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W czasie Komunii świętej, poprzedzonej Modlitwą Pańską i łamaniem 1382 chleba, wierni otrzymują »chleb niebieski« i »kielich zbawienia«, Ciało i Krew 

Chrystusa, który wydał siebie »za życie świata«J 6, 51. Pokarm ów nazywa się u nas Eucharystią (Dziękczynieniem). Może go spożywać 1327 jedynie ten, kto wierzy 

w prawdziwość naszej nauki, a ponadto został obmyty z grzechów i narodził się na nowo oraz żyje według przykazań Chrystusaśw. Justyn, Apologiae 1, 66, 1-2. [KKK, 1355] 

DZIEWIĘTNASTA NIEDZIELA ZWYKŁA 

 
DZIECIĄTKO JEZUS ROZDAJĄCE CHLEB PIELGRZYMOM, MURILLO, Bartolomé Esteban (1617, Sewilla - 1682, 

Sewilla), 1678, olejny na płótnie, 219182cm, Muzeum Sztuk Pięknych, Budapeszt; źródło: www.wga.hu 

Z PIERWSZEJ 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 Bo-

żej góry Horeb. 

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. 

Wysławiajcie razem ze mną Pana, 

wspólnie wywyższajmy Jego imię. 

Szukałem pomocy u Pana, a On mnie wysłuchał 

i wyzwolił od wszelkiej trwogi. 

Spójrzcie na Niego, a rozpromienicie się radością, 

oblicza wasze nie zapłoną wstydem. 

Oto zawołał biedak i Pan go usłyszał, 

i uwolnił od wszelkiego ucisku. 

Anioł Pański otacza szańcem bogobojnych, 

aby ich ocalić. 

Skosztujcie i zobaczcie, jak Pan jest dobry, 

szczęśliwy człowiek, który znajduje w Nim ucieczkę. 

Z LISTU ŚWIĘTEGO 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. 

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«. 

PATRON TYGODNIA: ŚW. MAKSYM, WYZNAWCA I SPOWIEDNIK 
Najprawdopodobniej urodził się ok. 580 w Konstantynopolu (choć inne źródła 
mówią o wiosce Hesfin u podnóży wzgórz Golan), być może w arystokratycznej 
rodzinie bizantyjskiej. Wiedzę o jego wczesnych latach, podobnie jak narodzinach, 
czas skutecznie zakrył przed potomnymi, wiadomo tylko, że w pewnym momencie 
pełnił rolę pierwszego sekretarza cesarza wschodniorzymskiego Herakliusza. 
Z niewiadomych przyczyn jednakże zre-
zygnował w 614 z życia publicznego, 
przyjął święcenia i wstąpił do klasztoru 
Filipikusa w Chrysopolis (miasteczku 
po przeciwnej, wobec Konstantynopola, 
stronie Bosforu). Po jakimś czasie został 
jego opatem. 

Niebawem wszelako, zmuszony zagroże-
niem perskim (czasowo zajęli Anatolię), 
Maksym przeniósł się do klasztoru w Kar-
taginie w Afryce. Tam poznał patriarchę 
Jerozolimy św. Sofroniusza i rozpoczął 
studiowanie pism św. Grzegorza z Naz-
jansu i Pseudo-Dionizego Areopagity. 
W rezultacie dość szybko zasłynął jako 
twórca pism teologicznych i duchowych, 
pozyskując uznanie i wsparcie miej-
scowego egzarchy, a także opinię 
świętości wśród lokalnej społeczności. 
Stał się nieformalnym przywódcą 
duchowym północnej Afryki… 

Tam też wciągnięty został w kontrowersję związaną z herezją monotelecką 
(powstałą po ustaleniach soborów w Nicei w 325 i Chalcedonie w 451). Pozycje 
monoteleckie wspierane były przez kolejnych patriarchów Konstantynopola, 
Sergiusza I i Pyrrusa. Ten drugi w 638 odbył publiczną debatę z Maksymem 
(prywatnie swoim przyjacielem), w której przyznał rację pozycjom ortodoksyjnym 
i uznał monotelizm za błędny. W rezultacie obaj udali się do papieża Marcina I 
do Rzymu i wsparli synod laterański z 649, na którym potępiono doktrynę 
monotelizmu (prawdopodobne jest nawet, iż odpowiednie dokumenty soborowe 
napisane zostały przez Maksyma). 

