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Komunia święta w przedziwny sposób dokonuje w naszym życiu duchowym tego, czego pokarm materialny w życiu cielesnym. 1212 Przyjmowanie w Komunii 

Ciała Chrystusa Zmartwychwstałego, „ożywionego i ożywiającego Duchem Świętym”Sobór Watykański II, dekret Presbyterorum ordinis, 5, podtrzymuje, pogłębia i odnawia życie 

łaski otrzymane na chrzcie. Wzrost życia chrześcijańskiego potrzebuje pokarmu Komunii eucharystycznej, Chleba naszej pielgrzymki, aż do chwili śmierci, gdy 

zostanie nam udzielony jako 1524 Wiatyk. [KKK, 1392] 

DWUDZIESTA NIEDZIELA ZWYKŁA 

 
MADONNA Z DZIECIĄTKIEM, DAVID, Gerard (ok. 1460, Oudewater - 1523, Brugia), ok. 1520, olejny na desce 

dębowej, 3529 cm, Musées Royaux des Beaux-Arts, Bruksela; źródło: www.wga.hu 

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. 

Bójcie się Pana wszyscy Jego święci, 

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

Bogacze zubożeli i zaznali głodu, 

szukającym Pana niczego nie zbraknie. 

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? 

Powściągnij swój język od złego, 

a wargi swoje od kłamstwa. 

Od zła się odwróć, czyń dobrze, 

szukaj pokoju i dąż do niego. 

Z LISTU ŚWIĘTEGO PAWŁA APOSTOŁA DO EFEZJANEf 5,15-20 

Baczcie pilnie, bracia, jak postępujecie: niejako 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 na-

pełniajcie 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. 

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. LUDWIK Z TULUZY 
Ludwik Anjou urodził się w 1274, prawdopodobnie w Brignoles w Prowansji 
(lub w Nocerze koło Salerno), jako syn Karola II, króla Neapolu i Sycylii oraz Marii, 
córki króla węgierskiego i siostrzenicy św. Elżbiety Węgierskiej. Jego stryjem 
był św. Ludwik IX (1214-1270), król Francji i tercjarz franciszkański. Był drugim 
z czternaściorga rodzeństwa. 

Od dzieciństwa urzekała go ducho-
wość franciszkańska. Już jako 
chłopak ukrywać miał pod 
książęcymi szatami franciszkański 
sznur pokutny… 

W 14 roku życia ofiarował się jako 
zakładnik, wraz z dwoma braćmi 
Robertem i Rajmundem, w zamian 
za uwolnienie swojego ojca, uwię-
zionego - po przegranej pod Nea-
polem bitwie - przez wojska ara-
gońskie. Przetrzymywani w Sciu-
rana i w Barcelonie bracia byli 
traktowani dobrze i z szacunkiem. 
Ich edukacją zajmowali się fran-
ciszkanie, wśród nich znamienici 
teologowie. Wiedli życie niemal 
zakonne, w czym celował Ludwik. 
Narodziło się w nim powołanie 
tercjarskie… 

Po siedmiu latach i po wielu 
pertraktacjach wszyscy trzej zostali 
uwolnieni. Ludwik był następcą 
tronu (najstarszy brat Karol zmarł 
bowiem w 1295), ale zrzekł się wszystkich praw na rzecz brata Roberta, a sam 
udał się na kontemplację i pokutę w okolice Neapolu. Już w 1295 przyjął tonsurę, 
został wyświęcony przez Bonifacego VIII na subdiakona, a rok później złożył śluby 
wieczyste ubóstwa, posłuszeństwa i czystości, i przyjął święcenia kapłańskie. 

Wkrótce potem papież Bonifacy VIII osobiście konsekrował go na biskupa Tuluzy. 

W 1297 we franciszkańskim habicie pojawił się w swej diecezji. Ludzie podziwiali 
go jako tego, który dla habitu franciszkańskiego zrzekł się tronu i królewskiej 
korony. Ten 23-letni, o łagodnym usposobieniu, biskup z królewskiego rodu 
odwiedzał chorych, spieszył z pomocą więźniom, troszczył się o żydów… 

 cd. na odwrocie… 

http://www.swzygmunt.knc.pl/
http://www.wga.hu/frames-e.html?/html/d/david/2/milksoup.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. 
 23.VIII (niedziela): UROCZYSTOŚCI DOŻYNKOWE gminy Konsta-

ncin–Jeziorna we wsi Habdzin. Początek programu 
dożynkowego o 12:00. Burmistrz Gminy Konstancin-Jezior-
na wraz z Komitetem Organizacyjnym serdecznie zapraszają! 

