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SZESNASTA NIEDZIELA ZWYKŁA 
Z KSIĘGI PROROKA JEREMIASZAJr 23,1-6 

Pan mówi: «Biada pasterzom, którzy prowadzą do zguby i rozpraszają 

owce mojego pastwiska». 

Dlatego to mówi Bóg Izraela, o pasterzach, którzy mają paść mój naród: 

«Wy rozproszyliście moją trzodę, rozpędziliście i nie zatroszczyliście się o 

nią; oto Ja się zatroszczę o nieprawość waszych uczynków. 

Ja sam zbiorę resztę swego stada ze wszystkich krajów, do których je 

wypędziłem. Sprowadzę je na ich pastwisko, by miały coraz liczniejsze 

potomstwo. Ustanowię zaś nad nimi pasterzy, by je paśli; i nie będą się już 

więcej lękać ani trwożyć, ani trzeba będzie szukać którejkolwiek. 

Oto nadejdą dni, kiedy wzbudzę Dawidowi Odrośl sprawiedliwą. Będzie 

panował jako król, postępując roztropnie, i będzie wykonywał prawo i 

sprawiedliwość na ziemi. W jego dniach Juda dostąpi zbawienia, a Izrael 

będzie mieszkał bezpiecznie. To zaś będzie imię, którym go będą nazywać: 

„Pan naszą sprawiedliwością”». 

 
PROROK JEREMIASZ, BUONARROTI, Michał Anioł (SIMONI, Lodovico, di) (1475, Caprese - 1564, Rzym), 

fragment, 1511, fresk, kaplica sykstyńska, Watykan; źródło www.wga.hu 

PSALM RESPONSORYJNYPs 23 
REFREN: Pan mym pasterzem, nie brak mi niczego 

Pan jest moim pasterzem, 

niczego mi nie braknie. 

Pozwala mi leżeć 

na zielonych pastwiskach. 

REFREN: Pan mym pasterzem, nie brak mi niczego 

Prowadzi mnie nad wody, gdzie mogę odpocząć, 

orzeźwia moją duszę. 

Wiedzie mnie po właściwych ścieżkach 

przez wzgląd na swoją chwałę. 

REFREN: Pan mym pasterzem, nie brak mi niczego 

Chociażbym przechodził przez ciemną dolinę, 

zła się nie ulęknę, bo Ty jesteś ze mną. 

Kij Twój i laska pasterska 

są moją pociechą. 

REFREN: Pan mym pasterzem, nie brak mi niczego 

Stół dla mnie zastawiasz 

na oczach mych wrogów. 

Namaszczasz mi głowę olejkiem, 

a kielich mój pełny po brzegi. 

REFREN: Pan mym pasterzem, nie brak mi niczego 

Dobroć i łaska pójdą w ślad za mną 

przez wszystkie dni mego życia 

i zamieszkam w domu Pana 

po najdłuższe czasy. 

REFREN: Pan mym pasterzem, nie brak mi niczego 

Z DRUGIEGO LISTU ŚWIĘTEGO PAWŁA APOSTOŁA DO EFEZJANEf 2,13-18 

Bracia: 

Teraz w Chrystusie Jezusie wy, którzy niegdyś byliście daleko, staliście się 

bliscy przez krew Chrystusa. 

On bowiem jest naszym pokojem; On, który obie części ludzkości uczynił 

jednością, bo zburzył rozdzielający je mur - wrogość. W swym ciele 

pozbawił On mocy Prawo przykazań wyrażone w zarządzeniach, aby z 

dwóch rodzajów ludzi stworzyć w sobie jednego, nowego człowieka, 

wprowadzając pokój, i aby tak jednych, jak drugich znów pojednać z 

Bogiem w jednym ciele przez krzyż, w sobie zadawszy śmierć wrogości. 

A przyszedłszy, zwiastował pokój wam, którzyście daleko, i pokój tym, 

którzy są blisko, bo przez Niego jedni i drudzy w jednym Duchu mamy 

przystęp do Ojca. 

AKLAMACJAJ 10,27 Alleluja, alleluja, alleluja 

Moje owce słuchają mojego głosu, 

Ja znam je, a one idą za Mną. 

AKLAMACJA: Alleluja, alleluja, alleluja 

SŁOWA EWANGELII WEDŁUG ŚW. MARKAMk 6,30-34 

Apostołowie zebrali się u Jezusa i opowiedzieli Mu wszystko, co zdziałali i 

czego nauczali. A On rzekł do nich: «Pójdźcie wy sami osobno na miejsce 

pustynne i wypocznijcie nieco». Tak wielu bowiem przychodziło i 

odchodziło, że nawet na posiłek nie mieli czasu. 

