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Dekalog, Kazanie na Górze i nauczanie apostolskie opisują nam drogi prowadzące do Królestwa niebieskiego. Wspierani łaską Ducha Świętego, idziemy nimi Dekalog, Kazanie na Górze i nauczanie apostolskie opisują nam drogi prowadzące do Królestwa niebieskiego. Wspierani łaską Ducha Świętego, idziemy nimi Dekalog, Kazanie na Górze i nauczanie apostolskie opisują nam drogi prowadzące do Królestwa niebieskiego. Wspierani łaską Ducha Świętego, idziemy nimi Dekalog, Kazanie na Górze i nauczanie apostolskie opisują nam drogi prowadzące do Królestwa niebieskiego. Wspierani łaską Ducha Świętego, idziemy nimi 
krok za krokiem przez codzienne czyny. Wzbogaceni słowem Chrystusa, powoli przynosimy owoce w Kościele nkrok za krokiem przez codzienne czyny. Wzbogaceni słowem Chrystusa, powoli przynosimy owoce w Kościele nkrok za krokiem przez codzienne czyny. Wzbogaceni słowem Chrystusa, powoli przynosimy owoce w Kościele nkrok za krokiem przez codzienne czyny. Wzbogaceni słowem Chrystusa, powoli przynosimy owoce w Kościele na chwałę Bożąa chwałę Bożąa chwałę Bożąa chwałę BożąPor. przypowieść o siewcy: Mt 13, 3-23....    [KKK, 1724] 

PPPPPPPPIIIIIIIIĘĘĘĘĘĘĘĘTTTTTTTTNNNNNNNNAAAAAAAASSSSSSSSTTTTTTTTAAAAAAAA        NNNNNNNNIIIIIIIIEEEEEEEEDDDDDDDDZZZZZZZZIIIIIIIIEEEEEEEELLLLLLLLAAAAAAAA        ZZZZZZZZWWWWWWWWYYYYYYYYKKKKKKKKŁŁŁŁŁŁŁŁAAAAAAAA        
Z Z Z Z KSIĘGI KSIĘGI KSIĘGI KSIĘGI PROROKA PROROKA PROROKA PROROKA IIIIZAJASZAZAJASZAZAJASZAZAJASZAIz 55,10–11 

To mówi Pan: 
»Raduj się wielce, Córo Syjonu, wołaj radośnie, Córo Jeruzalem! Oto Król 
twój idzie do ciebie, sprawiedliwy i zwycięski. Pokorny jedzie na osiołku, na 
oślątku, źrebięciu oślicy. On zniszczy rydwany w Efraimie i konie 
w Jeruzalem, łuk wojenny strzaska w kawałki, pokój ludom obwieści. Jego 
władztwo sięgać będzie od morza do morza, od brzegów Rzeki aż po 
krańce ziemi«. 

PSALM RESPONSORYJNYPSALM RESPONSORYJNYPSALM RESPONSORYJNYPSALM RESPONSORYJNYPs165 

REFREN: Na żyznej ziemi ziarno wyda plonyNa żyznej ziemi ziarno wyda plonyNa żyznej ziemi ziarno wyda plonyNa żyznej ziemi ziarno wyda plony 
Nawiedziłeś i nawodniłeś ziemię, 
wzbogaciłeś ją obficie. 
Strumień Boży wezbrany od wody; 
przygotowałeś im zboże. 

I tak uprawiłeś ziemię: 
nawodniłeś jej bruzdy, wyrównałeś jej skiby, 
spulchniłeś ją deszczami, 
pobłogosławiłeś płodom. 
Rok uwieńczyłeś swymi dobrami, 
gdzie przejdziesz, wzbudzasz urodzaj. 

Stepowe pastwiska są pełne rosy, 
a wzgórza przepasane weselem, 
łąki się stroją trzodami, doliny 
okrywają się zbożem, 
razem śpiewają i wznoszą okrzyki radości. 

