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DWUNASTA NIEDZIELA ZWYKŁA 
Z KSIĘGI HIOBAJob 38, 1.8-11 

Z wichru Pan powiedział Jobowi te słowa: 

«Kto bramą zamknął morze, gdy wyszło z łona wzburzone, gdym 

chmury mu dał za ubranie, za pieluszki ciemność pierwotną? 

Złamałem jego wielkość mym prawem, wprawiłem wrzeciądze i 

bramę. 

I rzekłem: „Aż dotąd, nie dalej. Tu zapora dla twoich nadętych 

fal”». 

PSALM RESPONSORYJNYPs 107 
REFREN: Chwalmy na wieki miłosierdzie Pana 

Ci, którzy statkami ruszyli na morze, 

by handlować na wodach ogromnych, 

widzieli dzieła Pana 

i Jego cuda wśród głębin. 

REFREN: Chwalmy na wieki miłosierdzie Pana 

Rzekł i zerwał się wicher 

burzliwe piętrząc fale. 

Wznosili się pod niebo, zapadali w otchłań, 

ich dusza truchlała w nieszczęściu. 

REFREN: Chwalmy na wieki miłosierdzie Pana 

Wołali w niedoli do Pana, 

a On ich uwolnił od trwogi. 

Zamienił burzę na powiew łagodny, 

umilkły morskie fale. 

REFREN: Chwalmy na wieki miłosierdzie Pana 

Radowali się w ciszy, która nastała, 

przywiódł ich do upragnionej przystani. 

Niechaj dziękują Panu za Jego miłosierdzie, 

za Jego cuda wobec synów ludzkich. 

REFREN: Chwalmy na wieki miłosierdzie Pana 

Z DRUGIEGO LISTU ŚWIĘTEGO PAWŁA APOSTOŁA DO KORYNTIAN2 Kor 5, 14-17 

Bracia: 

Miłość Chrystusa przynagla nas, pomnych na to, że skoro jeden 

umarł za wszystkich, to wszyscy pomarli. A właśnie za wszystkich 

umarł Chrystus po to, aby ci, co żyją, już nie żyli dla siebie, lecz dla 

Tego, który za nich umarł i zmartwychwstał. 

Tak więc i my odtąd już nikogo nie znamy według ciała; a jeśli 

nawet według ciała poznaliśmy Chrystusa, to już więcej nie znamy 

Go w ten sposób. Jeżeli więc ktoś pozostaje w Chrystusie, jest 

nowym stworzeniem. 

To co dawne, minęło, a oto wszystko stało się nowe. 

AKLAMACJAŁk 7, 16 Alleluja, alleluja, alleluja 

Wielki prorok powstał między nami i Bóg nawiedził lud swój 

AKLAMACJA: Alleluja, alleluja, alleluja 

SŁOWA EWANGELII WEDŁUG ŚW. MARKAMk 4, 35-41 

Gdy zapadł wieczór owego dnia, Jezus rzekł do swoich uczniów: 

«Przeprawmy się na drugą stronę». Zostawili więc tłum, a Jego 

zabrali, tak jak był w łodzi. Także inne łodzie płynęły z Nim. 

Naraz zerwał się gwałtowny wicher. Fale biły w łódź, tak że łódź się 

już napełniała. On zaś spał w tyle łodzi na wezgłowiu. 

Zbudzili Go i powiedzieli do Niego: „Nauczycielu, nic Cię to nie 

obchodzi, że giniemy?” On wstał, rozkazał wichrowi i rzekł do 

jeziora: «Milcz, ucisz się». Wicher się uspokoił i nastała głęboka 

cisza. 

Wtedy rzekł do nich: «Czemu tak bojaźliwi jesteście? Jakże wam 

brak wiary?» Oni zlękli się bardzo i mówili jeden do drugiego: «Kim 

właściwie On jest, że nawet wicher i jezioro są Mu posłuszne?» 

