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DZIEWIĘTNASTA NIEDZIELA ZWYKŁA 
Z KSIĘGI KRÓLEWSKIEJ1 Krl 19,4-8 

Eliasz poszedł na pustynię na odległość jednego dnia drogi. Przyszedłszy, 

usiadł pod jednym z janowców i pragnąc umrzeć, rzekł: „Wielki już czas, o 

Panie! Odbierz mi życie, bo nie jestem lepszy od moich przodków!” Po 

czym położył się tam i zasnął. 

A oto anioł, trącając go, powiedział mu: „Wstań i jedz!” Eliasz spojrzał, a 

oto przy jego głowie podpłomyk i dzban z wodą. Podniósł się więc, zjadł i 

wypił, i znowu się położył. 

Powtórnie anioł Pana wrócił i trącając go, powiedział: „Wstań, jedz, bo 

przed tobą długa droga!” Powstawszy zatem, zjadł i wypił. Następnie mocą 

tego pożywienia szedł czterdzieści dni i czterdzieści nocy, aż do Bożej góry 

Horeb. 

 
ANIOŁ I PROROK ELIASZ, RUBENS, Pieter Pauwel (1577, Siegen - 1640, Antwerpia), 1625-28, olejny na 

płótnie, Musée Bonnat, Bayonne; źródło www.wga.hu 

PSALM RESPONSORYJNYPs 34 
REFREN: Wszyscy zobaczcie, jak nasz Pan jest dobry 

Będę błogosławił Pana po wieczne czasy, 

Jego chwała będzie zawsze na moich ustach. 

Dusza moja chlubi się Panem, 

niech słyszą to pokorni i niech się weselą. 

REFREN: Wszyscy zobaczcie, jak nasz Pan jest dobry 

Wysławiajcie razem ze mną Pana, 

wspólnie wywyższajmy Jego imię. 

Szukałem pomocy u Pana, a On mnie wysłuchał 

i wyzwolił od wszelkiej trwogi. 

REFREN: Wszyscy zobaczcie, jak nasz Pan jest dobry 

Spójrzcie na Niego, a rozpromienicie się radością, 

oblicza wasze nie zapłoną wstydem. 

Oto zawołał biedak i Pan go usłyszał, 

i uwolnił od wszelkiego ucisku. 

REFREN: Wszyscy zobaczcie, jak nasz Pan jest dobry 

Anioł Pański otacza szańcem bogobojnych, 

aby ich ocalić. 

Skosztujcie i zobaczcie, jak Pan jest dobry, 

szczęśliwy człowiek, który znajduje w Nim ucieczkę. 

REFREN: Wszyscy zobaczcie, jak nasz Pan jest dobry 

Z DRUGIEGO LISTU ŚW. PAWŁA APOSTOŁA DO EFEZJANEf 4,30-5,2 

Bracia: 

Nie zasmucajcie Bożego Ducha Świętego, którym zostaliście 

opieczętowani na dzień odkupienia. Niech zniknie spośród was wszelka 

gorycz, uniesienie, gniew, wrzaskliwość, znieważanie - wraz z wszelką 

złością. Bądźcie dla siebie nawzajem dobrzy i miłosierni. Przebaczajcie 

sobie nawzajem, tak jak i Bóg nam przebaczył w Chrystusie. 

Bądźcie więc naśladowcami Boga jako dzieci umiłowane i postępujcie 

drogą miłości, bo i Chrystus was umiłował i samego siebie wydał za nas w 

ofierze i dani na wdzięczną wonność Bogu. 

AKLAMACJAJ 6,51 Alleluja, alleluja, alleluja 

Ja jestem chlebem żywym, który zstąpił z nieba. 

Jeśli kto spożywa ten chleb, będzie żył na wieki. 

AKLAMACJA: Alleluja, alleluja, alleluja 

SŁOWA EWANGELII WEDŁUG ŚW. JANAJ 6,41-51 

Żydzi szemrali przeciwko Jezusowi, dlatego że powiedział: «Jam jest chleb, 

który z nieba zstąpił», i mówili: „Czyż to nie jest Jezus, syn Józefa, którego 

ojca i matkę znamy? Jakżeż może On teraz mówić: «Z nieba zstąpiłem»?” 