Z LISTU ŚWIĘTEGO Z LISTU ŚWIĘTEGO Z LISTU ŚWIĘTEGO Z LISTU ŚWIĘTEGO PPPPAWŁA AWŁA AWŁA AWŁA AAAAPOSTOŁA DO POSTOŁA DO POSTOŁA DO POSTOŁA DO RRRRZYMIANZYMIANZYMIANZYMIANRz 8,18–23 

Bracia: 
Sądzę, że cierpień teraźniejszych nie można stawiać na równi z chwałą, 
która ma się w nas objawić. Bo stworzenie z upragnieniem oczekuje 
objawienia się synów Bożych. Stworzenie bowiem zostało poddane 
marności nie z własnej chęci, ale ze względu na Tego, który je poddał, w 
nadziei, że również i ono zostanie wyzwolone z niewoli zepsucia, by 
uczestniczyć w wolności i chwale dzieci Bożych. 
Wiemy przecież, że całe stworzenie aż dotąd jęczy i wzdycha w bólach 
rodzenia. Lecz nie tylko ono, ale i my sami, którzy już posiadamy pierwsze 
dary Ducha, i my również całą istotą swoją wzdychamy, oczekując 
przybrania za synów, odkupienia naszego ciała. 

AKLAMACJAAKLAMACJAAKLAMACJAAKLAMACJA Alleluja, Alleluja, AllelujaAlleluja, Alleluja, AllelujaAlleluja, Alleluja, AllelujaAlleluja, Alleluja, Alleluja 
Ziarnem jest słowo Boże, a siewcą jest Chrystus, 

każdy, kto Go znajdzie, będzie żył na wieki. 

SŁOWA SŁOWA SŁOWA SŁOWA EEEEWANGELII WEDŁUG ŚWWANGELII WEDŁUG ŚWWANGELII WEDŁUG ŚWWANGELII WEDŁUG ŚW....    MMMMATEUSZAATEUSZAATEUSZAATEUSZAMt 13,1-23 

Tego dnia Jezus wyszedł z domu i usiadł nad jeziorem. Wnet zebrały się 
koło Niego tłumy tak wielkie, że wszedł do łodzi i usiadł, a cały lud stał na 
brzegu. I mówił im wiele w przypowieściach tymi słowami: 
»Oto siewca wyszedł siać. A gdy siał, niektóre ziarna padły na drogę, 
nadleciały ptaki i wydziobały je. Inne padły na miejsca skaliste, gdzie 
niewiele miały ziemi; i wnet powschodziły, bo gleba nie była głęboka. Lecz 
gdy słońce wzeszło, przypaliły się i uschły, bo nie miały korzenia. Inne 
znowu padły między ciernie, a ciernie wybujały i zagłuszyły je. Inne w 
końcu padły na ziemię żyzną i plon wydały, jedno stokrotny, drugie 
sześćdziesięciokrotny, a inne trzydziestokrotny. 
Kto ma uszy, niechaj słucha«. 
Przystąpili do Niego uczniowie i zapytali: „Dlaczego w przypowieściach 
mówisz do nich?” On im odpowiedział: »Wam dano poznać tajemnice 
królestwa niebieskiego, im zaś nie dano. Bo kto ma, temu będzie dodane i 
nadmiar mieć będzie; kto zaś nie ma, temu zabiorą również to, co ma. 
Dlatego mówię do nich w przypowieściach, że otwartymi oczami nie widzą 
i otwartymi uszami nie słyszą ani nie rozumieją. Tak spełnia się na nich 
przepowiednia Izajasza: 
‘Słuchać będziecie, a nie zrozumiecie, patrzeć będziecie, a nie zobaczycie. 
Bo stwardniało serce tego ludu, ich uszy stępiały i oczy swe zamknęli, żeby 

oczami nie widzieli ani uszami nie słyszeli, ani swym sercem nie 
zrozumieli: i nie nawrócili się, abym ich uzdrowił’. 

Lecz szczęśliwe oczy wasze, że widzą, i uszy wasze, że słyszą. Bo zaprawdę 
powiadam wam: Wielu proroków i sprawiedliwych pragnęło zobaczyć to, 