 
CHRYSTUS I SZTORM, CHIRICO, Giorgio de (1888, Vólos -1974, Rzym), 1960, olejny na płótnie, 

muzeum watykańskie, Rzym; źródło sunsite.icm.edu.pl 

PATRON TYGODNIA: ŚW. IRENEUSZ Z LYONU 
Urodził się w Smyrnie około 130. Był uczniem tamtejszego biskupa, św. Polikarpa 
- ucznia św. Jana Apostoła (w dziele Przeciw herezjom Ireneusz pisze, że gdy był 

uczniem, św. Polikarp był 
już starcem). Apostołował 
w Galii (dzisiejsza 
Francja). Stamtąd w 177 
został wysłany przez 
chrześcijan do papieża 
Eleuteriusza z misją. 
Kiedy był w drodze do 
Rzymu, cesarz Septy-
miusz Sewer wszedł do 
Lyonu (Lugdun) i 
rozpoczął krwawe prze-
śladowanie, którego 
ofiarą padli m.in. św. 
Potyn, biskup Lyonu, i 
jego 47 towarzyszy. Po 
powrocie do Lyonu, 
Ireneusz został powołany 
na biskupa tegoż miasta, 
jako następca Potyna. 

Jako wybitny teolog zwalczał w swoich pismach gnostyków, wykazując, że tylko 
Kościół przechował wiernie tradycję otrzymaną od Apostołów. 

Nie wiemy nic o działalności duszpasterskiej Ireneusza. Pozostawił wszakże 
dzieło, Adversus Haereses (Przeciw herezjom), które stanowi prawdziwy jego 
pomnik i wydaje najwymowniejsze świadectwo o wiedzy teologicznej autora, jak 
też o żarliwości apostolskiej o czystość wiary. Ireneusz przedstawił wszystkie 
błędy, jakie nękały pierwotne chrześcijaństwo. Jest to niezmiernie ważny 
dokument: zbija on błędy i daje wykład autentycznej wiary, zawiera nie tylko 
indeks herezji, ale także sumę tradycji apostolskiej i pierwszych Ojców Kościoła. 

Ireneusz zmarł w 202: o jego męczeńskiej śmierci piszą św. Hieronim (V w.) i św. 
Grzegorz z Tours (VI w.). (uroczystość 28 czerwca 

Il. ŚW. IRENEUSZ, (w środku), XIII w., fragment witraża w katedrze św. Jana w Lyonie 

 

Jezus w zakończeniu przypowieści o zbłąkanej owcy przypomniał, że ta miłość nie zna wyjątków: «Tak też nie jest wolą Ojca waszego, który jest w niebie, żeby 

zginęło jedno z tych małych»Mt 18, 14. Jezus potwierdza, że przyszedł «dać swoje życie jako okup za wielu»Mt 20, 28; to ostatnie pojęcie 402 nie jest ograniczające: 

przeciwstawia całą ludzkość jedynej Osobie Odkupiciela, który wydaje siebie, aby ją zbawić413
Por. Rz 5, 18-19. Kościół w ślad za Apostołami414

Por. 2 Kor 5,15;1 J 2, 2 

naucza, 634, 2793 że Chrystus umarł za wszystkich ludzi bez wyjątku: „Nie ma, nie było i nie będzie żadnego człowieka, za którego nie cierpiałby Chrystus”415
Synod 

w Quierzy (853): DS 624. [Katechizm Kościoła Katolickiego, 605] 
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INFORMACJE PARAFIALNE 
 29.VI (czwartek): Uroczystość Świętych Apostołów Piotra i 

Pawła. Msze św. 7:30 i 18:00. 
 30.VI (piątek): Ostatnie nabożeństwo czerwcowe po Mszy św. 

o 18:00. 
 1.VII (sobota): 1-SZA SOBOTA MIESIĄCA. Na Mszy św. o 18:00, 

oddając hołd Niepokalanemu Sercu Maryi, modlić się 
będziemy o trzeźwość naszej parafii. 

 2.VII (niedziela): Comiesięczna adoracja Najświętszego 

Sakramentu po sumie. Po niej spotkanie Kół Żywego 
Różańca. 

 Chrzty w lipcu w 4-tą niedzielę miesiąca, 23.VII na sumie o 
12:00. Zgłoszenia do 15.VII. Przygotowanie przed chrztem 
dla rodziców i chrzestnych 16.VII po sumie, w kościele. 

 W tym roku w okresie wakacyjnym – na próbę – 
odprawiana będzie Msza św. o 10:30. Porządek nabożeństw 
będzie więc taki, jak w ciągu całego roku. Natomiast 
spowiedź - tylko pół godziny przed każdą Mszą św. W czasie 
Mszy spowiedzi nie będzie. 

