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DWUDZIESTA DRUGA NIEDZIELA ZWYKŁA 
Z KSIĘGI POWTÓRZONEGO PRAWAPwt 4,1-2.6-8 

Mojżesz powiedział do ludu izraelskiego: 

„A teraz, Izraelu, słuchaj praw i nakazów, których uczę was wypełniać, 

abyście żyli i doszli do posiadania ziemi, którą wam daje Pan Bóg waszych 

ojców. Nic nie dodacie do tego, co ja wam nakazuję, i nic z tego nie 

odejmiecie, za-

chowując naka-

zy waszego 

Pana Boga, 

które na was 

nakładam. 

Strzeżcie ich i 

wypełniajcie je, 

bo one są waszą 

mądrością i 

umiejętnością w 

oczach naro-

dów, które 

usłyszawszy o 

tych prawach, 

powiedzą: ‘Z 

pewnością ten 

wielki naród to 

lud mądry i 

rozumny’. Bo 

któryż naród 

wielki ma 

bogów tak 

bliskich, jak Pan 

Bóg nasz, 

ilekroć Go 

wzywamy? Któ-

ryż naród wielki 

ma prawa i 

nakazy tak spra-

wiedliwe, jak 

całe to Prawo, 

które ja wam dziś daję?” 

il. MOJŻESZ, BUONARROTI, Michał Anioł (SIMONI, Lodovico, di) (1475, Caprese - 1564, Rzym), 1515, 
marmur, wysokość 235cm, kościół S. Pietro in Vincoli, Rzym; źródło www.wga.hu 

PSALM RESPONSORYJNYPs 15 
REFREN: Prawy zamieszka w domu Twoim, Panie 

Kto zamieszka na Twej górze świętej? 

Ten, kto postępuje nienagannie, działa sprawiedliwie 

i mówi prawdę w swym sercu, 

kto swym językiem oszczerstw nie głosi. 

REFREN: Prawy zamieszka w domu Twoim, Panie 

Kto nie czyni bliźniemu nic złego, 

nie ubliża swoim sąsiadom, 

kto za godnego wzgardy uważa złoczyńcę, 

ale szanuje tego, kto się boi Pana. 

REFREN: Prawy zamieszka w domu Twoim, Panie 

Kto dotrzyma przysięgi dla siebie niekorzystnej, 

kto nie daje swych pieniędzy na lichwę 

i nie da się przekupić przeciw niewinnemu. 

Kto tak postępuje, nigdy się nie zachwieje. 

REFREN: Prawy zamieszka w domu Twoim, Panie 

Z LISTU ŚW. JAKUBA APOSTOŁAJk 1,17-18.21b-22.27 

Bracia moi umiłowani: 

Każde dobro, jakie otrzymujemy, i wszelki dar doskonały zstępuje z góry, 

od Ojca świateł, u którego nie ma przemiany ani cienia zmienności. Ze 

swej woli zrodził nas przez słowo prawdy, byśmy byli jakby pierwocinami 

Jego stworzeń. 

A przyjmijcie w duchu łagodności zaszczepione w was słowo, które ma 

moc zbawić dusze wasze. Wprowadzajcie zaś słowo w czyn, a nie bądźcie 

tylko słuchaczami oszukującymi samych siebie. 

Religijność czysta i bez skazy wobec Boga i Ojca wyraża się w opiece nad 

sierotami i wdowami w ich utrapieniach i w zachowaniu siebie samego 

nieskalanym od wpływów świata. 

AKLAMACJAJk 1,18 Alleluja, alleluja, alleluja 

Ze swej woli zrodził nas Ojciec przez słowo prawdy, 

abyśmy byli jakby pierwocinami Jego stworzeń. 

AKLAMACJA: Alleluja, alleluja, alleluja 

SŁOWA EWANGELII WEDŁUG ŚW. MARKAMk 7,1-8.14-15.21-23 

Zebrali się u Jezusa faryzeusze i kilku uczonych w Piśmie, którzy przybyli z 

Jerozolimy. I zauważyli, że niektórzy z Jego uczniów brali posiłek 

nieczystymi, to znaczy nie umytymi rękami. Faryzeusze bowiem i w ogóle 

Żydzi, trzymając się tradycji starszych, nie jedzą, jeśli sobie rąk nie obmyją, 

rozluźniając pięść. I gdy wrócą z rynku, nie jedzą, dopóki się nie obmyją. 

Jest jeszcze wiele innych zwyczajów, które przejęli i których przestrzegają, 

jak obmywanie kubków, dzbanków, naczyń miedzianych. 