na co wy patrzycie, a nie ujrzeli; i 
usłyszeć to, co wy słyszycie, a nie 
usłyszeli. 
Wy zatem posłuchajcie przypo-
wieści o siewcy. Do każdego, kto 
słucha słowa o królestwie, a nie 
rozumie go, przychodzi Zły i porywa 
to, co zasiane jest w jego sercu. 
Takiego człowieka oznacza ziarno 
posiane na drodze. 
Posiane na miejsca skaliste 
oznacza tego, kto słucha słowa i 
natychmiast z radością je 
przyjmuje; ale nie ma w sobie 
korzenia, lecz jest niestały. Gdy 
przyjdzie ucisk lub prześladowanie 
z powodu słowa, zaraz się 
załamuje. 
Posiane między ciernie oznacza 
tego, kto słucha słowa, lecz troski 
doczesne i ułuda bogactwa za-
głuszają słowo, tak że zostaje 
bezowocne. 
Posiane w końcu na ziemię żyzną 
oznacza tego, kto słucha słowa i 
rozumie je. On też wydaje plon: 
jeden stokrotny, drugi sześć-
dziesięciokrotny, inny trzydziesto-
krotny«. 
il.: IZAJASZ, DUCCIO, di Buoninsegna (ok. 1255, 

Siena - 1319, Siena), 1308-11, tempera na 

desce, 43,5×16 cm, National Gallery of Art, 
Waszyngton; źródło: www.wga.hu 

PATRON TYGODNIA:    ŚWŚWŚWŚW....    MMMMARIAARIAARIAARIA    MMMMAGDALENA AGDALENA AGDALENA AGDALENA PPPPOSTELOSTELOSTELOSTEL    
Julia Franciszka Katarzyna urodziła się w 1756 w Barfleur, w Normandii, jako 
najstarsze z siedmiorga dzieci Jana i Teresy Levallios. Po szkole podstawowej 
oddano ją na wychowanie do benedyktynek w Valognes. 
Gdy miała 18 lat zaczęła pracę w szkole dla dziewcząt w Barfleur. Dyrektorem 
szkoły została 10 lat później. 
Po wybuchu Rewolucji Francuskiej szkołę – 
nakazem władz - zamknięto. Gdy Zgromadzenie 
Narodowe uchwaliło Constitution civile du clergé 
(Cywilną konstytucję dla kleru) wymagającą od 
księży wypowiedzenia posłuszeństwa Stolicy 
Apostolskiej, Julia stanęła po stronie tych, którzy 
zachowali wierność Ojcu Świętemu. Od tego 
czasu jej domek nad zatoką stał się schro-
nieniem dla ukrywających się i uchodzących, 
przed szaleństwem rewolucyjnym, do Anglii 
duchownych. Julia roznosiła chorym Komunię 
św., potajemnie katechizowała dzieci, zajmowała 
się pracą apostolską wśród opuszczonych. 
Trwało to do 1801, gdy Napoleon podpisał ze 
Stolicą Apostolską konkordat (który zresztą 
wkrótce złamał). Julia przystąpiła do zakładania 
bezpłatnych szkół i internatów dla dziewcząt 
oraz sierocińców. Z myślą o tym dziele w 1807 
złożyła (wraz z trzema współsiostrami) 
franciszkańskie tercjarskie śluby wieczyste – 
przyjmując imię Marii Magdaleny - i założyła 
zakon Ubogich Córek Miłosierdzia . 
Pierwszy dom prowadzono w Cherbourg. Wkrótce w rękodzielnictwie szkolono 
ponad 200 dziewcząt, ratując porzucone dzieci i pomagając potrzebującym… 
W 1811 zakon musiał jednakże opuścić Cherburg (do swej starej siedziby wróciły 
Siostry Opatrzności Bożej). Po paru latach poszukiwań, poddania się Opatrzności 
Bożej – jak mówiła Maria - w 1815 zgromadzenie przeniosło się do Tamersville, a 
później do St. Sauveur le Vicomte, gdzie siostry przejęły stare opactwo. 
Zmarła w St. Sauveur le Vicomte w 1846. W chwili śmierci założony przez nią 
zakon prowadził już 37 domów dla dziewcząt… 
Kanonizował ją Pius XI w 1925. (uroczystość 16 lipca) 
il.: ŚW. MARIA MAGDALENA POSTEL, statua, bazylika Trójcy Świętej, Cherbourg; 
źródło commons.wikimedia.org 
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INFORMACJE PARAFIALNE 
 Przypominamy i uwrażliwiamy! wszystkich, że w okresie wakacji 
(do 31.VIII) z sakramentu pokuty (spowiedzi) można 
korzystać tylko i wyłącznie PÓŁ GODZINY PRZED KAŻDĄ MSZĄ ŚW. 
W czasie Mszy św. spowiedzi NIE MA. 

