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SIEDEMNASTA NIEDZIELA ZWYKŁA 
Z DRUGIEJ KSIĘGI KRÓLEWSKIEJ2 Krl 4,42-44 

Pewien człowiek przyszedł z Baal-Szalisza, przynosząc mężowi Bożemu, 

Elizeuszowi, chleba z pierwocin, dziesięć chlebów jęczmiennych i świeżego 

zboża w worku. On zaś rozkazał: „Podaj ludziom i niech jedzą”. Lecz sługa 

jego odrzekł: „Jakże to rozdzielę między stu ludzi?” 

A on odpowiedział: „Podaj ludziom i niech jedzą, bo tak mówi Pan: 

«Nasycą się i pozostawią resztki»”. Położył więc to przed nimi, a ci jedli i 

pozostawili resztki, według słowa Pańskiego. 

PSALM RESPONSORYJNYPs 145 
REFREN: Otwierasz rękę, karmisz nas do syta 

Niech Cię wielbią, Panie, wszystkie Twoje dzieła 

i niech Cię błogosławią Twoi święci. 

Niech mówią o chwale Twojego królestwa 

i niech głoszą Twoją potęgę. 

REFREN: Otwierasz rękę, karmisz nas do syta 

Oczy wszystkich zwracają się ku Tobie, 

a Ty karmisz ich we właściwym czasie. 

Ty otwierasz swą rękę 

i karmisz do syta wszystko, co żyje. 

REFREN: Otwierasz rękę, karmisz nas do syta 

Pan jest sprawiedliwy na wszystkich swych drogach 

i łaskawy we wszystkich swoich dziełach. 

Pan jest blisko wszystkich, którzy Go wzywają, 

wszystkich wzywających Go szczerze. 

REFREN: Otwierasz rękę, karmisz nas do syta 

Z DRUGIEGO LISTU ŚWIĘTEGO PAWŁA APOSTOŁA DO EFEZJANEf 4,1-6 

Bracia: 

Zachęcam was ja, więzień w Panu, abyście postępowali w sposób godny 

powołania, jakim zostaliście wezwani, z całą pokorą i cichością, z 

cierpliwością, znosząc siebie nawzajem w miłości. Usiłujcie zachować 

jedność Ducha dzięki więzi, jaką jest pokój. 

Jedno jest Ciało i jeden Duch, bo też zostaliście wezwani w jednej nadziei, 

jaką daje wasze powołanie. Jeden jest Pan, jedna wiara, jeden chrzest. 

Jeden jest Bóg i Ojciec wszystkich, który jest i działa ponad wszystkimi, 

przez wszystkich i we wszystkich. 

AKLAMACJAŁk 7,16 Alleluja, alleluja, alleluja 

Wielki prorok powstał między nami 

i Bóg nawiedził lud swój. 

AKLAMACJA: Alleluja, alleluja, alleluja 

SŁOWA EWANGELII WEDŁUG ŚW. JANAJ 6,1-15 

Jezus udał się za Jezioro Galilejskie, czyli Tyberiadzkie. Szedł za Nim wielki 

tłum, bo widziano znaki, jakie czynił na tych, którzy chorowali. Jezus 

wszedł na wzgórze i usiadł tam ze swoimi uczniami. A zbliżało się święto 

żydowskie, Pascha. 

Kiedy więc Jezus podniósł oczy i ujrzał, że liczne tłumy schodzą się do 

Niego, rzekł do Filipa: «Skąd kupimy chleba, aby oni się posilili?» A mówił 

to wystawiając go na próbę. Wiedział bowiem, co miał czynić. 

Odpowiedział Mu Filip: „Za dwieście denarów nie wystarczy chleba, aby 

każdy z nich mógł choć trochę otrzymać”. 

Jeden z uczniów Jego, Andrzej, brat Szymona Piotra, rzekł do Niego: „Jest 

tu jeden chłopiec, który ma pięć chlebów jęczmiennych i dwie ryby, lecz 

cóż to jest dla tak wielu?” 

