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DWUDZIESTA PIERWSZA NIEDZIELA ZWYKŁA 
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Z KSIĘGI JOZUEGOJoz 24,1-2a.15-17 

Jozue zgromadził w Sychem wszystkie pokolenia Izraela. Wezwał też 

starszych Izraela, jego książąt, sędziów i przełożonych, którzy stawili się 

przed Bogiem. Jozue przemówił wtedy do całego narodu: „Gdyby wam się 

nie podobało służyć Panu, rozstrzygnijcie dziś, komu chcecie służyć, czy 

bóstwom, którym służyli wasi przodkowie po drugiej stronie Rzeki, czy też 

bóstwom Amorytów, w których kraju zamieszkaliście. Ja sam i mój dom 

służyć chcemy Panu”. 

Naród wówczas odrzekł tymi słowami: „Dalekie jest to od nas, abyśmy 

mieli opuścić Pana, a służyć obcym bóstwom. Czyż to nie Pan, Bóg nasz, 

wyprowadził nas i przodków naszych z ziemi egipskiej, z domu niewoli? 

Czyż nie On przed oczyma naszymi uczynił wielkie znaki i ochraniał nas 

przez całą drogę, którą szliśmy, i wśród wszystkich ludów, pomiędzy 

którymi przechodziliśmy? My również chcemy służyć Panu, bo On jest 

naszym Bogiem”. 

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 

Oczy Pana zwrócone na sprawiedliwych, 

uszy Jego otwarte na ich wołanie. 

Pan zwraca swe oblicze przeciw zło czyniącym, 

by pamięć o nich wymazać z ziemi. 

REFREN: Wszyscy zobaczcie, jak nasz Pan jest dobry 

Pan słyszy wołających o pomoc 

i ratuje ich od wszelkiej udręki. 

Pan jest blisko ludzi skruszonych w sercu, 

ocala upadłych na duchu. 

REFREN: Wszyscy zobaczcie, jak nasz Pan jest dobry 

Liczne są nieszczęścia, które cierpi sprawiedliwy, 

ale Pan go ze wszystkich wybawia. 

On czuwa nad każdą jego kością 

i żadna z nich nie zostanie złamana. 

REFREN: Wszyscy zobaczcie, jak nasz Pan jest dobry 

Zło sprowadza śmierć grzesznika, 

wrogów sprawiedliwego spotka kara. 

Pan odkupi dusze sług swoich, 

nie zazna kary, kto się doń ucieka. 

REFREN: Wszyscy zobaczcie, jak nasz Pan jest dobry 

Z LISTU ŚW. PAWŁA APOSTOŁA DO EFEZJANEf 5,21-32 

Bracia: 

Bądźcie sobie wzajemnie poddani w bojaźni Chrystusowej. Żony niechaj 

będą poddane swym mężom jak Panu, bo mąż jest głową żony, jak i 

Chrystus Głową Kościoła: On Zbawca Ciała. Lecz jak Kościół poddany jest 

Chrystusowi, tak i żony mężom we wszystkim. 

Mężowie, miłujcie żony, bo i Chrystus umiłował Kościół i wydał za niego 

samego siebie, aby go uświęcić, oczyściwszy obmyciem wodą, któremu 

towarzyszy słowo, aby osobiście stawić przed sobą Kościół jako 

chwalebny, nie mający skazy czy zmarszczki, czy czegoś podobnego, lecz 

aby był święty i nieskalany. Mężowie powinni miłować swoje żony tak, jak 

własne ciało. Kto miłuje swoją żonę, siebie samego miłuje. Przecież nigdy 

nikt nie odnosił się z nienawiścią do własnego ciała, lecz każdy je żywi i 

pielęgnuje, jak i Chrystus Kościół, bo jesteśmy członkami Jego Ciała. 

Dlatego opuści człowiek ojca i matkę, a połączy się z żoną swoją, i będą 

dwoje jednym ciałem. Tajemnica to jest wielka, a ja mówię: w odniesieniu 

do Chrystusa i do Kościoła. 

AKLAMACJAJ J 6,63b.68b Alleluja, alleluja, alleluja 

Słowa Twoje, Panie, są duchem i życiem. 

Ty masz słowa życia wiecznego. 

AKLAMACJA: Alleluja, alleluja, alleluja 

SŁOWA EWANGELII WEDŁUG ŚW. JANAJ 6,54.60-69 

Ucząc w synagodze w Kafarnaum Jezus powiedział: «Kto spożywa moje 

ciało i pije moją krew, ma życie wieczne, a Ja go wskrzeszę w dniu 

ostatecznym». A spośród Jego uczniów, którzy to usłyszeli, wielu mówiło: 

„Trudna jest ta mowa. Któż jej może słuchać?” 

Jezus jednak świadom tego, że uczniowie Jego na to szemrali, rzekł do 

nich: «To was gorszy? A gdy ujrzycie Syna Człowieczego, jak będzie 

wstępował tam, gdzie był przedtem? Duch daje życie; ciało na nic się nie 

przyda. Słowa, które Ja wam powiedziałem, są duchem i życiem. Lecz 

pośród was są tacy, którzy nie wierzą». Jezus bowiem na początku 

wiedział, którzy to są, co nie wierzą, i kto miał Go wydać. 