 W każdy piątek, po Mszy św. o 18:00, Koronka do 
Bożego Miłosierdzia. 

 19.VII (sobota): Nowenna do Matki Boskiej Nieustającej 
Pomocy o 18:00. 

 27.VII (niedziela): Spotkanie Rady Parafialnej, przygotowujące 
do DOŻYNEK, po sumie na plebanii. 
Tradycyjne dziękczynienie za zbiory – DOŻYNKI, przy 
współudziale ks. bpa Piotra JARECKIEGO, będzie miało miejsce 
24.VIII (niedziela) na sumie o 12:00: 

 Zachęcamy! poszczególne wioski do uwicia wieńca 
dożynkowego i wypieku chleba z tegorocznego zboża. 

 Władza Archidiecezjalna, uwzględniając potrzebę 
usprawnienia duszpasterstwa, dokonała korekty granic 
naszej parafii. Osiedle ELSAM (dawna Cegielnia Oborska), 
dotychczas należące do parafii Słomczyn, zostało 
przyłączone do parafii Wniebowzięcia Najświętszej Maryi 
Panny w Konstancinie. 
Wszystkie sprawy kancelaryjne dotyczące mieszkańców 
Osiedla ELSAM będą odtąd załatwiane w nowej parafii. 

 19-20.VII (sobota-niedziela): W parku Cubryny (na tyłach Bib-
lioteki Uniwersytetu Warszawskiego) spotkanie pod hasłem 
„Sydney w Warszawie”. Poprzez łącze satelitarne 
uczestniczyć będzie można w Światowych Dniach Młodzieży 
w Sydney. Program – w gablotce przed kościołem. 

 Przypominamy o uiszczaniu opłat za obozy wakacyjne dzieci 
(1-15.VIII nad jeziorem Zdworskim - koszt 650- zł.; oraz 9-
22.VIII w Bieszczadach - koszt 700,- zł.)! 

 Chrzty w lipcu w 4tą niedzielę miesiąca, 27.VII na sumie. 
Zgłoszenia do 19.VII w kancelarii. Przygotowanie, dla 
rodziców i chrzestnych, 20.VII po sumie, w kościele. 

 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: Radosław Adam KOSZ, kawaler z parafii Matki Bożej 

Różańcowej w Warszawie, i Joanna BIELECKA, panna 
z Szymanowa, parafia tutejsza 

Zapowiedź II: Aleksander Radosław STAROS, kawaler z Brześc, 
parafia tutejsza, i Monika ZIELIŃSKA, panna z parafii 
Niepokalanego poczęcia NMP w Górze Kalwarii 

Zapowiedź I: Krzysztof Osuch STAROS, kawaler z Łęgu, parafia 
tutejsza, i Karolina Maria KACZOROWSKA, panna z parafii 
św. Rocha w Jazgarzewie 

Zapowiedź I: Hubert Krzysztof TRZEWIK, kawaler z parafii Ducha 
Świętego w Starej Iwicznej, i Aneta Sabina PAWŁOWSKA, 
panna z Podłęcza, parafia tutejsza 

Zapowiedź I: Łukasz STACHOWICZ, kawaler z parafii Wszystkich 
Świętych w Warszawie, i Maria Magdalena WROCHNA, panna 
z Brześc, parafia tutejsza 

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

ŚLUBY 
12.VII.2008 sakrament małżeństwa przyjęli: 

Wojciech MAZURKIEWICZ i Agnieszka WIEWIÓRA 

A tak już nie są dwoje, lecz jedno ciałoMt 19, 6
Por. Rdz 2, 24 

ODESZLI 
W ostatnim czasie odszedł z naszego grona: 

śp. Jan KORNASZEWSKI, † 2.VII.2008, l. 67 

Wieczne odpoczywanie racz Mu dać Panie! 

