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DWUDZIESTA TRZECIA NIEDZIELA ZWYKŁA 
Z KSIĘGI PROROKA IZAJASZAIz 35,4-7a 

Powiedzcie małodusznym: „Odwagi! Nie bójcie się! Oto wasz Bóg, oto 

pomsta; przychodzi Boża odpłata; On sam przychodzi, by was zbawić”. 

Wtedy przejrzą oczy niewidomych i uszy głuchych się otworzą. Wtedy 

chromy jak jeleń wyskoczy i język niemych wesoło krzyknie. 

Bo trysną zdroje wód na pustyni i strumienie na stepie; spieczona ziemia 

zmieni się w staw, spragniony kraj w krynice wód. 

PSALM RESPONSORYJNYPs 146 
REFREN: Chwal, duszo moja, Pana, Stwórcę swego 

On wiary dochowuje na wieki, 

uciśnionym wymierza sprawiedliwość, 

chlebem karmi głodnych, 

wypuszcza na wolność uwięzionych. 

REFREN: Chwal, duszo moja, Pana, Stwórcę swego 

Pan przywraca wzrok ociemniałym, 

Pan dźwiga poniżonych, 

Pan kocha sprawiedliwych, 

Pan strzeże przybyszów. 

REFREN: Chwal, duszo moja, Pana, Stwórcę swego 

Ochrania sierotę i wdowę, 

lecz występnych kieruje na bezdroża. 

Pan króluje na wieki, 

Bóg twój, Syjonie, przez pokolenia. 

REFREN: Chwal, duszo moja, Pana, Stwórcę swego 

Z LISTU ŚW. JAKUBA APOSTOŁAJk 2,1-5 

Bracia moi, niech wiara wasza w Pana naszego Jezusa Chrystusa 

uwielbionego nie ma względu na osoby. Bo gdyby przyszedł na wasze 

zgromadzenie człowiek przystrojony w złote pierścienie i bogatą szatę i 

przybył także człowiek ubogi, w zabrudzonej szacie, a wy spojrzycie na 

bogato odzianego i powiecie: „Usiądź na zaszczytnym miejscu”, do 

ubogiego zaś powiecie: „Stań sobie tam albo usiądź u podnóżka mojego”, 

to czy nie czynicie różnic między sobą i nie stajecie się sędziami 

przewrotnymi? 

Posłuchajcie, bracia moi umiłowani! Czy Bóg nie wybrał ubogich tego 

świata na bogatych w wierze oraz na dziedziców królestwa przyobiecanego 

tym, którzy Go miłują? 

AKLAMACJAMt 4,23 Alleluja, alleluja, alleluja 

Jezus głosił Ewangelię o królestwie 

i leczył wszelkie choroby wśród ludu. 

AKLAMACJA: Alleluja, alleluja, alleluja 

SŁOWA EWANGELII WEDŁUG ŚW. MARKAMk 7,31-37 

 
JEZUS UZDRAWIA GŁUCHONIEMEGO, nieznany ilustrator „Evangelicae Historiae Imagines” autorstwa 

Jerome NADALA, 1593, drzeworyt; źródło catholic-resources.org 

Jezus opuścił okolice Tyru i przez Sydon przyszedł nad Jezioro Galilejskie, 

przemierzając posiadłości Dekapolu. 

Przyprowadzili Mu głuchoniemego i prosili Go, żeby położył na niego rękę. 

On wziął go na bok osobno od tłumu, włożył palce w jego uszy i śliną 

dotknął mu języka, a spojrzawszy w niebo, westchnął i rzekł do niego: 

«Effatha», to znaczy: «Otwórz się». Zaraz otworzyły się jego uszy, więzy 

języka się rozwiązały i mógł prawidłowo mówić. 

Jezus przykazał im, żeby nikomu nie mówili. Lecz im bardziej przykazywał, 

tym gorliwiej to rozgłaszali. 

I pełni zdumienia mówili: „Dobrze uczynił wszystko. Nawet głuchym słuch 

przywraca i niemym mowę”. 

PATRON TYGODNIA: ŚW. PULCHERIA 
Urodziła się w 399 w Konstantynopolu jako jedno z pięciorga dzieci cesarza 
Arkadiusza. Otrzymała wszechstronne wykształcenie, została bowiem oddana 
jako dziewczę na wychowanie pod opiekę eunucha, Antiocha. Władała doskonale 
nie tylko językiem greckim, ale również łacińskim. 

