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Dar wiary trwa w tym, kto nie zgrzeszył przeciw niejDar wiary trwa w tym, kto nie zgrzeszył przeciw niejDar wiary trwa w tym, kto nie zgrzeszył przeciw niejDar wiary trwa w tym, kto nie zgrzeszył przeciw niejPor. Sobór Trydencki: DS 1545. Jednak "bez. Jednak "bez. Jednak "bez. Jednak "bez uczynków" wiara "jest martwa" uczynków" wiara "jest martwa" uczynków" wiara "jest martwa" uczynków" wiara "jest martwa"Jk 2, 26; wiara, pozbawiona nadziei i miłości, nie ; wiara, pozbawiona nadziei i miłości, nie ; wiara, pozbawiona nadziei i miłości, nie ; wiara, pozbawiona nadziei i miłości, nie 
jednoczy wiernego w sposób pełny z Chrystusem i nie czyni go żywym członkiem Jegojednoczy wiernego w sposób pełny z Chrystusem i nie czyni go żywym członkiem Jegojednoczy wiernego w sposób pełny z Chrystusem i nie czyni go żywym członkiem Jegojednoczy wiernego w sposób pełny z Chrystusem i nie czyni go żywym członkiem Jego Ciała. Ciała. Ciała. Ciała.    [KKK, 1815] 

DDDDDDDDWWWWWWWWUUUUUUUUNNNNNNNNAAAAAAAASSSSSSSSTTTTTTTTAAAAAAAA        NNNNNNNNIIIIIIIIEEEEEEEEDDDDDDDDZZZZZZZZIIIIIIIIEEEEEEEELLLLLLLLAAAAAAAA        ZZZZZZZZWWWWWWWWYYYYYYYYKKKKKKKKŁŁŁŁŁŁŁŁAAAAAAAA        

 
CIERPIENIE PROROKA JEREMIASZA, CHAGALL, Marc (1887, Łoźno – 1985, Saint-Paul-de-Vence), 1956, 

akwaforta, 12×9 cm, ilustracje do Biblii, ryc. 103; źródło: www.franklinbowlesgallery.com 

Z Z Z Z KSIĘGI KSIĘGI KSIĘGI KSIĘGI PROROKA PROROKA PROROKA PROROKA JJJJEREMIASZAEREMIASZAEREMIASZAEREMIASZAJr 20,10–13 

Rzekł Jeremiasz: „Słyszałem oszczerstwo wielu: ‘Trwoga dokoła! 
Donieście, donieśmy na niego!’. Wszyscy zaprzyjaźnieni ze mną wypatrują 
mojego upadku: ‘Może da się zwieść, tak że go zwyciężymy i wywrzemy 
swą pomstę na nim!’. 
Ale Pan jest przy mnie jako potężny mocarz; dlatego moi prześladowcy 
ustaną i nie zwyciężą. Będą bardzo zawstydzeni swoją porażką, okryci 
wieczną i niezapomnianą hańbą. 
Panie Zastępów, Ty, który doświadczasz sprawiedliwego, patrzysz na nerki 
i serce, dozwól, bym zobaczył Twoją pomstę nad nimi! Tobie bowiem 
powierzyłem swą sprawę. 
Śpiewajcie Panu, wysławiajcie Pana! Uratował bowiem życie ubogiego z 
ręki złoczyńców”. 

PSALM RESPONSORYJNYPSALM RESPONSORYJNYPSALM RESPONSORYJNYPSALM RESPONSORYJNYPs69 

REFREN: W dobroci Twojej wysłuchaj mnie, PanieW dobroci Twojej wysłuchaj mnie, PanieW dobroci Twojej wysłuchaj mnie, PanieW dobroci Twojej wysłuchaj mnie, Panie 
Dla Ciebie bowiem znoszę urąganie, 
hańba twarz mi okrywa. 
Dla braci moich stałem się obcym 
i cudzoziemcem dla synów mej matki. 

Bo gorliwość o dom Twój mnie pożera 
i spadły na mnie obelgi złorzeczących Tobie. 
Lecz ja, o Panie, modlę się do Ciebie 
w czas łaski, o Boże. 