Jezus im odpowiedział: «Nie szemrajcie między sobą. Nikt nie może przyjść 

do Mnie, jeżeli go nie pociągnie Ojciec, który Mnie posłał; Ja zaś wskrzeszę 

go w dniu ostatecznym. Napisane jest u Proroków: ‘Oni wszyscy będą 

uczniami Boga’. Każdy, kto od Ojca usłyszał i nauczył się, przyjdzie do 

Mnie. Nie znaczy to, aby ktokolwiek widział Ojca; jedynie Ten, który jest od 

Boga, widział Ojca. Zaprawdę, zaprawdę powiadam wam: Kto we Mnie 

wierzy, ma życie wieczne. 

Jam jest chleb życia. Ojcowie wasi jedli mannę na pustyni i pomarli. To jest 

chleb, który z nieba zstępuje: kto go spożywa, nie umrze. Ja jestem 

chlebem żywym, który zstąpił z nieba. Jeśli kto spożywa ten chleb, będzie 

żył na wieki. Chlebem, który Ja dam, jest moje ciało za życie świata». 

UROCZYSTOŚĆ TYGODNIA: WNIEBOWZIĘCIE NAJŚWIĘTSZEJ MARYI PANNY 
Prawdę o Wniebowzięciu NMP ogłosił jako dogmat wiary Pius XII w 1950: 
"powagą Pana naszego Jezusa Chrystusa, świętych Apostołów Piotra i Pawła i 
Naszą, ogłaszamy, orzekamy i określamy jako dogmat objawiony przez Boga: że 

Niepokalana Matka Boga, Maryja zawsze 
Dziewica, po zakończeniu ziemskiego życia 
z duszą i ciałem została wzięta do chwały 

niebieskiej"
"Munificentissimus Deus", Breviarium fidei VI, 105

 

Pius XII oparł orzeczenie nie tylko na 
dogmacie, że kiedy przemawia uroczyście 
jako wikariusz Jezusa Chrystusa na ziemi w 
sprawach prawd wiary i obyczajów, jest 
nieomylny, ale także dlatego, że ta prawda 
była od dawna w Kościele uznawana. 
Papież ją tylko przypomniał, swoim 
najwyższym autorytetem potwierdził i 

usankcjonował. 

Przekonanie o tym, że Pan Jezus nie 
pozostawił ciała swojej Matki na ziemi, ale 
je uwielbił, uczynił podobnym do swojego 
ciała w chwili zmartwychwstania i zabrał do 
nieba, było powszechnie wyznawane w 
Kościele katolickim. Już w VI w. cesarz 
Maurycy (582-602) polecił obchodzić na 
Wschodzie, w całym swoim państwie, 

osobne święto 15 sierpnia dla uczczenia tej tajemnicy. To oznacza, że święto to 
musiało lokalnie istnieć już wcześniej, przynajmniej w V w. W Rzymie obchodzone 
jest z całą pewnością w VII w.; wiemy bowiem, że papież św. Sergiusz I (687-701) 
ustanowił na tę uroczystość procesję. Leon IV (†855) dodał do tego święta wigilię i 
oktawę. Natomiast w Galii święto obchodzono już w VI w., ale w styczniu

pisma św. 

Grzegorza z Tours (†594)
. W mszale, używanym wówczas w Galii, czytamy, że 

Wniebowzięcie NMP jest "jedyną tajemnicą, jaka się stała dla ludzi". 

W polskiej tradycji zwane jest ono również świętem Matki Bożej Zielnej, Na 
pamiątkę podania głoszącego, że Apostołowie zamiast ciała Maryi znaleźli kwiaty, 
poświęca się kwiaty, zioła i kłosy zbóż, wierząc, że - poświęcone za 
pośrednictwem Maryi - otrzymują moc leczniczą i chronią od chorób i zarazy. 

Rolnicy tego dnia dziękują Bogu za plony ziemi i ziarno, które zebrali z pól. 

15.VIII jest również dniem Cudu nad Wisłą - odparcia nawały bolszewickiej w 1920 
pod Warszawą - świętem Żołnierza Polskiego. (uroczystość 15 sierpnia) 

il.: WNIEBOWZIĘCIE DZIEWICY, RENI, Guido (1575, Calvenzano - 1642, Bolonia), 1642, jedwab, 

295208cm, galeria Düsseldorf; źródło www.pinakothek.de 
 

Ojciec niebieski zachęca nas, abyśmy jako dzieci nieba prosili o Chleb z nieba103
Por. J 6, 51. Chrystus "sam jest tym chlebem, który – zasiany w Dziewicy, wyrosły 

w ciele, ukształtowany w męce, wypieczony w piecu grobu, przechowywany w Kościele, przynoszony na ołtarze – codziennie udziela wiernym owego 

niebieskiego pokarmu"104
Św. Piotr Chryzolog, Sermones, 71: PL 52, 402 D. [Katechizm Kościoła Katolickiego, 2837] 
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INFORMACJE PARAFIALNE 
 13.VIII (niedziela): Taca zbierana podczas Mszy św. 

