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DWUDZIESTA NIEDZIELA ZWYKŁA 
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Z KSIĘGI PRZYSŁÓWPrz 9,1-6 

Mądrość zbudowała sobie dom i wyciosała siedem kolumn, nabiła 

zwierząt, namieszała wina i stół zastawiła. Służące wysłała, by wołały z 

wyżynnych miejsc miasta: „Prostaczek niech do mnie tu przyjdzie”. 

Do tego, komu brak mądrości, mówiła: „Chodźcie, nasyćcie się moim 

chlebem, pijcie wino, które zmieszałam. Odrzućcie głupotę i żyjcie, 

chodźcie drogą rozwagi”. 

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 

Bójcie się Pana wszyscy Jego święci, 

ci, co się Jego boją, nie zaznają, biedy. 

Bogacze zubożeli i zaznali głodu, 

szukającym Pana niczego nie zbraknie. 

REFREN: Wszyscy zobaczcie, jak nasz Pan jest dobry 

Zbliżcie się, synowie, posłuchajcie, co mówię, 

będę was uczył bojaźni Pańskiej. 

Kim jest ten człowiek, co pożąda życia 

i długich dni pragnie, by się nimi cieszyć? 

REFREN: Wszyscy zobaczcie, jak nasz Pan jest dobry 

Powściągnij swój język od złego, 

a wargi swoje od kłamstwa. 

Od zła się odwróć, czyń dobrze, 

szukaj pokoju i dąż do niego. 

REFREN: Wszyscy zobaczcie, jak nasz Pan jest dobry 

Z LISTU ŚW. PAWŁA APOSTOŁA DO EFEZJANEf 5,15-20 

Baczcie pilnie, bracia, jak postępujecie: nie jako niemądrzy, ale jako 

mądrzy. Wyzyskujcie chwilę sposobną, bo dni są złe. Nie bądźcie przeto 

nierozsądni, lecz usiłujcie zrozumieć, co jest wolą Pana. 

A nie upijajcie się winem, bo to jest przyczyną rozwiązłości, ale 

napełniajcie się Duchem, przemawiając do siebie wzajemnie w psalmach i 

hymnach, i pieśniach pełnych ducha, śpiewając i wysławiając Pana w 

waszych sercach. Dziękujcie zawsze za wszystko Bogu Ojcu w imię Pana 

naszego Jezusa Chrystusa. 

AKLAMACJAJ 6,56 Alleluja, alleluja, alleluja 

Kto spożywa moje ciało i krew moją pije, 

trwa we Mnie, a Ja w nim. 

AKLAMACJA: Alleluja, alleluja, alleluja 

SŁOWA EWANGELII WEDŁUG ŚW. JANAJ 6,51-58 

Jezus powiedział do tłumów: «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 życia świata». 

Sprzeczali się więc między sobą Żydzi mówiąc: „Jak On może nam dać 

swoje ciało na pożywienie?” 

Rzekł do nich Jezus: «Zaprawdę, zaprawdę powiadam wam: Jeżeli nie 

będziecie spożywać ciała Syna Człowieczego i nie będziecie pili krwi Jego, 

nie będziecie mieli życia w sobie. Kto spożywa moje ciało i pije moją krew, 

ma życie wieczne, a Ja go wskrzeszę w dniu ostatecznym. 

Ciało moje jest prawdziwym pokarmem, a krew moja jest prawdziwym 

napojem. Kto spożywa moje ciało i krew moją pije, trwa we Mnie, a Ja w 

nim. Jak Mnie posłał żyjący Ojciec, a Ja żyję przez Ojca, tak i ten, kto Mnie 

spożywa, będzie żył przeze Mnie. 

To jest chleb, który z nieba zstąpił - nie jest on taki jak ten, który jedli wasi 

przodkowie, a poumierali. Kto spożywa ten chleb, będzie żył na wieki». 

PATRON TYGODNIA: ŚW. BARTŁOMIEJ, APOSTOŁ 
Święty Bartłomiej jest jednym z dwunastu 
Apostołów, których wybrał sobie Jezus 
spośród kilkudziesięciu uczniów. 