Wysłuchaj mnie, Panie, bo łaskawa jest Twoja miłość, 
spojrzyj na mnie w ogromie swego miłosierdzia. 
Patrzcie i cieszcie się, ubodzy, 
niech ożyje serce szukających Boga. 

Bo Pan wysłuchuje biednych 
i swoimi więźniami nie gardzi. 

Niech Go chwalą niebiosa i ziemia, 
morza i wszystko, co w nich żyje. 

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 5, 12–15 

Bracia: 
Przez jednego człowieka grzech wszedł na świat, a przez grzech śmierć, i w 
ten sposób śmierć przeszła na wszystkich ludzi, ponieważ wszyscy 
zgrzeszyli. 
Bo i przed Prawem grzech był na świecie, grzechu się jednak nie poczytuje, 
gdy nie ma Prawa. A przecież śmierć rozpanoszyła się od Adama do 
Mojżesza nawet nad tymi, którzy nie zgrzeszyli przestępstwem na wzór 
Adama. On to jest typem Tego, który miał przyjść. 
Ale nie tak samo ma się rzecz z przestępstwem jak z darem łaski. Jeżeli 
bowiem przestępstwo jednego sprowadziło na wszystkich śmierć, to o ileż 
obficiej spłynęła na nich wszystkich łaska i dar Boży, łaskawie udzielony 
przez jednego Człowieka, Jezusa Chrystusa. 

AKLAMACJAAKLAMACJAAKLAMACJAAKLAMACJAJ 15,26b.27a Alleluja, Alleluja, AllelujaAlleluja, Alleluja, AllelujaAlleluja, Alleluja, AllelujaAlleluja, Alleluja, Alleluja 
Świadectwo o Mnie da Duch Prawdy 
i wy także świadczyć będziecie. 

SŁOWA SŁOWA SŁOWA SŁOWA EEEEWANGELII WEDŁUG ŚWWANGELII WEDŁUG ŚWWANGELII WEDŁUG ŚWWANGELII WEDŁUG ŚW....    MMMMATEUSZAATEUSZAATEUSZAATEUSZAMt 10,26–33 

Jezus powiedział do swoich Apostołów: »Nie bójcie się ludzi. Nie ma 
bowiem nic zakrytego, co by nie miało być wyjawione, ani nic tajemnego, o 
czym by się nie miano dowiedzieć. Co mówię wam w ciemnościach, 
powtarzajcie jawnie, a co usłyszycie na ucho, rozgłaszajcie na dachach. 
Nie bójcie się tych, którzy zabijają ciało, lecz duszy zabić nie mogą. Bójcie 
się raczej Tego, który duszę i ciało może zatracić w piekle. Czyż nie 
sprzedają dwóch wróbli za asa? A przecież żaden z nich bez woli Ojca wa-
szego nie spadnie na ziemię. U was zaś nawet włosy na głowie wszystkie 
są policzone. Dla tego nie bójcie się: jesteście ważniejsi niż wiele wróbli. 
Do każdego więc, który się przyzna do Mnie przed ludźmi, przyznam się i 
Ja przed moim Ojcem, który jest w niebie. Lecz kto się Mnie zaprze przed 
ludźmi, tego zaprę się i Ja przed moim Ojcem, który jest w niebie«. 

PATRON TYGODNIA:    ŚWŚWŚWŚW....    PPPPAULINAULINAULINAULINUSUSUSUS Z  Z  Z  Z NNNNOLIOLIOLIOLI,,,, BISKUP BISKUP BISKUP BISKUP    
Pontius Meropius Anicius Paulinus, potomek możnego rodu patrycjuszowskiego, 
urodził się w 353 w pobliżu Bordeaux. Jego pierwszym nauczycielem, a potem 