przeznaczona jest na Katolicki Uniwersytet Lubelski. 
 13.VIII (niedziela): Dokończenie II parafialnego turnieju 

piłkarskiego O PUCHAR PROBOSZCZA (przełożonego z 
poprzedniej niedzieli ze względu na pogodę). O 13:00 
mecze półfinałowe, o 16:00 mecz o pierwsze miejsce. 
Serdecznie zapraszamy drużyny, które odpadły z rozgrywek, 
gdyż po meczu finałowym odbędzie się wręczenie 
pamiątkowych dyplomów za udział w Turnieju. Zapraszamy 
także kibiców, którzy chcieliby śledzić rywalizację 
najlepszych drużyn z naszej parafii. 

 15.VIII (wtorek): UROCZYSTOŚĆ WNIEBOWZIĘCIA NMP. Msze 

św., tak jak w niedziele, o 8:45, 10:30, 12:00 i 18:00. 
Błogosławieństwo ziół i kwiatów podczas każdej Mszy św. 

 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. 
 W czasie wakacyjnego odpoczynku zachęcamy do lektury 

prasy i wydawnictw katolickich. 

ŚLUBY 
12.VIII.2006 sakrament Małżeństwa przyjęli: 

Damien Richard BLANCHARD i 
Helena Barbara Maria HYDZIK 

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

Gratulujemy! 

WITAMY! 
12.VIII.2006 do grona członków Kościoła Powszechnego i naszej parafii 
przyjęty został, w sakramencie Chrztu Świętego: 

 

Benjamin Joshua BLANCHARD, 
z Konstancina-Jeziornej  

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

ZAPOWIEDZI 
Zapowiedź II: Rafał Andrzej KOZŁOWSKI, kawaler z Brześc, 

parafia tutejsza, i Monika BĄK, panna z parafii 
Niepokalanego Poczęcia NMP w Górze Kalwarii 

Zapowiedź II: Marcin RYBARCZYK, kawaler z Gassów, parafia 
tutejsza, i Justyna Eliza MOLAK, panna z parafii św. Józefa 

w Konstancinie Jeziornej 
Zapowiedź I: Robert Maciej ROGACZEWSKI, kawaler z Cegielni 

Oborskiej, parafia tutejsza, i Małgorzata Anna 
KARCZEWSKA, panna z parafii Imienia NMP w W-wie 

Zapowiedź I: Marcin KOZAKIEWICZ, kawaler z Czernideł, parafia 

tutejsza, i Anna BIAŁOŁĘCKA, panna z parafii Św. Tomasza 
Apostoła w W-wie 

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

TAJEMNICE EUCHARYSTII – MARTA ROBIN, PRZENIKAJĄCA HOSTIA 
Ciężka choroba w młodości unieruchomiła Martę Robin, urodzoną w 1902 

we Francji, na resztę życia. Gdy wydawało się jej, że jest bliska śmierci, 

ujrzała św. Teresę od Dzieciątka Jezus, która zostawiła jej wolny wybór: 

mogła od razu pójść do nieba albo przyjąć cierpienie w intencji odrodzenia 

Kościoła i życia chrześcijańskiego we Francji. Postanowiła złożyć ofiarę ze 

swego cierpienia. 

W 1928 Marta przestała jeść i pić. Nie mogła przyjąć nawet kropli wody. 

Utraciła zdolność przełykania czegokolwiek. A jednak w niewytłumaczalny 

sposób przyjmowała Komunię św. Księża przychodzący do niej z 

Najświętszym Sakramentem byli zdumieni. Wystarczyło przybliżyć Hostię 

do warg Marty, a opłatek sam znikał (przenikał) w jej ustach. Księża 

twierdzili, że Hostia dosłownie wyrywała się im z palców. 

Uprzedzony o tym szczególnym zjawisku pewien duchowny z Wietnamu 

podczas udzielania Marcie Komunii św. specjalnie silniej przytrzymał 

Hostię. Nic nie pomogło! Hostia bez trudu wysunęła mu się 

z palców kilka centymetrów od ust chorej. W tym 

fenomenie upatrywano dążenie Chrystusa 

obecnego w Najświętszym Sakramencie do 

zjednoczenia się z człowiekiem. 