Rzekł więc: «Oto dlaczego wam powiedziałem: Nikt nie może przyjść do 

Mnie, jeżeli mu to nie zostało dane przez Ojca». Odtąd wielu uczniów Jego 

się wycofało i już z Nim nie chodzili. 

Rzekł więc Jezus do Dwunastu: «Czyż i wy chcecie odejść? » Odpowiedział 

Mu Szymon Piotr: „Panie, do kogóż pójdziemy? Ty masz słowa życia 

wiecznego. A myśmy uwierzyli i poznali, że Ty jesteś Świętym Boga”. 

PATRON TYGODNIA: ŚW. MONIKA 
Monika urodziła się ok. 332 w 
Tagaście w Numidii (Algieria). 
Pochodziła z rodziny 
chrześcijańskiej, ale została 
wydana za mąż za poganina. Był 
on patrycjuszem, członkiem rady 
miejskiej. 

W 354 urodziła syna, Augustyna, 
jedną z największych postaci 
Kościoła (potem miała jeszcze 
syna Nawigiusza i córkę, której 
imienia nie znamy). W 371 umarł 
mąż Moniki (Monika doprowadziła 
go w końcu do przyjęcia chrztu 
…). Zaczął się wtedy smutny 
okres w jej życiu, pełen łez i bólu. 
Dorastający Augustyn naśladując 
przywary ojca, zaczął sprawiać jej 
kłopoty. Za nic miał ideały chrześ-
cijańskie, którymi żyła jego matka. 
Miał nieślubne dziecko. Związał 
się z sektą manicheistyczną. 

dokończenie na odwrocie .… 
 

Pierwsza zapowiedź Eucharystii podzieliła uczniów, podobnie jak zgorszyła ich zapowiedź męki: "Trudna jest ta mowa. Któż jej może słuchać?"J 6, 60. 

Eucharystia i Krzyż są kamieniem obrazy. Chodzi o to samo misterium, które nie przestaje być przyczyną podziału. «Czyż i wy chcecie odejść? »J 6, 67. To pytanie 

Pana rozbrzmiewa przez wieki jako zaproszenie 1327 Jego miłości, by odkryć, że tylko On ma "słowa życia wiecznego"J 6, 68 i że przyjęcie w wierze daru 

Eucharystii jest przyjęciem Jego samego. [Katechizm Kościoła Katolickiego, 1336] 
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INFORMACJE PARAFIALNE 
 1.IX (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. 

 1.IX (piątek): 67 rocznica wybuchu II wojny światowej. Msza 

św. za poległych i pomordowanych w latach 1939-1945 o 
7:30. 

 2.IX (sobota): 1-SZA SOBOTA MIESIĄCA. Na Mszy św. o 7:30, 

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

 3.IX (niedziela): Po sumie o 12:00 comiesięczna adoracja 

Najświętszego Sakramentu; po niej spotkanie Kół Żywego 
Różańca. 

 4.IX (poniedziałek): Msza św. na rozpoczęcie nowego roku 

szkolnego 2006/2007: 
 o 8:00 dla szkoły w Słomczynie, w kościele; 
 o 9:15 dla szkoły w Brześcach, na terenie szkoły. 

Serdecznie zapraszamy wszystkie dzieci, młodzież, rodziców 
i całe grono pedagogiczne. 
Spowiedź przed rozpoczęciem roku szkolnego 1.IX (piątek) od 
17:30 do 18:30; oraz 3.IX (niedziela), pół godziny przed 

każdą Mszą św. 
 2.IX (sobota)-3.IX (niedziela): Krajowa Pielgrzymka Rolników 

połączona z Ogólnopolskim Świętem Dziękczynienia za plony 
na Jasnej Górze. Rozpoczęcie 2.IX (sobota) o 19:00 Mszą św. 
i Apelem w bazylice, zakończenie 3.IX (niedziela) uroczystą 

Sumą z błogosławieństwem wieńców żniwnych o 11:00. 
Szczegółowy program wywieszony jest w gablocie przed 
kościołem. 

 Zachęcamy do lektury prasy i wydawnictw katolickich. 

ŚLUBY 
26.VIII.2006 sakrament Małżeństwa przyjęli: 

Mariusz PRUŚNIEWSKI i Ilona KULCZYK 

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

Gratulujemy! 

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

 

Kacper ORNAT, z Turowic 

 

Kacper BIERNACKI, z Łęgu 

Radosław NOGAL, z Turowic 

Mateusz Kacper URBAŃSKI, z Turowic 

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

ZAPOWIEDZI 
Zapowiedź I Tomasz Piotr WITMANOWICZ, kawaler z parafii 

Wniebowzięcia NMP w Konstancinie-Jeziornej, i Magdalena 
Elżbieta CZUBAJ, panna ze Słomczyna, parafia tutejsza 

Zapowiedź II: 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. 

ODESZLI 

W ostatnim tygodniu odeszła z naszego grona: 

śp. Wanda BIERNACKA, † 17.VIII.2006, l. 90 
 

Wieczne odpoczywanie racz Jej dać Panie! 