W Ewangeliach spotykamy dwa imiona: 
Bartłomiej i Natanael. Synoptycy 
(ewangeliści Mateusz, Łukasz i Marek) 
używają pierwszego, natomiast Jan 
posługuje się imieniem drugim. Jednak 
według krytyki biblijnej i tradycji chodzi w 
tym wypadku o jedną i tę samą osobę. Jan 
pisze o Natanaelu jako o Apostole

J 1, 35-51; 

21, 2
. Ponadto akcentuje wyraźnie, że 

Natanaela łączyła przyjaźń z Filipem 
Apostołem, a synoptycy w katalogach 
Apostołów umieszczają Bartłomieja za-
wsze właśnie przy Filipie

Mt 10, 3; Mk 3, 18; Łk 6, 14
. 

Św. Jan podaje, że pochodził z Kany 
Galilejskiej. Szczegółowo zaś opisuje 
pierwsze spotkanie Natanaela z 
Chrystusem

J 1, 35-51
, którego był naocznym 

świadkiem. Do Chrystusa Natanaela 
przyprowadził Filip. Niektórzy uważają, że 
to właśnie na weselu Natanaela w Kanie 
był Chrystus z uczniami i Matką, gdzie na 
Jej prośbę dokonał pierwszego cudu. 

Natanael obecny jest także nad Jeziorem Galilejskim, gdy apostołom ukazał się 
zmartwychwstały Chrystus

J 21,2
. 

Pierwszy historyk Kościoła, św. Euzebiusz wyraża przekonanie, że św. Bartłomiej 
apostołował w Indiach. Inni mówią o Etiopii

św. Rufin i Mojżesz z Horezmu
, Arabii 

Saudyjskiej
Pseudo-Hieronim

, kraju Partów i Mezopotamii, Te rozbieżności ukazują, jak 
mało wiemy o losach Apostoła po Wniebowstąpieniu Pana Jezusa. 

W drobnych fragmentach zachowały się apokryfy Ewangelia Bartłomieja i 
Apokalipsa Bartłomieja. Zachowała się również obszerniejsza Męka Bartłomieja 
Apostoła. Według niej Bartłomiej miał głosić Ewangelię w Armenii. Tam miał 
nawet nawrócić brata królewskiego, Polimniusza. Na rozkaz króla Armenii, 
Astiagesa, został (ok. 70) w Albanopolis pojmany, ukrzyżowany, a w końcu ścięty. 
Św. Izydor, biskup Sewilli, pisał, że św. Bartłomiej został odarty ze skóry. Stąd też 
uznawany jest za patrona rzeźników, garbarzy i introligatorów. 

Jego relikwie znajdują się w katedrze Benewentu, a część z nich w Rzymie, w 
bazylice na wyspie Tyberyjskiej. (uroczystość 24 sierpnia) 

il.: ŚW. BARTŁOMIEJ (trzymający w ręku swoją skórę z odbiciem twarzy Michała Anioła), BUONARROTI, 
Michał Anioł (1475, Caprese - 1564, Rzym), fragment Sądu Ostatecznego, 1537-41, fresk, Cappella 

Sistina, Watican; źródło www.wga.hu 

 

Komunia święta pogłębia nasze zjednoczenie z Chrystusem. Pierwszym 460 owocem przyjmowania Eucharystii w Komunii jest głębokie zjednoczenie z 

Chrystusem Jezusem, który powiedział: «Kto spożywa moje Ciało i Krew moją pije, trwa we Mnie, a Ja w nim»J 6, 56. Uczta eucharystyczna jest podstawą życia w 

Chrystusie: «Jak Mnie posłał żyjący Ojciec, a Ja żyję przez 521 Ojca, tak i ten, kto Mnie spożywa, będzie żył przeze Mnie»J 6, 57. [Katechizm Kościoła Katolickiego, 1391] 
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INFORMACJE PARAFIALNE 
 26.VIII (sobota): Uroczystość Najświętszej Maryi Panny 

Częstochowskiej. Msze św. o godz. 7:30 i 18:00. 
 27.VIII (niedziela): Na sumie o 12:00, pod przewodnictwem 

ks. biskupa Piotra JARECKIEGO, będziemy dziękować Panu 
Bogu za tegoroczne plony ziemi. Ustawienie delegacji 
wiosek z wieńcami i chlebem przed kościołem od 11:30. Po 
Mszy św., przed kościołem, dzielenie się chlebem na znak 
jedności i braterstwa. Następnie przejście na tereny za 
Domem Ludowym, gdzie odbędą się Uroczystości Dożynek 
Gminnych – gminy Konstancin-Jeziorna. Organizatorzy 
zapraszają wszystkich bardzo serdecznie. 