Jezus zatem rzekł: «Każcie ludziom usiąść». A w miejscu tym było wiele 

trawy. Usiedli więc mężczyźni, a liczba ich dochodziła do pięciu tysięcy. 

Jezus więc wziął chleby i odmówiwszy dziękczynienie, rozdał siedzącym; 

podobnie uczynił i z rybami rozdając tyle, ile kto chciał. A gdy się nasycili, 

rzekł do uczniów: «Zbierzcie pozostałe ułomki, aby nic nie zginęło». Zebrali 

więc i ułomkami z pięciu chlebów jęczmiennych, które zostały po 

spożywających, napełnili dwanaście koszów. 

A kiedy ci ludzie spostrzegli, jaki cud uczynił Jezus, mówili: „Ten 

prawdziwie jest prorokiem, który miał przyjść na świat”. 

Gdy więc Jezus poznał, że mieli przyjść i porwać Go, aby Go obwołać 

królem, sam usunął się znów na górę. 

 
NAKARMIENIE PIĘCIU TYSIĘCY, ORRENTE, Pedro (ok. 1580, Monte Alegre - 1644, Walencja), fragment, 

ok. 1613, olejny na płótnie, Ermitaż, St. Petersburg; źródło www.hermitagemuseum.org 

PATRON TYGODNIA: MATKA BOŻA ŚNIEŻNA 
Szczególny tytuł Maryi: Matka Boża Śnieżna, związany jest z malowniczą 
legendą. Wedle Fra Bartolomeo da Trento w nocy z 4 na 5.VIII.358 Matka Boża 
ukazała jednocześnie papieżowi Liberiuszowi oraz zamożnemu i bogobojnemu 
patrycjuszowi Giovanniemu. Poleciła im, aby w Rzymie został wzniesiony kościół 
ku Jej czci, w miejscu wskazanym przez padający wówczas w sierpniu(!) śnieg. 
Rankiem papież udał się więc, w towarzystwie Giovanniego, na wzgórze Eskwilin 
pokryte warstwą śniegu, na którym osobiście nakreślił plan budowli. Tam 
rozpoczęto wznoszenie świątyni, nazwanej Bazyliką Liberiusza. 

Wiele lat później pragnieniem papieża Sykstusa III stało się upamiętnienie obrad 
soboru efeskiego (431), podczas którego dogmatyzowano prawdę o Bożym 
Macierzyństwie Maryi (Theotokos). Przebudował on wówczas i zadedykował 
bazylikę Liberiusza Maryi-Bogarodzicy, dzięki czemu stała się ona najstarszą 
świątynią zachodniego chrześcijaństwa poświęconą Matce Bożej. 

5 sierpnia - dzień poświęcenia bazyliki, przebudowywanej wielokrotnie na 
przestrzeni wieków - był początkowo obchodzony tylko w kościołach rzymskich. 
Od 1568 wspomnienie tego wydarzenia na cały Kościół rozszerzył Pius V. A 
Kościół tak dalece wyróźnił bazylikę (zwaną już bazyliką Santa Maria Maggiore – 
Matki Bożej Większej), że należy ona do czterech tzw. bazylik większych Rzymu, 
które każdy pielgrzym nawiedzał w roku świętym, 
jeśli pragnął uzyskać odpust zupełny: 

pozostałe kościoły patriarchalne w 
Rzymie to św. Piotra, św. Jana 

na Lateranie i św. Pawła za 
Murami. 

W apsydzie bazyliki, czyli 
sklepieniu zamykającym 
prezbiterium, znajduje się 
przepiękna mozaika 
(patrz obok), autorstwa 
mnicha franciszkańskie-
go, posiadająca swoistą 
wymowę: oto Maryja 
zasiada na tronie razem z 
Jezusem, co podkreśla 

Jej wyniesienie oraz 
intymny związek z Synem. A 

corocznej Mszy św., celebro-
wanej tam 5.VIII, towarzyszy przepiękny 
obyczaj: na ołtarz główny opada deszcz białych 

płatków: różanych i jaśminowych. 