TAJEMNICE EUCHARYSTII – TERESA NEUMANN 
Urodziła się w 1898 w Konnersreuth (diocezja Regensburg) w rodzinie 

krawca. W młodości pragnęła zostać misjonarką w Afryce. Jej plany 

pokrzyżował uraz kręgosłupa, który unieruchomił ją w 1918 w łóżku. Rok 

później straciła wzrok … 

We snach widywała św. Teresę z Lisieux, z którą czuła silną więź. Usłyszała 

od niej, że będzie mogła znowu chodzić, ale dozna jeszcze wielu cierpień. I 

w 1925 ślepota i inne dolegliwości nagle (w dniu kanonizacji św. Teresy z 

Lisieux) ustąpiły i mogła udać się do kościoła. Już wtedy rzadko odczuwała 

głód i pragnienie. Dwa lata później całkiem 

przestała jeść i pić, natomiast codziennie 

przyjmowała Komunię św. Odtąd przez 35 lat 

Teresa obywała się bez jedzenia i picia, 

przyjmując w tym czasie jedynie Eucharystię … 

W 1926 na jej ciele zaczęły pojawiać się 

stygmaty: ślady po gwoździach, uderzeniach 

bicza i koronie cierniowej. Z jej oczu zaczęły 

płynąć krwawe łzy. Bardzo ekspresyjnie w każdy 

piątek Teresa przeżywała Mękę Pańską; zdarzało 

się jej relacjonować, z zadziwiającymi szczegółami archeologicznymi - i w 

do tego języku aramejskim! - drogę Chrystusa na Golgotę. 

Poddawano ją dokładnym badaniom lekarskim, ale nauka nie znalazła 

wytłumaczenia obserwowanych u niej objawów. 

Z pogodą znosiła cierpienia i ofiarnie pracowała na rzecz Kościoła. Zmarła 

w 1962. Przed pogrzebem jej ciało było wystawione przez kilka dni; 

tysiące osób przyszły ją pożegnać. Przed zamknięciem trumny lekarze nie 

stwierdzili najmniejszego śladu rozkładu ciała zmarłej … 

ZIEMIA TA JEST ŚWIĘTA … 

 
ŻNIWIARKI W POLU, TETMAJER, Włodzimierz (1861, Harklowa k. Nowego Targu – 1923, Kraków), 

1901, olej na płótnie, 70124cm, Muzeum Narodowe, Poznań, źródło: www.pinakoteka.zascianek.pl 

O Boże, wielki Boże! 

To tylko Ty potrafisz 

tak malować kwiaty, 

złocić kłosy, układać ziarna, 

a ja - zjadacz chleba, 

ekonom, rachmistrz i sklepikarz … 

Klękam przed Tobą, Panie, 

Bo ziemia ta jest święta. 

Nikt cię już nie całuje, Matko Żywicielko. 

Nikt nie dotyka cię czule bosymi stopami. 

Kombajny cię gniotą, ciągniki szarpią skibami. 

Czy ciebie kiedyś to nie rozgniewa? 

Całuję rozmnożone kłosy. 

Ślubuję, że się chlebem podzielę. 

Uszanuję chleb. 

Na ołtarz go zaniosę - na Komunię […] 

Z pola człowiek wraca lepszy … 

ks. bp Józef ZAWITKOWSKI (ur. 1938, Żdżary), „Wyjdź kiedyś na pole”, fragmenty 

PATRON TYGODNIA: ŚW. MONIKA (c.d.) 

Monika nie poddała się: modliła się za Augustyna, błagając Boga o nawrócenie. 
Jeździła też wszędzie za nim bojąc się, że kiedy straci go z oczu, nie będzie już 
dla niego ratunku. Kiedy Augustyn wyjechał do Kartaginy, pojechała za nim. 
Potem podążyła też do Rzymu i Mediolanu. I tam Augustyn poznał św. 
Ambrożego i pod wpływem jego nauk przyjął chrzest. Wtedy Monika poczuła się 
szczęśliwa i uznała, że może już powrócić do domu… W drodze do Tagasty, w 
Ostii, zachorowała na febrę i zmarła (ok. 387). 

Ciało jej złożono w Ostii w kościele św. Aurei. Dziś spoczywa w kościele św. 
Augustyna w Rzymie (dawniej św. Tryfona), w osobnej kaplicy. 

Jest patronką kobiet chrześcijańskich, matek, wdów, kobiet zamężnych, tych które 
przeżywają kłopoty małżeńskie i nieudane małżeństwa, kobiet, które zawiodły się 
na dzieciach lub mają z dziećmi kłopoty, kobiet będących ofiarami cudzołóstwa, 
alkoholizmu, złorzeczeń i oszczerstw. (uroczystość 27 sierpnia) 

il. na stronie pierwszej: ŚW. AUGUSTYN I MONIKA, SCHEFFER, Ary (1795, Dordrecht - 1858, Argenteuil), 

replika, ok. 1845, olejny na płótnie, 135.2104.8 cm, National Gallery, Londyn; źródło 

www.nationalgallery.org.uk 

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 



 

 

 