ŚLUBY 
Sakrament Małżeństwa przyjęli: 

22.VI.2006: Marek Jan ZGOŁA i Zdzisława Maria 

LISOWSKA-ZGOŁA 

24.VI.2006: Francisco Javier RODRIGUEZ-

ABRAHAM i Agnieszka Barbara SKOWRON 

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

Gratulujemy! 

WITAMY! 
24.VI.2006 do grona członków Kościoła Powszechnego i naszej parafii 
przyjęci zostali, w sakramencie Chrztu Świętego: 

 

Francisco Javier RODRIGUEZ-ABRAHAM 

 

Gabriel Ksawery SKOWRON-RODRIGUEZ 
Carmen Karolina SKOWRON-RODRIGUEZ 

wszyscy z Dębówki 

Jam jest Alfa i Omega, mówi Pan Bóg, który jest, który był i który przychodzi, 
Wszechmogący 

ZAPOWIEDZI 
Zapowiedź II: Adam Bogdan WOJTUNIK, kawaler z parafii NMP 

Królowej Pokoju w Baniosze, i Iwona STAROS, panna z 
Brześc, parafia tutejsza 

Zapowiedź I: Tomasz Waldemar HUK, kawaler, i Dominika 

Paulina RODAK, panna, oboje z Kawęczyna, parafia 
tutejsza. 

Zapowiedź I: Grzegorz Stanisław WIEWIURA, kawaler z 

Kawęczyna, parafia tutejsza, i Agnieszka Beata GÓRECKA, 
panna z parafii Niepokalanego Poczęcia NMP 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 tygodniu pożegnaliśmy z naszego grona: 

śp. Jan BONIECKI, † 15.VI.2006, l. 84 
 

Wieczne odpoczywanie racz Mu dać Panie! 

BYŚMY MOGLI ZNALEŹĆ CHRYSTUSA 
Dobiegają końca dni mojego posługiwania w Archidiecezji Warszawskiej 

naznaczone przez Stolicę Apostolską. Modlę się o rychłe przybycie nowego 

arcybiskupa do naszej archidiecezji, aby dalej prowadził Lud Boży Stolicy 

do uświęcenia według woli i planów Opatrzności Bożej. Chcę podziękować 

Bogu za obfite łaski, jakimi mnie, słabego, obdarzył. Pragnę to uczynić 

przez pośrednictwo Matki Najświętszej, koronując Jej czcigodny wizerunek 

w kościele pod wezwaniem Wniebowstąpienia Pańskiego na Ursynowie. 

Przedziwna jest historia tego obrazu. Tajemnicze odnalezienie obrazu 

Madonny na klatce schodowej jednego z bloków na Ursynowie to znak 

szukania przez Maryję wiernych w nowej dzielnicy Warszawy. Zauważmy, 

że obraz został namalowany prawdopodobnie w XVII wieku. Ursynów 

budowany w latach siedemdziesiątych ubiegłego stulecia miał być tą 

częścią Stolicy, w której ludzie odzwyczają się od Boga i praktyk 

religijnych. Wiara jednak znajdowała "szczeliny" do przenikania Kościoła 

do zakątków czy nawet suteryn. Bolał nad tym kardynał Prymas Wyszyński 

i gorąco się modlił o prawo Boga do obecności w tej dzielnicy miasta. Ufny 

w Opatrzność Bożą, Matce Najświętszej polecał budowę nowych świątyń. 

Matka Najświętsza nigdy nie zawodziła Prymasa Tysiąclecia, a w 

przypadku Ursynowa stała się bardzo skuteczna. […] 

Nasza […] celebra przed obrazem Maryi Wytrwale Szukającej pozwala 

nam zrozumieć współczesne poszukiwanie Boga i Jego przedziwne 

odnajdywanie. Gdy Matka Boża szuka - znajduje. Gdy człowiek szuka Boga 

- odnajduje Go najczęściej dzięki Maryi. Przypomnijmy sobie to 

wydarzenie, opisane przez świętego Łukasza, jak Maryja szuka 

dwunastoletniego Jezusa, który się zagubił podczas pielgrzymkipor. Łk 2, 41-50. 