(uroczystość 5 sierpnia) 
il.: KORONACJA MARYI, TORRITI, Jacopo (pracował w latach ok. 1270-1300), 1296, fragment, mozaika, 

bazylika Santa Maria Maggiore, Rzym; źródło www.vatican.va 
 

"Rzeczywiście, Kościół, chociaż rozproszony po całym świecie, aż po 830 krańce ziemi, otrzymawszy od Apostołów i ich uczniów wiarę… zachowuje troskliwie to 

przepowiadanie i tę wiarę, jakby mieszkał w jednym domu; wierzy w nią w taki sam sposób, jakby miał jedną duszę i jedno serce; przepowiada wiarę, uczy jej 

i przekazuje głosem jednomyślnym, jakby miał jedne usta"46
Św. Ireneusz, Adversus haereses, I, 10, 1-2. [Katechizm Kościoła Katolickiego, 173] 
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INFORMACJE PARAFIALNE 
 1.VIII (wtorek): 62 rocznica wybuchu POWSTANIA WARSZA-

WSKIEGO. W naszych modlitwach pamiętajmy o tych, którzy 
oddali swoje życie za wolność naszej Ojczyzny. 

 4.VIII (piątek): 1-SZY PIĄTEK MIESIĄCA. Na Mszy św. o 18:00 

uczcimy Najświętsze Serce Pana Jezusa. Spowiedź 
1szo-piątkowa ½ godz. przed każdą Mszą św. 

 5.VIII (sobota): 1-SZA SOBOTA MIESIĄCA. Na Mszy św. o 

18:00, oddając hołd Niepokalanemu Sercu Maryi, modlić się 
będziemy o trzeźwość naszej parafii. 

 5.VIII (sobota)-6.VIII (niedziela): II parafialny turniej piłkarski 
O Puchar Proboszcza. 
Ostatni dzień zgłoszeń 31.VII (poniedziałek). Szczegóły 
turnieju i jego regulamin wywieszone są w gablocie przed 
kościołem. 
Do wzięcia udziału serdecznie zapraszają Ministranci z 
naszej parafii. 

 6.VIII (niedziela): Uroczystość Przemienienia Pańskiego. Po 

sumie o 12:00 comiesięczna adoracja Najświętszego 
Sakramentu; po niej spotkanie Kół Żywego Różańca. 

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

Dożynki - przy współudziale ks. biskupa Piotra JARECKIEGO 
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 od 
24.VII do 12.VIII. Przygotowanie przed uroczystością 
13.VIII (niedziela), po sumie, w kościele. 

 PIESZA PIELGRZYMKA NA JASNĄ GÓRĘ, organizowana przez 

Duszpasterstwo Akademickie: przyjmowanie zgłoszeń od 
31.VII do 4.VIII, w godz. 9:00-19:30, w kościele akademickim 
św. Anny w Warszawie przy ul. Krakowskie Przedmieście 68. 
Serdecznie zapraszamy. 

ŚLUBY 
29.VII.2006 sakrament Małżeństwa przyjęli: 

Arkadiusz LACH i Monika LICHMIRA 

Adam Bogdan WOJTUNIK i Iwona STAROS 

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

Gratulujemy! 

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

 

Jakub STAPKOWICZ, z Brześc 

 

Katarzyna GUTOWSKA, z Brześc 
Wioletta OSIADACZ, z Łęgu 

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

ZAPOWIEDZI 
Zapowiedź II: Piotr SZYMAŃSKI, kawaler z Obór, parafia tutejsza, i 

Aneta OŚCIŁOWSKA, panna z parafii Wniebowzięcia NMP w 
Andrzejowie 

Zapowiedź II: Jacek OLSZEWSKI, kawaler z parafii MB Nieustającej 

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

Zapowiedź II: Mariusz PRUŚNIEWSKI, kawaler z parafii św. 

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

Zapowiedź II: Mariusz KALBARCZYK, kawaler z parafii NMP 

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

Zapowiedź II: Artur MICHAŁOWSKI, kawaler ze Słomczyna, parafia 

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

Zapowiedź I: Marcin ANUSZEWSKI, kawaler ze Słomczyna, parafia 

tutejsza, i Monika Anna PORĘBKA, panna z parafii św. 