Zapytali Go więc faryzeusze i uczeni w Piśmie: „Dlaczego twoi uczniowie 

nie postępują według tradycji starszych, lecz jedzą nieczystymi rękami?” 

Odpowiedział im: «Słusznie prorok Izajasz powiedział o was, obłudnikach, 

jak jest napisane: ‘Ten lud czci mnie wargami, lecz sercem swym daleko 

jest ode mnie. Ale czci na próżno, ucząc zasad podanych przez ludzi’. 

Uchyliliście przykazanie Boże, a trzymacie się ludzkiej tradycji». 

Potem przywołał znowu tłum do siebie i rzekł do niego: «Słuchajcie mnie 

wszyscy i zrozumiejcie. Nic nie wchodzi z zewnątrz w człowieka, co 

mogłoby uczynić go nieczystym; lecz co wychodzi z człowieka, to czyni 

człowieka nieczystym. Z wnętrza bowiem, z serca ludzkiego pochodzą złe 

myśli, nierząd, kradzieże, zabójstwa, cudzołóstwa, chciwość, przewrotność, 

podstęp, wyuzdanie, zazdrość, obelgi, pycha, głupota. Wszystko to zło z 

wnętrza pochodzi i czyni człowieka nieczystym». 

PATRON TYGODNIA: BŁ. ANIELA SALAWA 
Urodziła się w 1881 w podkrakowskiej wsi Siepraw, była córką kowala. Wraz ze 
swoim licznym rodzeństwem została wychowana w duchu głęboko religijnym. W 
1897 podjęła pracę pomocy domowej w Krakowie. Jednocześnie była blisko 

związana z Kościołem: pomagała m.in. w 
dekoracji kościołów. W 1900 wstąpiła do 
Stowarzyszenia Sług Katolickich w Krakowie 
(tzw. "Zytki") i współpracowała z tą 
organizacją do końca życia. 

W 18 roku życia złożyła śluby czystości a w 
1912 rozpoczęła nowicjat Trzeciego Zakonu 
Św. Franciszka (tercjarze) i złożyła 
przysięgę (1913). W okresie I wojny 
światowej pomagała rannym żołnierzom i 
jeńcom wojennym. Jednocześnie pogorszył 
się znacznie jej stan zdrowia; w 1922 zmarła 
w opinii świętości. 

Została pochowana początkowo na 
Cmentarzu Rakowickim w Krakowie, w 1949 
jej zwłoki spoczęły we Franciszkańskiej 
Kaplicy Męki Pańskiej. W 1991 papież Jan 
Paweł II podczas Mszy św. w Krakowie 
ogłosił ją błogosławioną. 

Aniela jest świętą szczególną, wyjątkową, a 
może i jedyną. Pokazuje bowiem na sobie 
możliwość życia głębokim życiem 
mistycznym w wirze codziennych zajęć, 
pracy czy trosk. W miarę upływu lat jej 
przyjaźń z Bogiem stawała się coraz 
bardziej intensywna. Cierpiała, ale czuła się 

bardzo szczęśliwą. Była często nie rozumiana przez otoczenie, ale nigdy nie 
narzekała. Spotykały ją różne przykrości, ale przed nikim się nie skarżyła, 
przyjmując to wręcz jako dar od swojego Jezusa. Mówiła: „Panie… Żyję, bo 
chcesz. Umrę - bo każesz. Zbaw mnie, bo możesz…” (uroczystość 9 września) 

il. BŁ. ANIELA SALAWA, SUMERA, Józef (ur. 1923, Mucharz), kościół w Śleszowicach; źródło 
sleszowice.republika.pl 

 

Od początku publicznej misji Jezusa niektórzy faryzeusze i zwolennicy Heroda z kapłanami i uczonymi w Piśmie postanowili skazać Go na śmierć307
Por. Mk 3, 6. 

530 Z powodu różnych działań (wypędzanie złych duchów308
Por. Mt 12, 24, odpuszczanie grzechów309

Por. Mk 2, 7, uzdrawianie w dzień szabatu310
Por. Mk 3, 1-6, oryginalne 

interpretowanie przepisów o czystości prawnej311
Por. Mk 7, 14-23, kontakty z celnikami i publicznymi grzesznikami312

Por. Mk 2, 14-17) niektórzy nieprzychylnie 

nastawieni ludzie podejrzewali, że Jezus był opętany313
Por. Mk 3, 22; J 8, 48; 10, 20. Oskarża się Go o bluźnierstwo314

Por. Mk 2, 7; J 5, 18; 10, 33, fałszywy profetyzm315
Por. J 7, 12. 52 i 

przestępstwa religijne, 591 które Prawo karało śmiercią przez ukamienowanie316
Por. J 8, 59; 10, 31. [Katechizm Kościoła Katolickiego, 574] 
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INFORMACJE PARAFIALNE 
 8.IX (piątek): Święto Narodzenia Najświętszej Maryi Panny – 

Matki Boskiej Siewnej. Msze św. o 7:30 i 18:00. 
Poświęcenie ziarna pod nowy zasiew na każdej Mszy św. 