POLSKIE MADONNY (101): GOLIŃSKA MATKA BOSKA POCIESZENIA 
W głównym ołtarzu golińskiego kościoła znajduje się łaskami słynący 
wizerunek Matki Boskiej Pocieszenia. Jest to obraz nieznanego artysty, 
malowany na płótnie naklejonym na deskę z II poł. XVII w. Kompozycja 
nawiązuje do rzymskiego wizerunku Salus Populi Romani (Ucieczka Ludu 
Rzymskiego) - w Polsce czczonego m.in. jako wizerunek Matki Boskiej Matki Boskiej Matki Boskiej Matki Boskiej 

PocieszeniaPocieszeniaPocieszeniaPocieszenia. 
Pierwotnie obraz był mniejszy (dziś 
ma wymiary 133×93 cm): płaszczyz-
nę płótna powiększono poprzez 
dodanie kilkucentymetrowego 
obrzeża. Był też kilkakrotnie 
przemalowywany – dopiero podczas 
ostatniej konserwacji w 1967 
odzyskano pierwotne kolory. 
Kult Golińskiej Matki Boskiej Pocie-
szenia nie posiada rozległej histo-
rycznej dokumentacji. Wyłonił się w 
sposób niejako naturalny: w świado-
mości wiernych obraz nabrał waloru 
"łaskawości" (parafianie golińscy już 
od XIV w. otaczali szczególną czcią 
Matkę Bożą). Po raz pierwszy 
wzmianka, że obraz ten to "imago 
gratiosa", pojawiła się w sprawoz-
daniu wizytacyjnym z 1726. 
W XVIII w. na obrazie znajdowały się 

korony wykonane z pozłacanego srebra, które zaginęły. Te zrobione na 
początku XX w. nie przedstawiały żadnej wartości artystycznej, dlatego na 
uroczystość koronacji obrazu zamówiono nowe, ze srebra, pozłacane, 
które wykonał złotnik Serżant z Poznania. Nałożone zaś zostały 
23.VIII.1970 przez kard. Prymasa Stefana Wyszyńskiego. 
adres: parafia św. Andrzeja Apostoła, Golina, ul. ks. Szczepana Toboły 1 
 il. źródło: www.golina.npc.pl 

PROROKOM DAŁEŚ ŻAR SŁOWA… 
Prorokom dałeś żar słowa, moc ducha. 
Niech u ołtarzy Twych kadzidłem wieją. 
A myśli szukającej, by nie była krucha, 
przydałeś skrzydła: - Biel jasną. Nadzieję. 

I chociaż bezmiar okrąża mnie świata 
i gwiazd miliony widzę w Mlecznej Drodze, 
spokojnie, ufnie wiersze tworzę, splatam, 
daleki lękom, przerażeniu, trwodze. 

Zagubić można się w gwiezdnej otchłani: 
jak stawiać opór pustce i ogniowi? 
A jednak, jednak prawdę Twoją, Panie, 
Ty zawierzyłeś tylko człowiekowi… 

MADEJ, Antoni (1899, Pikulice – 1989, Warszawa), 1956 

POCZET PAPIEŻY (114): STEFAN VII 
Rzymianin, syn Jana, księdza. Biskupem Anagni konsekrował go, być 
może wbrew woli, papież Formozus. 
Wybrany papieżem w 896 po śmierci 
Bonifacego. Uznając początkowo godność 
cesarską Arnulfa, zmienił – gdy zorientował 
się, że pozycja Lamberta ze Spoleto jest 
mocniejsza – strony. A Lambert, z matką 
Ageltrudą, wykorzystał Stefana do 
pośmiertnej rozprawy z Formozusem… 
Pochowane przed dziesięcioma miesiącami 
zwłoki Formozusa odgrzebano, ubrano w szaty 
pontyfikalne, posadzono na krześle i osądzono na 
specjalnie w tym celu zwołanym synodzie. Formozusa uznano 
za winnego przekroczenia praw kościelnych, jego pontyfikat za nieprawy, a 
udzielone przez niego święcenia za nieważne. Po wyroku z ciała 
Formozusa zdjęto szaty pontyfikalne, odjęto dwa palce prawej ręki, 
którymi błogosławił i namaszczał, i zwłoki wrzucono do Tybru. 
Synod zwany ‘trupim’ wywołał oburzenie i zamieszki ludu rzymskiego i 
kapłanów – także tych, którzy święcenia otrzymali z rąk Stefana - a nagłe 
zapadnięcie się Bazyliki Laterańskiej odczytano jako karę Bożą. Stefana 
złożono z urzędu, pozbawiono insygniów papieskiej władzy, uwięziono, a 
następnie – parę miesięcy później, w 897 - uduszono. 
Pochowano go w bazylice św. Piotra. 
il. STEFAN VII, 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 K LOTZ 
 
 