Anny w Wilanowie 
Zapowiedź I: Marcin RYBARCZYK, kawaler z Gassów, parafia 

tutejsza, i Justyna Eliza MOLAK, panna z parafii św. Józefa 
w Konstancinie Jeziornej 

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

ODESZLI 

W ostatnim tygodniu odeszła z naszego grona: 

śp. Jadwiga Maria AMBROZIK, † 25.VII.2006, l. 52 
 

Wieczne odpoczywanie racz Jej dać Panie! 

TAJEMNICE EUCHARYSTII – SIENA 
Było to w XIV w. Pewien ksiądz ze Sieny, wychodząc w pośpiechu do ciężko 

chorego włożył Hostię - zamiast umieścić w specjalnym pudełeczku - 

między karty brewiarza. Gdy już miał udzielić choremu Komunii św. 

stwierdził, że wokół Hostii powstała krwawa plama. Pełen skruchy 

powiadomił o zdarzeniu ojców z klasztoru św. Augustyna i powierzył im 

brewiarz. Kult tej niezwykłej relikwii, który narodził się natychmiast po 

opisanych zdarzeniach, zatwierdzili papieże Bonifacy IX i Grzegorz VII. 

Dziś monstrancja zawierająca splamioną krwią kartkę z brewiarza 

znajduje się we włoskiej miejscowości Cascia. 

W 1730 w Sienie miało miejsce inne zdarzenie. W przeddzień uroczystości 

Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny wierni zebrali się w katedrze na 

nieszporach. Wykorzystując to złodzieje włamali się do tabernakulum w 

bazylice św. Franciszka i skradli srebrne cyborium z konsekrowanymi 

Hostiami. Kilka dni później kleryk w kościele Matki Bożej w Provenzano 

dostrzegł Hostię wystającą z puszki ofiarnej. Po otwarciu puszki znaleziono 

351 opłatków, w tym trzy przełamane na pół. Były przybrudzone i pokryte 

pajęczyną. Nie ulegało wątpliwości, że to one zostały skradzione w Sienie. 

Troskliwie odczyszczone, wróciły do kościoła św. Franciszka. I, mimo 

upływu czasu, nie schły! (zwykle opłatek ulega naturalnemu rozkładowi, 

lecz w tym wypadku Hostie nieustannie pozostawały świeże). 

Po 50 latach oficjalnie potwierdzono autentyczność cudu. Generał 

franciszkanów o. Carlo Vipera spożył jedną z Hostii i potwierdził jej 

świeżość. Później poddawano Hostie kolejnym badaniom (również z 

użyciem mikroskopu) i za każdym razem wynik był ten sam. 

Przeprowadzono też eksperyment: w zamkniętej puszce złożono 

niekonsekrowane opłatki, które po latach rozpadły się w pył, podczas gdy 

cudowne Hostie nadal zachowały swój początkowy wygląd. 

Do dziś nie udało się znaleźć naukowego wytłumaczenia tego fenomenu. 

Włoski fizyk Enrico Medi napisał: "fakt ten trwa na przekór wszystkim 

najbardziej znanym i prostym prawom natury". 

14.IX.1980 Hostię w Sienie adorował Ojciec Święty Jan Paweł II. 

na podst. "Miłujcie się!" nr 3-4/2001 

O TROI 
- Pieśń ujdzie cało 1 sierpnia 1994 

Uszła cało 

płomiennym skrzydłem 

 w czyste niebo […] 

Szli wąwozami byłych ulic 

jak przez czerwone morze zgliszcz 

a wiatr podnosił pył czerwony 

wiernie malował zachód miasta 

Szli wąwozami byłych ulic 

chuchali na czczo w zmarzły świt 

mówili: przejdą długie lata 

zanim tu stanie pierwszy dom 

szli wąwozami byłych ulic 

myśleli że odnajdą ślad 

na harmonijce 

gra kaleka 

o wierzb warkoczach 

o dziewczynie 

poeta milczy 

pada deszcz 

Zbigniew HERBERT (1924, Lwów – 1998, Warszawa), fragment 

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 

 