 9.IX (sobota): Wypominki o 17:30. O 18:00 Msza św. za 

zmarłych z wypominek. 
 9.IX (sobota): Spotkanie wszystkich uczestników obozu 

wakacyjnego w Lewinie Kłodzkim. Rozpoczęcie Mszą św. o 
18:00. Serdecznie zapraszamy. 

 10.IX (niedziela): Wszystkich chłopców, którzy chcieliby zostać 
ministrantami w naszej parafii serdecznie zapraszamy do 
zakrystii przed Mszą św. o 10:30. 

 Chrzty we wrześniu w 4-tą niedzielę miesiąca, 24.IX na 
sumie. Zgłoszenia chrztów do 16.IX w kancelarii. 
Przygotowanie przed chrztem 17.IX po sumie, w kościele. 

 30.IX (sobota): Początek przygotowań młodzieży z III kl. 

gimnazjum do bierzmowania spotkaniem z ks. PRYMASEM na 
Polach Wilanowskich. Na spotkanie ks. Prymas bardzo 
gorąco zaprasza także młodzież, która już wcześniej 
przystąpiła do tego sakramentu. Bliższe informacje będą 
podawane sukcesywnie. 

 Zachęcamy do lektury prasy i wydawnictw katolickich. 

ŚLUBY 
2.IX.2006 sakrament Małżeństwa przyjęli: 

Rafał PINDELSKI i Paulina RAWSKA 

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

Gratulujemy! 

ZAPOWIEDZI 
Zapowiedź II Tomasz Piotr WITMANOWICZ, kawaler z parafii 

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

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

Ks. Proboszcz mgr Stefan KOTWIŃSKI 

DEKRET 

Mając na względzie potrzeby administracyjne, duszpasterskie i 

katechetyczne całej Archidiecezji Warszawskiej, jak też troskę o jedność i 

owocną współpracę kapłanów w dekanatach, niniejszym, po myśli 

kanonów 553-555 Kodeksu Prawa Kanonicznego, mianuję Wielebnego 

Księdza – do końca obecnej kadencji – dziekanem dekanatu 

konstancińskiego. 

Wielebnemu Księdzu Dziekanowi źyczę obfitych darów Ducha Świętego i 

na podjęty trud z serca błogosławię. 

Warszawa, dnia 23 czerwca 2006 r. 

Podpisał: 

Józef Kardynał GLEMP 

Arcybiskup Metropolita Warszawski 

Prymas Polski 

Ks. Grzegorz KALWARCZYK 

Kanclerz Kurii 

Księże Proboszczu – wszelkich łask Bożych na trudnej drodze życzy 

Redakcja 

TAJEMNICE EUCHARYSTII – CUD TRZECH HOSTII (POZNAŃ) 
„W piątek piętnastego sierpnia pewna kobieta w Poznaniu, przyjąwszy 

Najświętszy Sakrament Eucharystii w klasztorze 

braci dominikanów, wyjęła z ust hostię, by [ją] 

sprzedać”. Tymi słowami zaczyna Jan Długosz 

opowieść o fundacji świątyni, która miała się stać 

jednym z najważniejszych miejsc kultu w 

średniowiecznej Polsce. 

Wg tradycji w 1399 kobieta skradła z kościoła 

dominikanów trzy Hostie i Je sprzedała. 

Świętokradcy, ukrywszy się w piwnicy jednej z 

kamienic, zaczęli bezcześcić Najświętszy Sakrament, 

a wtedy z ugodzonej nożem Hostii wytrysnęła krew … 

Przerażeni świętokradcy próbowali pozbyć się 

krwawiących Hostii i porzucić je na bagnach. Wkrótce 

syn miejscowego pasterza ujrzał niezwykłe zjawisko: 

trzy Hostie unoszące się nad mokradłem. Jego ojciec 

postanowił powiadomić o tym burmistrza, lecz ten 

nie dał pasterzowi wiary i - uznawszy go za obłąkanego - polecił uwięzić. 