Tymczasem w Konstantynopolu nowym cesarzem został Konstans II, który 
jednoznacznie stanął po stronie herezji. Nakazał aresztowanie papieża (były to 
ostatnie lata dominacji bizantyjskiej we Włoszech) oraz Maksyma. Marcin I został 
skazany bez sądu i zmarł przed zsyłką do Konstantynopola. … cd. na odwrocie… 

http://www.swzygmunt.knc.pl/
http://www.wga.hu/frames-e.html?/html/m/murillo/3/308muril.html
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INFORMACJE PARAFIALNE 
 Przypominamy i uwrażliwiamy! wszystkich, że w okresie wakacji 

tj. do 31.VIII, z sakramentu pokuty (spowiedzi) będzie 

można korzystać tylko i wyłącznie PÓŁ GODZINY PRZED KAŻDĄ 

MSZĄ ŚW. W czasie Mszy spowiedzi nie będzie. 
 9.VIII (niedziela): 

 Zakończenie zbierania OFIAR na pomoc najuboższym 
dzieciom z naszej parafii w wyposażeniu je na nowy 
rok w przybory szkolne – akcji organizowanej przez 
parafialne koło Caritas. Można je składać do puszki 
przy ołtarzu Matki Boskiej Nieustającej Pomocy. 
Za wszystkie ofiary – Bóg zapłać! 

 Ksiądz Proboszcz serdecznie dziękuje za ofiary składane 
na KUL. Niech rozwój chrześcijańskiej nauki pomaga 
nam jeszcze bardziej poznawać świat, człowieka i Boga! 

 15.VIII (sobota): UROCZYSTOŚĆ WNIEBOWZIĘCIA NAJŚWIĘT-

SZEJ MARYI PANNY. 
 W polskiej tradycji jest to święto, które przybliża nas 

do Maryi i Maryję do nas. Pielgrzymi na Jasnej Górze 
w modlitewnym skupieniu gromadzą się wokół Matki 
i Królowej, która nie przestaje kochać swoje dzieci. Ot-
wórzmy swoje serca przed Matką Pięknej Miłości zawierza-

jąc Jej naszą ojczyznę, nasze rodziny i nas samych! 

 Msze św. o 8:45, 10:30, 12:00 i 18:00. 
 Błogosławieństwo ziół i kwiatów podczas każdej 

Mszy św. 
 Ochotnicza Straż Pożarna w Słomczynie obchodzi 

stulecie istnienia. Podczas uroczystości o 12:00 zostanie 
poświęcony sztandar. Zapraszamy! wszystkich parafian. 

 O 19:30 w Amfiteatrze w Parku Zdrojowym w Kon-
stancinie - PIELGRZYMI 1944 - widowisko historyczne 
w 65tą rocznicę Powstania Warszawskiego. Burmistrz i 
Rada Miejska Konstancina-Jeziorny serdecznie zapraszają! 

 Parafia zatrudni osobę, która wypełniałaby zadania należące 
do kościelnego. Zgłoszenia - do Księdza Proboszcza. 

 Chrzty w sierpniu w 4tą niedzielę miesiąca, 23.VIII, na su-
mie. Zgłoszenia do 14.VIII w kancelarii. Przygotowanie, 
dla rodziców i chrzestnych, 16.VIII po sumie, w kościele. 

 Zachęcamy do lektury prasy i wydawnictw katolickich! 

WITAMY! 
26.VII.2009 do grona członków Kościoła Powszechnego i naszej parafii 
przyjęci zostali, w Sakramencie Chrztu Świętego: 

 

Filip Tomasz ŁUNIEWSKI, Piaski 

 

Julia Joanna PIENIAK, Brześce 

Kinga STEGNER, Cieciszew 

Martyna KRUPIŃSKA, Brześce 

Paulina STAROS, Brześce 

Wiktor KRASZEWSKI, Kawęczyn 

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

ZAPOWIEDZI 
 Zapowiedź II: Piotr KAMIŃSKI, kawaler z Łyczyna, parafia 

tutejsza, i Karolina KOWALSKA, panna z parafii Wniebo-
wzięcia NMP w Konstancinie-Jeziornej 

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

ŚLUBY 
25.VII.2009 Sakrament Małżeństwa zawarli: 

Przemysław MAKUCH i Anna Teresa PORĘBSKA 

1.VIII.2009 Sakrament Małżeństwa zawarli: 

Artur RĘBIŚ i Aldona Edyta KOWALCZYK 

8.VIII.2009 Sakrament Małżeństwa zawarli: 

Paweł Janusz KLAUS i Sylwia GUTOWSKA 

Rafał MAKOWSKI i Żaneta Elżbieta UTRATA 

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

INTENCJE MSZALNE I MODLITEWNE 

10.VIII (poniedziałek) 7:30 
za † Stanisława Mirkowskiego i zmarłych 

z całej rodziny Mirkowskich i Melów 

13.VIII (czwartek) 7:30 za † Marię Dąbrowską, w dniu urodzin 

14.VIII (piątek) 18:00 
za † Marię, Kazimierza Kalińskich i Annę 

Bogucką 

15.VIII (sobota) 

8:45 
za † Apolonię, Bolesława Osuch, Irenę, 

Czesława i Krystynę Gładeckich 

10:30 
za † Marię, Annę, Zofię Boczkowskich 

i Wandę Ossowską 
12:00 za parafian 

18:00 
za † Marię i Dorotę Bociankiewicz, 

w XIItą rocznicę śmierci 

16.VIII (niedziela) 