Ona dzisiaj szuka swoich dzieci, którymi my jesteśmy. Śledząc historię 

naszych sanktua-

riów, stajemy 

pełni podziwu dla 

sposobu wybiera-

nia miejsca przez 

Maryję. Ona wy-

trwale szuka i 

pozwala się od-

naleźć - po to, aby 

zaprowadzić do 

Chrystusa. 

Matko Boża Ursy-

nowska, Wytrwale 

Szukająca, ogarnij 

swoją troską wszystkich zabłąkanych, niech odnajdą Ciebie i Twojego 

Syna, Jezusa Chrystusa. Amen. 

Słowo pasterskie kard. Józefa GLEMPA do wiernych Archidiecezji Warszawskiej o koronacji obrazu 
Matki Boskiej Ursynowskiej, zwanej Wytrwale Szukającą, Warszawa, 9.VI.2006, fragmenty 

il: prymas J. GLEMP koronuje wizerunek Maryi Wytrwale Szukającej, 18.VI.2006 

MADONNA LYRICA 
Oto się do mych okien przekradły jaśminy 

I róże zapachami szlochają w komnatach, 

Już przychodzą wieczory rozkochane w kwiatach 

I gwiazdy się zatliły na sklepieniu sinym. […] 

Niech mnie lato zaleje nocą księżycową 

I niebo się wspaniałe nade mną pochyli, 

Odpędźmy blady smutek, z którymeśmy byli, 

I ciebie, wielki darze, odepchnijmy - mowo. 

Niechaj nam róże pachną i drżą pod oknami 

I płątami wilgnymi spowiną zwątpienie. 

I niech białe muśliny drżą niepostrzeżenie 

I niech ziemia - nie oczy - połyskuje łzami. 

O, jak dobrze jest teraz. Odejdźmy przez bramy, 

Niech cię drzewa pochylą, a dworek niech płacze 

I niech pójdą poszumy po polach, a raczej 

Niech cisza będzie wielka - to wszystko, co mamy. 

Jerzy LIEBERT (1904, Częstochowa – 1931, Warszawa), fragmenty 

Nauczycielom, dziekując za ich wielki wysiłek, życzymy zasłużonego 
odpoczynku; dzieciom, by - bawiąc się i odpoczywając - wdrażały w życie 

udzielone im w ciągu całego roku, w takim trudzie, lekcje i nauki 

POCZET PAPIEŻY: KONON (83) 
Konon urodzony w Temesvar (obecnie Timisoara w Rumunii), był synem 

oficera armii tracezyjskiej. Wykształcenie otrzymał na Sycylii, skąd przybył 

do Rzymu, gdzie przeszedł kolejne stopnie stanu duchownego. 

Po śmierci Jana V mieszkańcy Rzymu podzielili się na dwie 

frakcje. Duchowieństwo wyraziło życzenie, aby na 

Stolicy Apostolskiej był archiprezbiter Piotr, a armia 

strzegąca Watykanu wybrała kapłana Teodora. 

Widząc niemożność przekonania oponentów, 

przedstawiciele obu stron zgodzili się w 686 na 

kompromisową kandydaturę Konona. 

Papież Konon otrzymał list od cesarza Justyniana II 

stwierdzający, że uchwały VI Soboru Powszechnego zostały przedstawione 

duchowieństwu i laikatowi Bizancjum. Cesarz uczynił to jako strażnik wiary 

Kościoła, by przeciwdziałać ewentualnym późniejszym fałszerstwom i 

zachować poprawne stosunki z biskupem Rzymu. 

Konon zmarł w Rzymie w 687 i został pochowany w bazylice św. Piotra. 

MSZE ŚWIĘTE 
Niedziela i uroczystości 

obowiązujące: 
08:45, 10:30, 12:00 (suma), 18:00 

Święta pracujące: 08:45, 18:00 
Dni powszednie: 07:30 (codziennie), 18:00 (piątek – sobota) 

KSIĘŻA 
Ks. Proboszcz mgr Stefan KOTWIŃSKI, Ks. Wikariusz Marcin KLOTZ 

KANCELARIA PARAFIALNA tel. (0-22) 754 47 32, fax. (0-22) 754 41 02 

Dni powszednie: 08:00–09:30, 17:00–19:00 
(z przerwą na Msze Św. i nabożeństwa) 

Niedziela i święta: nieczynna 



 

 

 