W 414 jej młodszy brat, Teodozjusz, został cesarzem. Natychmiast do 
współrządów powołał Pulcherię i nadał jej tytuł Augusty (cesarzowej). W senacie 
umieszczono jej popiersie obok popiersia cesarza. Odtąd dzieliła z bratem rządy, 
wywierając na niego przemożny, ale też i dobroczynny wpływ. Z jej inicjatywy 
wyszły dekrety przeciwko montanistom i eunomianom (415), a potem przeciwko 
nestorianom (429). Wyszła także ustawa zabraniająca poganom przyjmowania 
publicznych urzędów i stanowisk państwowych (416). Hierarchii Kościoła 
okazywała wielki szacunek, wspierała kościoły i klasztory. Złożyła ślub dozgonnej 
czystości, składając na dokumencie własnoręczny podpis. Skłoniła do tego 
samego również dwie swoje siostry. Oddawała się w wolnym czasie pilnie studiom 
Pisma świętego, modlitwie i dziełom miłosierdzia. Jej osobistą zasługą było to, że 
stosunki pomiędzy Rzymem a Konstantynopolem ułożyły się jak najlepiej. 

Korespondowała z papieżem św. Leonem I Wielkim i 
sama także otrzymywała od niego listy. Popierała rozwój 

kultury, wspierała budowę nowych świątyń. 

Po pewnym czasie do łaski cesarskiej wdarł 
się ambitny minister Chryzapiusz. Miał on tak 
wielki wpływ na cesarza, że stał się niemal 
wszechwładny. Swoimi intrygami 
doprowadził do tego, że Pulcheria musiała 
opuścić dwór cesarski i zamieszkać w pałacu 
w Hebdomon, gdzie wiodła życie na pół 

klasztorne. Patriarcha Konstantynopola, 
Nestoriusz, dla spodobania się cesarzowi i jego 

ministrowi jawnie okazywał cesarzowej swoją 
niechęć. Posunął się tak daleko, że nie pozwalał jej uczestniczyć 
w niedzielnej liturgii. Zniszczył też jej portret zawieszony przy ołtarzu obok 
złożonych przez nią darów i dokumentu ślubu dozgonnego dziewictwa. Pulcheria 
jawnie potępiła jego błędy i okazywała swoją przyjaźń największemu pogromcy 
jego herezji, św. Cyrylowi z Aleksandrii. Kiedy za zezwoleniem cesarza zwołano 
do Efezu synod i dotkliwie pobito na nim wyznawców prawowiernej wiary (stąd 
przeszedł on do historii pod nazwą "zbójeckiego"), Pulcheria dała publicznie 
wyraz swojemu oburzeniu (449). Papież św. Leon I wyraził jej za to 
podziękowanie i uznanie. Cesarzowa odpowiedziała listem, domagającym się 
zwołania powszechnego soboru. 

W 450 cesarz Teodozjusz II zmarł. Pulcheria natychmiast powróciła na dwór 
cesarski, usunęła Chryzapiusza i objęła rządy. Niedługo potem poślubiła prawie 
60-letniego i chorowitego dowódcę wojska, senatora Marcjana, który jako cesarz 
objął z nią współrządy. Postawiła wszakże warunek, że małżeństwo będzie 
dziewicze. Koronacja odbyła się w 450. Leon I wysłał delegację z gratulacjami. 
Cesarzowa z tej okazji dokonała uroczystej translacji (przeniesienia) relikwii św. 
Flawiana, patriarchy Konstantynopola (który zmarł po pobiciu w trakcie synodu 
„zbójeckiego”) do kościoła Dwunastu Apostołów, który odgrywał wówczas rolę 
narodowego mauzoleum cesarstwa. Tam znajdowały się relikwie Apostołów (stąd 
nazwa kościoła) i znakomitych świętych Kościoła wschodniego. 

Ostatnim wielkim dziełem Pulcherii było zwołanie soboru chalcedońskiego w 451, 
na którym została - definitywnie i ostatecznie - potępiona nauka Nestoriusza. Na 
jednej z sesji cesarzowa uczestniczyła osobiście i odebrała hołd od ojców soboru. 
Papież po odbytym soborze wysłał osobne pismo z podziękowaniem do 
cesarzowej. 

Panowała 39 lat. Zmarła w 54. roku życia (453). Jej ciało umieszczono w kościele 
Dwunastu Apostołów. Cesarz Leon, następca Marcjana, na jej grobowcu umieścił 
jej portret. Kazał także na jednym z placów Konstantynopola umieścić jej posąg. 