Odpłynęli więc łodzią na miejsce pustynne osobno. Lecz widziano ich 

odpływających. Wielu zauważyło to i zbiegli się tam pieszo ze wszystkich 

miast, a nawet ich uprzedzili. 

Gdy Jezus wysiadł, ujrzał wielki tłum i zdjęła Go litość nad nimi; byli 

bowiem jak owce nie mające pasterza. I zaczął ich nauczać. 

PATRON TYGODNIA: ŚW. MARTA 
Marta pochodziła z Betanii, miasteczka położonego na wschodnim zboczu Góry 
Oliwnej, w pobliżu wioski Betfage, odległego od Jerozolimy ok. 3 km drogi. Była 
siostrą Marii i Łazarza, których Chrystus darzył swą przyjaźnią. Bardzo wiele razy 
gościła Go w 
swoim domu. 
Św. Łukasz 
opisuje 
szczegółowo 
jedno ze 
spotkańŁk 10, 

38-42. Martę 
wspomina w 
Ewangelii św. 
Jan, 
odnotowując 
wskrzeszenie 
Łazarza. 
Wyznała ona 
wtedy wiarę 
w Jezusa ja-
ko Mesjasza i 
Syna Boże-
goJ 11, 1-45. 
Ewangelista 
Jan opisuje 
także wizytę 
Jezusa u Łazarza na sześć dni przed wieczerzą paschalną, gdzie posługiwała 
MartaJ 12, 1-11. Właśnie z Betanii Jezus wyruszył triumfalnie na osiołku do 
Jerozolimy w Niedzielę PalmowąMk 11, 1. Wreszcie w pobliżu Betanii Pan Jezus 
wstąpił z Góry Oliwnej do niebaŁk 24, 50. 

Na wschodzie cześć św. Marty datuje się od wieku V, na Zachodzie - od wieku 
VIII. Już w VI w. istniała w Betanii bazylika na miejscu, gdzie miał stać dom 
Łazarza i jego sióstr. Legenda prowansalska głosi, że po Wniebowstąpieniu 
Jezusa Żydzi wyprowadzili Łazarza, Marię i Martę na statek bez steru i tak puścili 
ich na Morze Śródziemne. Dzięki Opatrzności wszyscy wylądowali szczęśliwie na 
wybrzeżu Francji, niedaleko Marsylii. Łazarz miał zostać pierwszym biskupem 
tego miasta, Marta założyła w pobliżu żeński klasztor, a Maria pokutowała w 
niedalekiej pustelni. 

Św. Marta jest patronką gospodyń domowych, hotelarzy, kucharek, sprzątaczek i 
właścicieli zajazdów. (uroczystość 29 lipca 

il.: MARTA POUCZAJĄCA SIOSTRĘ MARIĘ, GENTILESCHI, Orazio (1563, Pisa - 1639, Londyn), ok. 1620, 

płótno, 132,5154,5 cm, Alte Pinakothek, Monachium; źródło www.pinakothek.de 

 

Pokój ziemski jest obrazem i owocem pokoju Chrystusa, który jest mesjańskim "Księciem Pokoju"Iz 9, 5. Przez krew przelaną na krzyżu, "w sobie zadawszy 

śmierć wrogości"Ef 2, 16
65

Por. Kol 1, 20-22, pojednał On ludzi z Bogiem, a swój 1468 Kościół ustanowił sakramentem jedności rodzaju ludzkiego i jego zjednoczenia z 

Bogiem. "On … jest naszym pokojem"Ef 2,14. Jezus ogłasza: «Błogosławieni, którzy wprowadzają pokój»Mt 5, 9. [Katechizm Kościoła Katolickiego, 2305] 
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INFORMACJE PARAFIALNE 
 Przypominamy, że w piątki wspólnie odmawiamy Koronki do 

Bożego Miłosierdzia, po Mszy św. o 18:00. 
 30.VII (niedziela): Spotkanie informacyjne dla rodziców dzieci 

wyjeżdżających na obóz letni z parafii po Mszy św. o 18:00. 
Zapraszamy serdecznie. 