Gdy jednak pasterz w cudowny sposób się uwolnił, zdumiony burmistrz 

polecił sprawdzić jego słowa. Wtedy Hostie zobaczyli i inni ludzie. 

Dopiero sprowadzony na miejsce cudu biskup przeniósł Hostie do miasta i 

umieścił je w kościele farnym. O zdarzeniu powiadomiono króla 

Władysława Jagiełłę. Po zwycięstwie pod Grunwaldem, wypełniając 

złożony wcześniej ślub, monarcha odbył pieszą pielgrzymkę do trzech 

Hostii z Pobiedzisk, po czym przez trzy dni adorował Najświętszy 

Sakrament. Ufundował również kościół Bożego Ciała, do którego później 

przeniesiono cudowne Hostie. Pierwotnie relikwiarzem Hostii była 

najstarsza w Polsce monstrancja pochodząca z 1400, podarowana przez 

króla Jagiełłę. Obecnie cudowne Hostie przechowywane są w monstrancji 

z 1936, zwieńczoną tzw. "koroną św. Królowej Jadwigi".  

Na Błoniach, na Błoniach 

Łuna powstała; 

Tam to Bóg zjawił cud 

Swojego Ciała, 

Aby mógł Jego lud 

Widziec cud 

Bożego Ciała. 

O, białe, o, białe, białe Ciało, 

Które Krwią jasną swą opływało; 

Za nas się, dla nas się, przez nas się 

Ciałem stało. 

W pierwszych latach XVIII w. wybudowano drugą świątynię - w miejscu 

profanacji Najświętszego Sakramentu. Kamienicę, w której bezczeszczono 

Hostie, przekształcono w kościół pw. Najświętszej Krwi Chrystusowej. 

Znajduje się tu studnia, do której - według innej wersji - wrzucono Hostie. 

W każdy czwartek o 18:00 w kościele Bożego Ciała w Poznaniu 

odprawiana jest Msza św., po której odbywa się procesja z Najświętszym 

Sakramentem wewnątrz świątyni. 

Wiersz: Jacek KOWALSKI, trawestacja pieśni na Boże Ciało, z XV w. 
il.: Monstrancja gotycka z kościoła Bożego Ciała; przełom XIV i XV wieku; dar Władysława Jagiełły 

PIOSENKA DLA CÓRKI 
Nie mam teraz czasu dla ciebie, 

Nie widziała cię długo matka, 

Jeszcze trochę poczekaj, dorośnij, 

Opowiemy ci o tych wypadkach. 

O tych dniach pełnych nadziei, 

Pełnych rozmów i sporów gorących, 

O tych nocach kiepsko przespanych, 

Naszych sercach mocno bijących. 

O tych ludziach, którzy poczuli, 

Że są wreszcie teraz u siebie, 

Solidarnie walczą dzisiaj 

l o przyszłość także dla ciebie. 

Więc się nie smuć i czekaj cierpliwie, 

Aż powrócisz w nasze objęcia. 

W naszym domu, który nie istniał, 

Bo w nim brak było … prawdziwego szczęścia. 

Maciej PIETRZYK 

POCZET PRYMASÓW: WŁADYSŁAW ŁUBIEŃSKI (66) 
Urodził się w 1703 jako syn łowczego 

sieradzkiego. Uczeń seminarium 

duchownego w Łowiczu, następnie kolegium 

jezuickiego w Kaliszu, studiował też w 

Krakowie i Rzymie. Był kanonikiem 

gnieźnieńskim, scholastykiem krakowskim. 

Poparł w 1733 kandydaturę saską na tron 

polski. Od 1741 przez 16 lat przebywał w 

Dreźnie. Od 1757 arcybiskup lwowski, w 

1759 został zaś arcybiskupem 

gnieźnieńskim. Rezydował głównie w 

Skierniewicach, gdzie ukończył budowę 

pałacu. Finansował przebudowę katedry 

gnieźnieńskiej, w Łowiczu założył drukarnię. 

Zajęty polityką, starał się jednak zarządzać 

energicznie diecezją. Autor licznych listów pasterskich, w których 

nawoływał do poprawy obyczajów. Po śmierci Augusta III pełnił jako 

ostatni z prymasów funkcję interrexa. Poparł w 1764 kandydaturę 

Stanisława Poniatowskiego na tron i jego plany reform państwowych. Dbał 

o splendor i okazałość swego dworu. Zmarł 1767, pochowany w Łowiczu. 

il. PRYMAS ŁUBIEŃSKI, katedra łowicka 
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 

 