źródło: www.brewiarz.katolik.pl (uroczystość 10 września) 
il. CESARZOWA PULCHERIA, Aelia Pulcheria AV Tremissis, moneta wybita ok. 420-450/5, mennica w 
Konstantynopolu; źródło www.wildwinds.com 

 

Kościół w czasach apostolskich zna specjalny obrzęd przeznaczony dla chorych. Mówi o tym św. Jakub: "Choruje ktoś wśród was? Niech sprowadzi kapłanów 

Kościoła, by się modlili nad nim i namaścili go olejem w imię Pana. A modlitwa pełna wiary będzie dla chorego ratunkiem i Pan go podźwignie, a jeśliby 

popełnił grzechy, będą mu odpuszczone"Jk 5, 14-15. 1117Tradycja uznała w tym obrzędzie jeden z siedmiu sakramentów Kościoła104
Por. Innocenty I, list Si instituta ecclesiastica: DS 

216; Sobór Florencki: DS 1324-1325; Sobór Trydencki: DS 1695-1696; 1716-1717. [Katechizm Kościoła Katolickiego, 1510] 
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INFORMACJE PARAFIALNE 
 14.IX (czwartek): ŚWIĘTO PODWYŻSZENIA KRZYŻA ŚWIĘTEGO. Msza 

św. o 7:30. 
 16-17.IX (sobota-niedziela): XXIV Ogólnopolska Pielgrzymka 

Ludzi Pracy na Jasną Górę. Szczegółowy program 
wywieszony jest w gablocie przed kościołem. Dojazd do 
Częstochowy indywidualny. 

 30.IX (sobota): VIII WILANOWSKIE SPOTKANIE MŁODZIEŻY 

ARCHIDIECEZJI WARSZAWSKIEJ, pod przewodnictwem ks. 
Prymasa Józefa Kardynała GLEMPA, przeżywane pod hasłem: 
„Budujemy dom na skale”. Uczestnictwo młodzieży III klas 
gimnazjalnych, rozpoczynających przygotowanie do 
sakramentu bierzmowania, obowiązkowe. Ks. Prymas 
zaprasza również bardzo serdecznie wszystkich, którzy już 
ten sakrament przyjęli wcześniej. Program spotkania 
wywieszony jest w gablocie przed kościołem. 
W związku z koniecznością zamówienia autokaru wszyscy 

udający się na to spotkanie mają obowiązek zapisać się jak 
najszybciej u swoich katechetów: młodzież ze szkół w 
Brześcach i Słomczynie - w swoich szkołach; młodzież z 
innych szkół, ale mieszkająca na terenie tutejszej parafii - u 
księży w zakrystii. Uwrażliwiamy, że ten zapis jest 
jednocześnie zgłoszeniem się na przygotowanie do 
bierzmowania. 

 W nawie bocznej, po lewej stronie kościoła, znajduje się 
wystawa zdjęć i prac dzieci i młodzieży z naszej parafii, jako 
efekt ich wspólnego, tegorocznego wyjazdu wakacyjnego do 
Lewina Kłodzkiego. Zachęcamy do obejrzenia. 

 Zachęcamy do lektury prasy i wydawnictw katolickich. 

ŚLUBY 
9.IX.2006 sakrament Małżeństwa przyjęli: 

Wojciech JANASZEK i Magdalena KOTWICZ 

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

Gratulujemy! 

ZAPOWIEDZI 
Zapowiedź I: Arkadiusz Sławomir BARAN, kawaler z Brześc, 

parafia tutejsza, i Julita Katarzyna GRUBIŃSKA, panna z 
parafii Wniebowstąpienia Pańskiego w Warszawie 

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. Wiesława Jadwiga RULSKA, † 31.VIII.2006, l. 60 

 

Wieczne odpoczywanie racz Jej dać Panie! 

TAJEMNICE EUCHARYSTII – HOSTIA ZNALEZIONA W POLU (GLOTOWO) 
Niewielka wieś Glotowo, położona na Warmii nieopodal Dobrego Miasta, 

od sześciu stuleci przyciąga wielu pielgrzymów. 

Jak głosi tradycja, w XIV w. pewien 

rolnik podczas orki przypadkowo 

trafił na puszkę zawierającą 

nienaruszoną Hostię. Najświętszy 

Sakrament ukryto tam zapewne 

przed pogańskimi Litwinami, którzy 

wcześniej najeżdżali te ziemie. Gdy 

wiadomość o niezwykłym znalezisku 

rozeszła się wśród ludu, puszka z 

Hostią w uroczystej procesji 

przeniesiono do kościoła w Dobrym 

Mieście. Legenda mówi, że po 

pewnym czasie Hostia w 

niewyjaśniony sposób wróciła do 

miejsca, w którym została ukryta. 

Ludzie poczytali to za znak Boży, aby 

wznieść tam kościół ku czci Bożego 

Ciała. Wybudowano go w połowie XIV w. Popularność Glotowa jako celu 

pielgrzymek stale rosła i niewielki kościółek przestał z czasem wystarczać. 

W pierwszej połowie XVIII w. zbudowano tu nową, barokową świątynię - 

Sanktuarium Najświętszego Sakramentu - która do dziś służy wiernym. 