protektorem i przyjacielem, był wybitny retor i poeta 
Auzoniusz, który zarządzał prowincją i cieszył się 
względami cesarzy rzymskich. Rychło więc rozpoczął 
karierę urzędniczą, został konsulem i gubernatorem 
Kampanii. Prawdy wiary poznał od św. Ambrożego. 
W 379 poślubił Tharasię, chrześcijankę z Hiszpanii i 
wkrótce przyjął chrzest z rąk św. Delfina, 
bpa Bordeaux. Z Tharasią miał syna Celsusa, który 
jednak szybko zmarł; małżonkowie złożyli wówczas 
ślub czystości i postanowili poświęcić się wyłącznie 
Bogu. Nawiedzając grób św. Marcina w Tours 
Paulinus doznał łaski uzdrowienia z choroby oczu… 
W 394 - z woli ludności Barcelony i za zgodą żony - 
przyjął święcenia kapłańskie. Sprzedał majątek i 
w Noli koło Neapolu założył wspólnotę: pieniądze 
przeznaczył na wsparcie ubogich i wdów, wykup nie-
wolników, budowę bazyliki i ozdobienie grobu św. Fe-
liksa (męczennika z III w. z okolic Noli, ku którego czci 

ułożył kilka hymnów). Wiódł żywot mnicha, wedle surowych zasad. W 410 kler i 
miejscowa ludność wybrali go na biskupa. Zasłynął konsekwentną walką z herezją 
pelagianizmu oraz działalnością charytatywną. Szczególne oddanie 
potrzebującym wykazał podczas barbarzyńskiego najazdu Wizygotów na Italię. 
Przyjaźnił się ze m.in. św. Augustynem (†430), do którego pisał „Nie ma się co 
dziwić, jeżeli my, choć dalecy, jesteśmy obecni jeden w drugim i bez wzajemnego 
poznania, znamy się, gdyż jesteśmy członkami jednego ciała, mamy jedną głowę, 
zanurzeni jesteśmy w jedynej łasce, posilamy się tym samym chlebem, stąpamy 
po tej samej, jedynej drodze, mieszkamy w tym samym domu”do św. Augusty na 6, 2. 
Benedykt XVI skomentował to tak: „jest to wspaniały opis tego, co znaczy być 
chrześcijanami, być ciałem Chrystusa, żyć w komunii Kościoła”12 grudnia 2007. 
Zostawił po sobie sporo listów i poezji, zachowało się też 31 hymnów. Należy do 
czołowych poetów pierwszych wieków chrześcijaństwa na Zachodzie. 
Zmarł w 431. Od samego początku jego grób był celem czci i pielgrzymek. W 
XI w. ciało przeniesiono do Rzymu, do nowo wystawionego kościoła na wyspie 
rzeki Tyber pw. św. Wojciecha (dziś św. Bartłomieja). (uroczystość 22 czerwca) 
il.: ŚW. PAULINUS Z NOLI, XII w.(?), fresk, lewa absyda, kościół św. Marii Assunta w Pernosano; 
źródła www.meridies-nola.org, www.niedziela.pl 
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INFORMACJE PARAFIALNE 
 NABOŻEŃSTWA CZERWCOWE codziennie po Mszy św. o 18:00. 
We wszystkie piątki wystawienie Najświętszego Sakramentu 
i śpiewana litania do Serca Pana Jezusa. 

 22.VI (niedziela): Gościmy ks. Adriana ZAWADZKIEGO, który o 
12:00 odprawi Mszę św. Prymicyjną i udzieli 
błogosławieństwa prymicyjnego. Nowo-wyświęconego 
kapłana, ks. Adriana, polecamy gorącym modlitwom czytelników! 

 25.VI (środa): Rozpoczęcie pielgrzymki do Lourdes i Fatimy. 
Msza św. o 14:00. Pakowanie bagaży do autokaru i transfer 
na lotnisko o 14:30. Uczestników OBOWIĄZUJE punktualność. 

 28.VI (sobota): Dziesiąta rocznica koronacji wizerunku Maryi 
Tęskniącej w Powsinie. 

 O 18:00 w Sanktuarium w Powsinie uroczysta Msza św. 
z udziałem J . E m . Józefa kard. GLEMPA, Prymasa Polski, 
oraz J . E ksc . abpa Kazimierza NYCZA, metropolity 
warszawskiego. 