8:45 
o Boże błogosławieństwo dla Pawła i Mał-

gorzaty Serafinów, w IIIcią rocznicę ślubu 

10:30 
za † Eugeniusza Wargockiego, Andrzeja, 

Annę Posiadaczów i zmarłych z całej 
rodziny Wargockich 

12:00 za parafian 

18:00 
za † Marię, Stanisława, Lidię i Witolda 

Taraszewskich 

PATRON TYGODNIA: ŚW. MAKSYM, WYZNAWCA I SPOWIEDNIK, CD. 
Maksym został do stolicy Bizancjum zawleczony i w 658 stanał przed sądem 
cesarskim. Nie ugiął się i został skazany na zesłanie do Bizjum w Tracji. Cztery 
lata później sądzono go ponownie – wraz z dwoma uczniami o imieniu Anastazy – 
jeszcze raz oskarżając o herezję. I tym razem się nie ugiął, uznając – jak to 
wspaniale ujął Benedykt XVI, iż „tolerancja, która nie będzie potrafiła odróżniać 
dobra od zła, stałaby się chaotyczna i samoniszcząca”. Wszystkich trzech 
torturowano, wycięto im języki – by nie mogli stawać w obronie zasad wiary – 
i odjęto prawą dłoń - by nie mogli o tym pisać – po czym zesłano do Kolchidy 
nad Morzem Czarnym. Tam wkrótce potem (662) Maksym odszedł do Pana… 

Miał przewidzieć dzień swojej śmierci, a po niej nad jego grobem pojawiać się 
miało cudowne światło trzech świec… 

Wkrótce też (680–681) trzeci sobór konstantynopolitański potępił herezję 
monotelizmu… 

Jest autorem wielu dzieł, wśród których „Centurie o miłości”, składające się z kró-
tkich aforyzmów i refleksji, nazwano „jednym z najgłębszych i najpiękniejszych 
dzieł w całym piśmiennictwie chrześcijańskim”. Do naszych czasów zachowało się 
również „Wyjaśnienie Modlitwy Pańskiej” i „Mystagogia”. 

Pozostał wierny wierze – jak sam pisał - w „jednego tylko Syna, wraz z Ojcem 
i z Duchem Świętym, jak przed czasem, tak i teraz i po wszystkie czasy i na czasy 
po czasach. Amen!” (uroczystość 13 sierpnia) 

il. (na poprzedniej stronie): ŚW. MAKSYM SPOWIEDNIK I JEGO CUDA, fragm., ikona, XVII w., szkoła 
Stroganowska, Solwyczegodsk; źródło: en.wikipedia.org 

BARYKADA… 
Tym galeonem barykady 

Planetę ognia opływamy 

Nic nie widzący, niewidoczni - 

Przejrzyste cienie dni. 

W popiołu plusz się zapadamy, 

W który zmieniły się pokłady, 

Niebo się coraz wyżej złoci, 

Okręt nabiera krwi. 

Unoszą nas ceglane fale - 

Piętnastoletnich kapitanów 

W spełnienie marzeń o podróżach 

W nietknięty stopą świat. 

I byle prędzej, byle dalej, 

Wczepieni w burty potrzaskane 

Nim ciało całkiem się zanurzy 

W ciszę bezdenną lat. 

Map popalonych czarne ptaki 

Krążą dokoła gniazd bocianich, 

Z których nikt nie zawoła - ziemia! 

By zerwać nas ze snu. 

Inne dziś nas prowadzą znaki, 

My już dla świata - niewidzialni - 

I jeden tylko zbudzi hejnał 

Żelazne kule głów. 

Tubylec się perłami poci 

Tam, gdzie zielona i głęboka 

Rzeka wśród palm leniwie gada, 

Że nadpływamy - my: 

Niosący w darze huk i pocisk, 

Śmierć niezawodną w mgnieniu oka 

Z którego cała nam wypadła 

Planeta - grudka krwi. 

KACZMARSKI, Jacek (1957, Warszawa – 2004, Gdańsk), na śmierć Krzysztofa Kamila Baczyńskiego 
il. POWSTAŃCY Z KOMPANII "KOSZTY", LOKAJSKI, Eugeniusz (1908, Warszawa – 1944, Warszawa), 
1sza dekada VIII.1944, Muzeum Powstania Warszawskiego; źródło: fototeka.1944.pl 

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 (Pt – Sb) 

KANCELARIA 

PARAFIALNA 

tel. (22) 754 47 32, fax. (22) 754 41 02; e-mail: swzygmunt.slomczyn@op.pl 

dni powszednie (z przerwą na 
Msze św. i nabożeństwa): 

08:00–09:30, 17:00–19:00 

soboty, niedziele i święta: Nieczynna 

WWW www.swzygmunt.knc.pl 
 

KSIĘŻA Dziekan Proboszcz mgr Józef NOWACKI, Wikariusz mgr Marcin KLOTZ 
 

http://en.wikipedia.org/wiki/File:Maksim_ispovednik.jpg
http://fototeka.1944.pl/object.php5?query=*&type=AR&numresults=100&start=0&object=17&auth=t&results=&currBasket=Koszyk
http://www.swzygmunt.knc.pl/