Całe jej bogate wnętrze ukazuje teologię Eucharystii. 

W drugiej połowie XIX w. w pobliżu kościoła powstała Kalwaria 

Warmińska. Na pomysł jej budowy wpadł bogaty mieszkaniec Glotowa, 

Jan Merten, będąc w Ziemi Świętej. Ze swej pielgrzymki przywiózł kamyki 

z Drogi Krzyżowej w Jerozolimie, aby umieścić je w kaplicach-stacjach. 

Ponieważ parafia sama nie mogła w tym czasie nabyć ziemi, Merten 

wykupił ponad siedem hektarów gruntu i przekazał je w darze Kościołowi. 

Budowa warmińskiej Jerozolimy trwała 16 lat i była ofiarnie wspierana 

przez okoliczną ludność. Odnotowano, że w pracach wzięło około 70 

tysięcy osób. Pieczołowicie odtworzono wygląd jerozolimskiej Drogi 

Krzyżowej. Do poświęcenia Kalwarii doszło w 1894. Dziś należy ona do 

najpiękniejszych w Polsce. 

il.: stacja z Kalwarii Warmińskiej `na podstawie: www.nasza-arka.pl 

W WARSZTACIE CIEŚLI 
- John Everett Millais - 

w przydomowym warsztacie cieśli jest zazwyczaj normalnie 

rozsypane narzędzia nie ściągają wzroku przechodniów 

wióry wijące się u stóp bohaterów mają znaczenie drugorzędne 

nawet inwentarzw postaci owiec i gołębi nie robi wrażenia 

cieśla pomocnik chłopcy kobieta całująca dziecko 

banalny wizerunek żywych istot warsztatu 

można przejść nad tym niemal obojętnie 

gdyby jednak nie pewne szczegóły 

w których jak zawsze ukryty jest diabeł 

rozrzucone gwoździe przebijają dłonie i stopy 

ociosane belki skrzyżują się z palem 

na drągu podany zostanie ocet 

drabina posłuży do zdjęcia ciała 

i być może nie miałyby one większego znaczenia 

gdyby na chłopca niosącego naczynie z wodą nie wołano Jan 

a dziecko ze skaleczonym palcem z którego płynąca krew 

użyźnia ziemię nie miało na imię Joszua - 

gdyby nie te drobiazgi byłoby normalnie 

Robert RUDIAK 

POLSKIE MADONNY: MATKA BOŻA NIEUSTAJĄCEJ POMOCY W POZANIU 
Historia kultu Matki Bożej Nieustającej Pomocy w poznańskiej farze sięga 

wieku XVII, jednak w wieku XIX obraz 

w nieznanych okolicznościach zaginął. 

W niezwykle ciężkich stalinowskich 

czasach ksiądz prałat Józef Jany w 

1952 uroczyście wprowadził obraz 

(5341,5 cm) pędzla profesora 

Władysława Ukleja, który jest wierną 

kopią XVII wiecznej słynnej 

Bogarodzicy z Krety, znajdującej się w 

kościele św. Alfonsa w Rzymie. 

5.XI.1952 zainicjowano nieustanną 

nowennę. W ciągu 9 lat nieustającej 

nowenny złożono przed obrazem Matki 

Bożej około miliona próśb i 250 

tysięcy podziękowań. Widząc szeroki 

zasięg kultu arcybiskup metropolita 

poznański Antoni Baraniak postarał 

się o zgodę papieża Jana XXIII na uroczystą koronację, której sam dokonał 

11.X.1961. 

Adres: Kolegiata Poznańska - Matki Boskiej Nieustającej Pomocy i św. Marii 
Magdaleny, ul. Klasztorna11; Poznań 

POCZET PAPIEŻY: KONSTANTYN I (88) 
Konstantyn jako diakon, na polecenie Agatona brał udział w VI Soborze 

Powszechnym (trzeci sobór konstantynopolitański 680 – 681). 

Cesarz Justynian II zaprosił Konstantyna (wybranego 708) do stolicy 

Bizancjum Konstantynopola. Papież Konstantyn I był 

ostatnim biskupem rzymskim, aż do Pawła VI do 

1967, który odbył podróż na Wschód. Po 

zamordowaniu cesarza Justyniana II i jego syna 

Tyberiusza, władzę przejął Filipikos – Bardanes, 

zwolennik monoteletyzmu. Po krwawych 

zamieszkach nastąpił rozłam polityczny między 

Zachodem a Wschodem. Skończyła się supremacja 

cesarzy bizantyjskich nad papiestwem. 

Zmarł w Rzymie w 715 i został pochowany w bazylice św. Piotra. 

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 

 