 Więcej informacji na plakacie w gablocie przed kościołem. 
 29.VI (niedziela): Uroczystość Świętych Apostołów Piotra i 
Pawła. Msze św. w porządku niedzielnym. 

 Przypominamy i uwrażliwiamy! wszystkich, że w okresie wakacji 
tj. od 22.VI (niedziela) do 31.VIII, z sakramentu pokuty (spo-
wiedzi) będzie można korzystać tylko i wyłącznie PÓŁ GODZINY 

PRZED KAŻDĄ MSZĄ ŚW. W czasie Mszy spowiedzi nie będzie. 
 Zakończył się rok szkolny, także zakończył się rok 
formacyjny służby liturgicznej ołtarza. Księża (przyłącza 
się redakcja) dziękują ministrantom, Wspólnocie Ruchu 
Światło-Życie, scholi starszej i tej najmłodszej, dopiero się 
tworzącej, za ich służbę przy ołtarzu. Jednocześnie 
zachęcamy! do dalszej systematycznej i aktywnej służby Panu 
Bogu w liturgii Kościoła. 

 Poszukiwani są sponsorzy, którzy mogliby pomóc w pokryciu 
kosztu 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 
Dobroć serca na pewno nie zostanie bez odpłaty ze strony Pana Boga! 

 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. 

 Zachęcamy do lektury prasy i wydawnictw katolickich! 
ZAPOWIEDZI 

Zapowiedź II: Wojciech MAZURKIEWICZ, kawaler z parafii św. 
Jakuba w Warszawie, i Agnieszka WIEWIÓRA, panna z 
Czernideł, parafia tutejsza 

Zapowiedź I: Mariusz DANIELEWSKI, kawaler z Obór, parafia 
tutejsza i Katarzyna ŻELAZKO, panna z parafii Matki Boskiej 
Częstochowskiej w Józefowie 

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

OBJAWIENIA MATKI BOŻEJ (9): PIĘKNA PANI Z LAUS 

Benôite (Benedykta) Rencurel urodziła się w 1647 w Saint-Étienne 
d'Avançon (płd. Alpy francuskie). Ojciec zmarł gdy miała 7 lat. Nigdy nie 
nauczyła się czytać i pisać. Jedyną edukacją były niedzielne kazania 
podczas Mszy św. 
Pewnego dnia w 1664 pasterzowała dla sąsiadów. Gdy modliła się na 
różańcu ukazała się jej na skale, w pełni blasku, Kobieta z Dzieckiem na 
ręku. „Piękna Pani!” krzyknęła. „Co tu robisz? Czy chciałabyś coś zjeść 
razem ze mną? Mam smaczny chleb, który możemy popić wodą z 
fontanny”. Prostota dziewczyny przywiodła uśmiech na twarz Pani, ale nic 
nie rzekła. „Piękna Pani! Czy mogłabyś zostawić z nami dziecię? Bylibyśmy 
szczęśliwi…” Pani znów, bez słowa, uśmiechnęła się. Po paru chwilach 
zniknęła z dzieckiem na ręku w pobliskiej grocie… 
Przez cztery miesiące Pani pojawiała się codziennie. Gdy wreszcie 
Benedykta zapytała Panią o imię, usłyszała: „Jestem Maryją”. 