 Serdecznie witamy w naszej parafii alumna V roku 
Wyższego Metropolitalnego Seminarium Duchownego w 
Warszawie, Adriana ZAWADZKIEGO, który został skierowany 
do naszej parafii na miesięczną praktykę duszpasterską. 
Życzymy Mu owocnego pobytu i światła Ducha Św. w 

przygotowaniu się do posługi kapłańskiej. 
 W czasie wakacyjnego odpoczynku zachęcamy do lektury 

prasy i wydawnictw katolickich. 

ŚLUBY 
19.VIII.2006 sakrament Małżeństwa przyjęli: 

Jacek OLSZEWSKI i Joanna ANTAS 

Adam Tomasz KACZMAREK i 
Anna Justyna MORDZELEWSKA 

Łukasz ZDUŃCZYK i Magdalena JEZIORSKA 

Mariusz KALBARCZYK i 
Katarzyna Anna SKONIECZNA 

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

Gratulujemy! 

ZAPOWIEDZI 
Zapowiedź II: Robert Maciej ROGACZEWSKI, kawaler z Cegielni 

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

Zapowiedź II: Marcin KOZAKIEWICZ, kawaler z Czernideł, parafia 

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

Zapowiedź I: Przemysław Kazimierz JAŃCZUK, kawaler z 

Cegielni Oborskiej, parafia tutejsza, i Iwona Małgorzata 
MATYJASIAK, panna z parafii Świętej Bożej Rodzicielki Maryi 
w Klarysewie 

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

TAJEMNICE EUCHARYSTII – ERDING 
W 1417 rolnik ze wsi leżącej w pobliżu 

Erding w Niemczech wyniósł z kościoła 

Hostię zawiniętą w chustkę, gdyż uwierzył 

słowom sąsiada, że jeśli przyniesie ją do 

domu, zapewni sobie błogosławieństwo 

Boże. W drodze do domu Najświętszy 

Sakrament niespodziewanie wysunął się z 

chustki, uniósł się do góry, po czym opadł 

na ziemię i … zniknął. 

Rolnik na miejsce zdarzenia przyprowadził 

miejscowego księdza, który z daleka już 

widział Hostię leżącą na ziemi, białą i 

świecącą, lecz gdy próbował ją podnieść 

Hostia uniosła się do góry i opadła na 

ziemię, po czym znikła … Gdy na miejscu 

pojawił się miejscowy biskup historia, w obecności wielu lokalnych 

mieszkańców, się powtórzyła. 

W miejscu cudu, na odpokutowanie grzechów („kto spożywa chleb lub pije 

kielich Pański niegodnie, winny będzie Ciała i Krwi Pańskiej”1 Kor 11, 27), 

wybudowano sanktuarium, którym dziś opiekują się polscy paulini. Opis 

wydarzenia widnieje na murach kościoła. 

Il. Sanktuarium Krwi Pańskiej w Erding, Bawaria 

JASNOGÓRSKIE ŚLUBY NARODU 
Początkowo Prymas Stefan Wyszyński nie chciał osobiście przygotować 

tekstu ślubów. Uważał, że jako więzień (w tym czasie przetrzymywany był 

w Komańczy) powinien zachować milczenie. Zmienił zdanie dopiero pod 

wpływem argumentu, że św. Paweł właśnie w więzieniu pisał swe listy. 16 

maja 1956, wcześnie rano, pod wpływem natchnienia przygotował tekst 

ślubów. Następnie przez zaufaną osobę przesłał go do Częstochowy 

generałowi paulinów, ojcu Alojzemu Wrzalikowi. 

26 sierpnia 1956 - podczas Sumy Jasnogórskiej - w obecności około 

miliona wiernych - tekst ślubów został odczytany przez biskupa Michała 

Klepacza (pełniącego w tym czasie obowiązki przewodniczącego 

Episkopatu Polski). Na każde wezwanie Ślubów wierni odpowiadali: 

"Królowo Polski - przyrzekamy!". O osobie uwięzionego Prymasa 

przypominał pusty fotel, ustawiony przed ołtarzem … 

Królowo Polski! Odnawiamy dziś śluby Przodków naszych i Ciebie za 

Patronkę naszą i za Królową Narodu polskiego uznajemy. Zarówno siebie 

samych, jak i wszystkie ziemie polskie i wszystek Lud polecamy Twojej 

szczególnej opiece i obronie […] 

Przyrzekamy uczynić wszystko, co leży w naszej mocy, aby Polska była 

rzeczywistym Królestwem Twoim i Twojego Syna, poddanym całkowicie 

pod Twoje panowanie w życiu naszym osobistym, rodzinnym, narodowym i 

społecznym. 