 5.VIII (sobota)-6.VIII (niedziela): II Parafialny Turniej Piłkarski 
o Puchar Proboszcza. 
Udział mogą wziąć wszyscy mieszkańcy naszej parafii, 
którzy ukończyli 14 lat. W zakrystii można otrzymać kartę 
zgłoszenia drużyny. Zgłoszenia będą przyjmowane do końca 
lipca. Liczba drużyn jest ograniczona. O udziale decyduje 
kolejność zgłoszenia. 
Wpisowe w wysokości 50.- zł. od drużyny (5.- zł. od osoby) 
pobierane będzie przy zgłoszeniu. Przeznaczone ono jest na 
pokrycie kosztów organizacji Turnieju. Szczegóły Turnieju i 
jego regulamin wywieszone są w gablocie przed kościołem. 
Do wzięcia udziału serdecznie zapraszają ministranci z 
naszej parafii. 

 27.VIII (niedziela): Tradycyjne dziękczynienie za zbiory – 

Dożynki - przy współudziale ks. biskupa Piotra JARECKIEGO 
w ostatnią niedzielę sierpnia na sumie o 12:00. Zachęcamy 
poszczególne wioski do uwicia wieńca dożynkowego i 
wypieku chleba z tegorocznego zboża. 
13.VIII (niedziela): Spotkanie Rady Parafialnej przygoto-

wujące do Dożynek o 13:30, na plebanii. 
 Chrzty w sierpniu - w związku z Dożynkami - w trzecią 

niedzielę miesiąca, 20.VIII na sumie. Zgłoszenia chrztów do 
12.VIII. Przygotowanie przed chrztami sierpniowymi w 
niedzielę 13.VIII po sumie, w kościele. 

ZAPOWIEDZI 
Zapowiedź II: Piotr OCH, kawaler z Łyczyna, parafia tutejsza, i 

Irena MRÓZ, panna z parafii Św. Rodziny w Augustowie 

Zapowiedź II: Paweł SERAFIN, kawaler z Brześc, parafia tutejsza, i 

Małgorzata RUDOLF, panna z parafii Niepokalanego 
Poczęcia w Górze Kalwarii 

Zapowiedź II: Łukasz ZDUŃCZYK, kawaler z parafii Niepokalanego 

Poczęcia w Górze Kalwarii, i Magdalena JEZIORSKA, panna 
z Turowic, parafia tutejsza 

Zapowiedź I: Piotr SZYMAŃSKI, kawaler z Obór, parafia tutejsza, i 
Aneta OŚCIŁOWSKA, panna z parafii Wniebowzięcia NMP w 
Andrzejowie 

Zapowiedź I: Jacek OLSZEWSKI, kawaler z parafii MB Nieustającej 

Pomocy w Warszawie, i Joanna ANTAS, panna z Kawęczyna 
parafia tutejsza 

Zapowiedź I: Mariusz PRUŚNIEWSKI, kawaler z parafii św. 

Elżbiety w Powsinie, i Ilona KULCZYK, panna z Brześc, 
parafia tutejsza 

 Zapowiedź I: Mariusz KALBARCZYK, kawaler z parafii NMP 

Wspomożycielki Wiernych w Zalesiu Dolnym, i Katarzyna 
Anna SKOCZYLAS, panna z Brześc, parafia tutejsza 

Zapowiedź I: Artur MICHAŁOWSKI, kawaler ze Słomczyna, parafia 

tutejsza, i Agnieszka JURKOWSKA, panna z parafii św. 
Kazimierza w Pruszkowie 

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

ODESZLI 

W ostatnim tygodniu odeszli z naszego grona: 

śp. Jarosław TROCHIMIUK, † 18.VI.2006, l. 35 
 

Wieczne odpoczywanie racz Mu dać Panie! 

TAJEMNICE EUCHARYSTII – AUGSBURG – HOSTIA W WOSKU 
W 1194 w Augsburgu (Niemcy) pewna kobieta wpadła na myśl, aby 

przechowywać konsekrowaną hostię u siebie w domu. Kiedy przyjęła 

Komunię, wyjęła z ust hostię i zaniosła do domu, po czym zalepiła ją w 

woskowym pudełeczku, które miało służyć za swoisty relikwiarz. Przez pięć 

lat tak przechowywany Najświętszy Sakrament pozostawał w jej domu. 