O spotkaniach Benedykta opowiedziała sąsiadom, ale nie uwierzyli. 
Wszelako któregoś dnia właścicielka wypasanego stada poszła za Bene-
dyktą. Wizji nie doświadczyła, ale słyszała głos ostrzegający Benedyktę, że 
dusza sąsiadki była w niebezpieczeństwie. „Ma coś do na sumieniu… 
Powiedz jej, by odprawiła pokutę”. Kobieta zmieniła 
życie i do końca swoich dni żyła cnotliwie… 
Zimą 1664-1665 Benedykta bywała w Laus 
rzadziej, za każdym razem doświadczając jednak 
wizji Błogosławionej, która żądała „modlitwy za 
grzeszników” i odprawiania pokuty za grzechy. 
Prosiła Benedyktę, by upominała kobiety i 
dziewczyny przed skandalizowaniem, specjalnie 
przed grzechem aborcji. Upominani mieli być też 
nadmiernie, niesprawiedliwie bogaci i prowadzący 
perwersyjne życie. Księży i zakonników napominała 
natomiast do wierności ślubom, które zawarli. 
W 1665 objawienia zostały oficjalnie uznane przez 
diecezję i na ich miejscu rozpoczęto budowę 
małego kościółka (Pani miała powiedzieć, że „oliwa 
z lampy w mającym powstać sanktuarium będzie 
źródłem wielu uleczeń cierpiących, o ile przyjmą Jej 
dar z żarem wiary…”). Dziś „to jedno z najbardziej 
ukrytych ale i najpotężniejszych sanktuariów w 
Europie”Jean Guitton nawiedza 120,000 pielgrzymów 
rocznie. Benedykta odeszła do Pana w 1718. 
5.V.2008 bp Jean-Michel de Falco z Gap, w obec-
ności kardynałów i arcybiskupów z całego świata, 
oznajmił o oficjalnym uznaniu objawień przez Kościół i Watykan. Był to 
pierwszy w XXI w., najważniejszy od czasu wydarzeń w Lourdes w 1862, 
taki akt. Bp Falco powiedział “Nikt nie musi wierzyć w objawienia, nawet i 
w te oficjalnie uznane, ale jeśli pomają one w naszej wierze i w 
codziennym życiu, dlaczego mielibyśmy je odrzucać?” 

na podstawie: www.catholicnewsagency.com 
il. PANI Z LAUS, rzeźba w sanktuarium Notre Dame du Laus; źródło: www.notre-dame-du-laus.com 

KU PRZESTRODZE 
Tu słownik śledczych nicuje ohydą 
pamiątki myśli, uczuć, sumienia, 
metafizycznej grozy piramidą 
narasta bezmiar poniżenia. 

Plugastwo przekleństw, nieczystości ropa 
zatruwa duszę nieoporną. 
Wzdrygasz się cały, w przerażeniu cofasz, 
widząc swych uczuć i świętości pogrom. 

Ileż ponurych, nieludzkich doświadczeń 
muszą tu nasze kobiety doznawać! 
Będę oskarżał. Przed historią świadczę: 
O bogobójstwo na wokandzie sprawa! 

Tu się chce zabić w człowieku Chrystusa, 
synostwo Boże, nieśmiertelność Słowa! 
I to jest większa zbrodnia i pokusa 
niż zbrodnia kainowa! 

BOGOBÓJSTWO, MADEJ, Antoni (1899-1989), wieloletni więzień komunistyczny 

POCZET PAPIEŻY (111): STEFAN VI 
Pochodził z arystokratycznej rodziny rzymskiej. Wychowany przez 
bp Zacharego, bibliotekarza papieskiego, za pontyfikatu Marynusa I został 
kardynałem–prezbiterem SS. Quattro Corontai. 
Po śmierci Hadriana III w 885 został przez 
duchowieństwo i lud rzymski jednogłośnie, 
bez konsultacji z ostatnim cesarzem z 
Karolingów Karolem III Grubym (881-888), 
okrzyknięty papieżem. Karol, choć urażony, 
uznał jednak, przekonany jednomyścią 
wyboru i świętością Ojca św., wybór. 
Stefan zmierzyć się musiał z klęską głodu i 
plagą szarańczy. Papieski skarbiec był pusty, 
więc sięgnął do zasobów rodzinnych. 
W 891, po detronizacji Karola Grubego, Stefan VI 
koronował na władcę Świętego Cesarstwa Rzymskiego Italii Gwidona III 
(891-894) ze Spoleto. Gwidon potwierdził przywileje Kościoła Rzymskiego. 
Stefan VI utrzymywał poprawne stosunki z cesarzem bizantyjskim 
Bazylim I (867-886), prosząc go o przesłanie okrętów do obrony wybrzeży 
Państwa Kościelnego przed napadami Saracenów i Arabów. 
Zmarł w 891 w Rzymie i został pochowany w bazylice św. Piotra. 
il. STEFAN VI, boczna nawa Bazyliki św. Pawła za Murami, Rzym, źródło: www.niedziela.pl 

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 
  


