżowanego. Buteleczka zawierała śmiertelną, o 
natychmiastowym działaniu, truciznę… 

Następnego dnia kapłan, jak zawsze, 
przybył do kościoła i zaczął się modlić 
przed Ukrzyżowanym, po czym zbliżył 
się, by ucałować stopy Chrystusa. 
Nachylając się ujrzał, jak figura 
Zbawiciela, normalnie koloru ciała 
ludzkiego, w jednej chwili zmienia 
barwę na smoliście czarną! Zdumiony - 
zamarł… 
Byli i inni świadkowie wydarzenia. 
Równie zatrwożeni wybiegli z kościoła, 
by powiadomić o nim przechodniów. 
Gdy wieść dotarła do niedoszłego 
zamachowca, ten, niedowierzając, udał 
się do kościoła. Na widok zmienionej 
postaci Chrystusa padł na kolana przed 
kapłanem i zalewając się łzami 
opowiedział o swym występku. 
Prosił o wybaczenie. I je otrzymał wraz z 
rozgrzeszeniem, po czym - jak niesienie 

wieść - rozpoczął życie cnotliwe i pobożne. 
Kult Ukrzyżowanego z Porta Coeli zaczął się szybko szerzyć: przychodzić do 
Niego zaczęli nie tylko mieszkańcy miasta, ale i pielgrzymi z okolicy… Trwa 
do dzisiaj przyciągając zwłaszcza niezliczonych pielgrzymów 
nawiedzających wizerunek Naszej Pani z Guadalupe. 
Krzyż Naszego Pana od trucizn znajduje się w bocznej kaplicy katedry 
metropolitalnej De Mexico w Meksyku. 

na podstawie: „Cudowne wizerunki Naszego Pana”, Joan Carroll CRUZ, Gdańsk, 2004 
il. NASZ PAN OD TRUCIZN, katedra metropolitalna de Mexico, Meksyk, źródło: www.visionsofjesuschrist.com 

niedziela i uroczystości obowiązujące: 08:45, 10:30, 12:00 (suma), 18:00 
święta pracujące: 08:45, 18:00 

MMMM SZ E  SZ E  SZ E  SZ E  

ŚŚŚŚW IW IW IW IĘĘĘĘTETETETE  
dni powszednie: 07:30 (codziennie), 18:00 (Pt – Sb) 
tel. (0-22) 754 47 32, fax. (0-22) 754 41 02; e-mail: swzygmunt.slomczyn@op.pl 
dni powszednie (z przerwą na 

Msze św. i nabożeństwa): 08:00–09:30, 17:00–19:00 
KKKK A N CE LA RIA  A N CE LA RIA  A N CE LA RIA  A N CE LA RIA  

PPPP A RA FIA LNAA RA FIA LNAA RA FIA LNAA RA FIA LNA  
niedziele i święta: nieczynna 

KKKK SISISISIĘŻĘŻĘŻĘŻAAAA  Dziekan mgr Stefan KOTWIŃSKI, Wikariusz Marcin KLOTZ 
 