Kiedy wyrzuty sumienia nie dawały już kobiecie 

spokoju, wyjawiła całą prawdę świątobliwemu 

kapłanowi o imieniu Berthold. Przeniósł on hostię do 

kościoła. Gdy otworzył woskowe pudełko, zobaczył, 

że część hostii przemieniła się w ciało pokryte 

czerwonymi smugami. Przejęci tym kapłani 

postanowili przełamać hostię, aby móc lepiej poznać 

to zjawisko. Ku ich zdumieniu okazało się, że ciała 

nie można rozdzielić z powodu scalających je 

cieniutkich żyłek … 

Miejscowy biskup Udalskalk zarządził przeniesienie 

Hostii w woskowym relikwiarzu do katedry. Tam, 

podczas wystawienia, na oczach wiernych Hostia 

powiększyła się i rozsadziła relikwiarz. Po tym 

wydarzeniu Hostię wraz z cząstkami woskowego 

relikwiarza umieszczono w kryształowym naczyniu i 

zaniesiono do kościoła Świętego Krzyża, gdzie (przez 800 lat, w tym czasy 

reformacji, wojen napoleońskich i II wojny światowej) - zachowując swój 

nienaruszony stan - przechowywana jest do dzisiaj. 

Corocznie 11 maja, w święto Cudownego Skarbu, odprawiane są w 

Augsburgu, w specjalnych szatach, uroczyste Msze św. 

na podstawie Joan Carroll CRUZ, CUDA EUCHARYSTYCZNE, Gdańsk 2002 
il. Relikwiarz z Augsburga, Niemcy 

ŚWIĘTY KRZYSZTOF 
To jak misterium jest, jak taniec 

Kiedy po rzece chodzi wiatr – 

Dur szalony, nawiedzony obłąkaniec 

Wiruje, kołuje, śpiewa. 

Po wąwozach pęka schnąca glina 

I skurupieje śliski ślad, 

Nad rzekami niebo jak kwitnąca koniczyna, 

Nad wodami przezroczysty kwiat. 

Ileż bym za to dał, żeby wiedzieć, 

Skąd tu powietrze ma w sobie tyle nut? 

Pustka parna znad leniwych niedziel – 

Skąd się bierze w tej pustce ten nurt? 

Od pokoleń zasłuchany, zapatrzony 

W mądrość płynną urzeczony lud. 

Niech będzie wiatr pochwalony, 

Niech będzie uwielbiony chłód. 

I ten z nieba schodzący w doliny 

I ten w niebo wstępujący z rzek, 

Od najpierwszej, najdziwniejszej godziny 

Jak z dnia na dzień, tak z wieków na wiek. 

I niech będzie pochwalona woda 

Z czystych źródeł i z brudnych chmur, 

Prawa strona i lewa strona 

I dno grząskie, sitowie i dur. 

Dobrzy ludzie nad rzekę wylegli, 

Bo słyszeli, że na rzece przez bród 

Przewoźnik z drugiego brzegu 

Na ramionach przenosi cud. 

Święty Krzysztofie – Przewoźniku? Słyszysz? 

Kiedy ciałem rozpruwasz prąd, 

Że się księżyc jak dzwon kołysze, 

Że się chwieje rozdzwoniony ląd? 

Śpiewa powietrze i woda gra u Twoich kolan, 

Rybki w pyszczki chwytają pieśń, 

A nad Twoją głową aureola. 

Nieś tę aureole, nieś. 

Bronisław PRZYŁUSKI (1905, Siemierz – 1980, Londyn) 

POCZET PAPIEŻY: JAN VI (85) 
Niewiele wiadomo o pontyfikacie papieża Jana VI, Greka 

z Efezu wybranego w 701. Jana, zagrożonego przez 

przybyłego z Sycylii egzarchę Rawenny Teofilakta, 

próbującego zmusić papieża do uległości wobec 

cesarza bizantyńskiego, obroniły lokalne wojska 

italskie. Z kolei papież musiał obronić egzarchę przed 

zemstą ludu rzymskiego, nakazując zamknięcia bramy 

miasta. Sytuację próbowali wykorzystać longobardowie, 

pod przywództwem Gisulfa I, i zaatakowali pozostające jeszcze 

niezależnymi od nich części Italii. Jan VI wykupił jeńców, których Gisulf 

wziął do niewoli, i namówił króla do powrotu na północ Italii. 

W 704 Jan VI zwołał synod w Rzymie. Rozważono na nim sprawy 

jurysdykcji kościelnej na terenie Anglii. 

Zmarł w 705 w Rzymie i został pochowany w bazylice św. Piotra.i 

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 
Email: swzygmunt.slomczyn@op.pl 

 