Od czwartku do niedzieli kobieta przeżywała 

mistycznie cierpienia Chrystusa. Nie można 

było wtedy nawiązać z nią kontaktu. Na jej 

ciele w 1930 pojawiły się stygmaty. Budziła 

zainteresowanie wielu ludzi, w tym również 

lekarzy. Badali ją bardzo dokładnie, 

sprawdzając, czy rzeczywiście nie przyjmuje 

żadnych pokarmów ani płynów. A im dłużej ją 

badali, tym bardziej byli zdumieni … 

Marta pytana o swe przeżycia niewiele potrafiła 

powiedzieć. Nie umiała wyjaśnić, w jaki sposób przyjmuje Eucharystię. 

Znanemu filozofowi francuskiemu Jean Guittonowi powiedziała, że 

Najświętszy Sakrament za każdym razem „wlewa w nią nowe życie”. Miała 

uczucie, jakby „zmartwychwstawała”. Twierdziła też, że spożywając jedynie 

eucharystyczne Ciało i Krew Jezusa w rzeczywistości je więcej od innych. 

Mimo cierpień - w 1940, na samym początku wojny, ofiarowała Bogu 

swoje oczy w intencji pokoju na świecie, i straciła wzrok - Marta znosiła 

swój los w pokorze, bez cienia sprzeciwu. Tych, którzy ją odwiedzali, 

uderzał promieniujący od niej spokój. Czuli też emanującą od niej siłę. 

Zjednoczenie z Chrystusem w Eucharystii z nawiązką wynagradzało jej 

doznawany ból. Odwiedziło ją przeszło 100 tys. ludzi. Wielu z nich doznało 

łaski nawrócenia. 

Marta Robin zmarła w 1881. W 2000 Jan Paweł II zatwierdził 

zgromadzenie Domów Dobroczynności (Foyer de Charité) – Ognisk Miłości 

- założony przez Martę. Jej proces beatyfikacyjny jest w toku. 

na podstawie „Nasza Arka‖, nr 6, 2002  

PIELGRZYMKA 
Gdy dojrzeje 

wiary ziarno 

w tłum pielgrzymów się zanurzę 

pod stopami 

drogi twardość 

i ciarki na skórze 

życiodajne rozśpiewanie 

aż po modlitewną ciszę 

znów się moje serce Panie 

Tobą 

rozkołysze. 

Anna WOJDECKA 

POCZET PRYMASÓW: ADAM IGNACY KOMOROWSKI (65) 
Urodził się w 1699, był synem stolnika 

nowogródzkiego. Uczeń kolegiów jezuickich w 

Krakowie i Wrocławiu, studiował w Rzymie, 

gdzie w 1723 otrzymał doktorat obojga praw. 

W 1723 został prepozytem, w 1724 oficjałem 

kolegiaty pilickiej. W 1736 prepozyt kapituły 

krakowskiej. Zasłynął jako znakomity 

kaznodzieja. Był blisko związany z królem 

Augustem III, w 1738 mianowany na 

biskupstwo inflanckie, ale zrezygnował z jego 

objęcia. W 1746 prepozyt komendatoryjny w 

Miechowie. W 1749 został arcybiskupem 

gnieźnieńskim. Jego nominacja, z 

pominięciem hierarchii, wywołała niechęć 

niektórych hierarchów. Dbał o rozwój 

szkolnictwa oraz poziom kaznodziejstwa. 

Popierał reformę oświaty. Usprawnił 

administrację i gospodarkę w dobrach diecezji. Odrestaurował pałace w 

Warszawie i Skierniewicach. W 1749 uzyskał dla siebie i następców prawo 

noszenia kardynalskiej purpury. Związany był ze stronnictwem 

Czartoryskich, poświęcał dużo czasu sprawom publicznym. 

Zmarł w 1759, pochowany w Łowiczu, w ufundowanej kaplicy, 

pozostawiając liczne zapisy kościołom, szpitalom i rodzinie. 

il. PRYMAS KOMOROWSKI, prawd. KUNTZE KONICZ, Tadeusz (1733. Zielona Góra – 1793, Rzym), 
fragment, katedra łowicka; źródło www.rokitno.net 

na podstawie: ―Poczet Arcybiskupów Gnieźnieńskich Prymasów Polski‖, Przemysław Mrozowski 

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 
E-mail: swzygmunt.slomczyn@op.pl 

 