Matko Łaski Bożej! Przyrzekamy Ci strzec w każdej duszy polskiej daru 

łaski jako źródła Bożego Życia. Pragniemy, aby każdy z nas żył w łasce 

uświęcającej i był świątynią Boga; 

- aby cały Naród żył bez grzechu ciężkiego; 

- aby stał się Domem Bożym i Bramą Niebios dla pokoleń wędrujących 

poprzez polską ziemię - pod przewodem Kościoła katolickiego - do 

Ojczyzny wiecznej. 

Święta Boża Rodzicielko i Matko Dobrej Rady! Przyrzekamy Ci, z oczyma 

utkwionymi w żłóbek betlejemski, że odtąd wszyscy staniemy na straży 

budzącego się życia […] Dar życia uważać będziemy za największą Łaskę 

Ojca wszelkiego Życia i za najcenniejszy skarb Narodu. 

Matko Chrystusowa i Domie Złoty! Przyrzekamy Ci stać na straży 

nierozerwalności małżeństwa, bronić godności kobiety, czuwać na progu 

ogniska domowego, aby przy nim życie Polaków było bezpieczne […] 

Przyrzekamy Ci wychować młode pokolenie w wierności Chrystusowi, 

bronić je przed bezbożnictwem i zepsuciem i otoczyć czujną opiekę 

rodzicielską. 

Zwierciadło Sprawiedliwości! Wsłuchując się w odwieczne tęsknoty 

Narodu, przyrzekamy Ci kroczyć za Słońcem Sprawiedliwości, Chrystusem, 

Bogiem naszym. Przyrzekamy usilnie pracować nad tym, aby w Ojczyźnie 

naszej wszystkie dzieci Narodu żyły w miłości i sprawiedliwości, w zgodzie 

i pokoju, aby wśród nas nie było nienawiści, przemocy i wyzysku […] 

Zwycięska Pani Jasnogórska! Przyrzekamy stoczyć pod Twoim sztandarem 

najświętszy i najcięższy bój z naszymi wadami narodowymi. Przyrzekamy 

wypowiedzieć walkę lenistwu i lekkomyślności, marnotrawstwu, pijaństwu 

i rozwiązłości. Przyrzekamy zdobywać cnoty: wierności i sumienności, 

pracowitości i oszczędności, wyrzeczenia się siebie i wzajemnego 

poszanowania, miłości i sprawiedliwości społecznej […] 

Oddajemy Tobie szczególnym aktem miłości każdy polski dom i każde 

polskie serce, aby chwała Twoja nie ustawała w ustach naszych dnia 

każdego, a zwłaszcza w dni Twoich świąt […]. 

W wykonaniu tych przyrzeczeń widzimy żywe Wotum Narodu, milsze Ci od 

granitów i brązów. Niech nas zobowiązują do godnego przygotowania serc 

naszych na Tysiąclecie Chrześcijaństwa Polski […] 

Przyjm nasze Przyrzeczenia, umocnij je w sercach naszych i zlóż przed 

Oblicze Boga w Trójcy Świętej Jedynego. W Twoje dlonie składamy naszą 

przeszłość i przyszłość, całe nasze życie narodowe i społeczne, Kościół 

Syna Twego i wszystko, co miłujemy w Bogu. 

Prowadź nas poprzez poddaną Ci ziemię polską do Bram Ojczyzny 

Niebieskiej. A na progu nowego życia sama okaż nam Jezusa, 

błogosławiony Owoc żywota Twojego. 

kard. Stefan WYSZYŃSKI (1901, Zuzela – 1981, Warszawa), fragmenty „Jasnogórskich Słubów 
Narodu”, 1956 

POCZET PAPIEŻY: SYZYNIUSZ (87) 
Syzyniusz był synem Jana. Niewiele wiemy o jego 

wcześniejszym życiu. 

Gdy został wybrany był ciężko chorym starcem. 

Konsekracja obyła się po zatwierdzeniu przez 

egzarchę Rawenny w styczniu 708. Syzyniusz 

rozpoczął przygotowania do odbudowy zniszczonych 

przez Arabów i Longobardów murów Rzymu; zdążył 

także wyświęcić biskupa przeznaczonego dla Korsyki. 

Zmarł, po 20 dniach pontyfikatu, 4.II.708 i został 

pochowany w bazylice św. Piotra w Rzymie. 

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 



 

 

 