Wraz z księdzem Proboszczem przyłączamy się do zaprosin! 

 Miesiąc sierpień jest miesiącem trzeźwości i wdzięczności, 
oraz modlitwy w intencji ojczyzny. Jasnogórskiej Pani naszej 
Matce i Królowej polećmy! nasze rodziny i ojczyznę. 

 Turystom kończącym wypoczynek w naszej parafii życzymy! 

szczęśliwego powrotu do domów i niezapomnianych wrażeń 
naszej pięknej okolicy. 

 Chrzty w sierpniu w 4tą niedzielę miesiąca, 23.VIII, na su-
mie o 12:00. 

 Zachęcamy do lektury prasy i wydawnictw katolickich! 

WITAMY! 
9.VIII.2009 do grona członków Kościoła Powszechnego i naszej parafii 
przyjęty został, w Sakramencie Chrztu Świętego: 

 Wojciech OBARZANEK, Kawęczyn  

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

ODESZLI 
W ostatnim czasie odeszli z naszego grona: 

śp. Janina NIEDZIELSKA, † 6.VIII.2009, l. 85 

śp. Wiesław MŁYNARCZYK, † 27.VII.2009, l. 50 

śp. Marianna BRZEZIŃSKA, † 22.VII.2009, l. 88 

śp. Jan SZYMAŃSKI, † 19.VII.2009, l. 72 

Wieczne odpoczywanie racz Im dać Panie! 

INTENCJE MSZALNE I MODLITEWNE 

17.VIII (poniedziałek) 7:30 
za † Franciszka, Stanisława Kornaszew-

skich, Eugeniusza i Aleksandra Młotek 

21.VIII (piątek) 18:00 
za † Dariusza, Andrzeja, Jana, Mariannę 

Makuchów, Anielę i Kazimierza Janiszek 

22.VIII (sobota) 

7:30 
za † Piotra Szczęsnego, w VIImą rocznicę 

śmierci 

12:00 
Msza św. ślubna: Marcin Rutkowski 

i Marta Naumowicz 

18:00 
Msza św. ślubna: Piotr Wiewióra 

i Katarzyna Pęczek 

23.VIII (niedziela) 

8:45 
za † Jerzego Anuszewskiego, w Vtą 

rocznicę śmierci 

10:30 
za † Janinę, Kazimierza, Tadeusza 

Świernoga, Bożenę Bednarską i Marka 
Makowskiego 

12:00 za parafian 

18:00 
za † Ludwika, Witolda Bujeńczyk, 

Bernarda, Antoninę i Jana Baran 

TEGO EUROPA NIE CHCE PAMIĘTAĆ… 

A było takie święto 
Matki Bożej Wniebowziętej, 
w 1920 roku, 
kiedy nie śpiewaliśmy Te Deum, 
ani Magnificat. 
Zatrwożeni ludzie śpiewali tylko: 

Święty Boże, Święty Mocny, 
Święty a Nieśmiertelny. 
od powietrza, głodu, 
ognia i wojny, 
zachowaj nas!

Suplikacje 

Śpiew na Placu Zamkowym, 
w Warszawie 
mieszał się z hukiem armat 
spod Radzymina. 

Ksiądz Skorupka, 
prefekt szkół warszawskich, 
poszedł z chłopcami za Wisłę 
bronić Warszawy. 

Za Boga i Ojczyznę! 
I poszli. 
Nie zauważyli w nocy, 
że upadł ksiądz. 

Następnego dnia 
major Dobrowolski 
oglądał pole bitwy. 
Pośród niezebranych snopów 
leżało ciało księdza. 

Był w sutannie, w komży, 
z fioletową stułą. 
Krzyż trzymał w ręku. 

Miał roztrzaskaną głowę. 

Za Boga i Ojczyznę! 

Ja nie wiem, Eminencjo - 
mówił marszałek Piłsudski 
do kardynała Al. Kakowskiego, 
- jak myśmy tę bitwę wygrali… 

Ale rozbitek Armii Czerwonej, 
spod Zambrowa, wiedział: 
Bo ich osłaniała Bożyja Mater! 

To ta sama, co w Rokitnie: 
Cierpliwie Słuchająca 
i Zwycięska na Kamionku. 

A Europa tego nie chce pamiętać 
i za krew bratnią 

nikt nam nie zapłaci! 

[…] 15 sierpnia. 
W roku 1944 był to piętnasty dzień 
Powstania Warszawskiego. 

Jeszcze do 2 października 
Warszawa nieujarzmiona i krwawa 
będzie umierać. 

Zginą najszlachetniejsi: 
Warszawskie Dzieci 
z Kamieni na szaniec

Al. Kamiński
, 

co szli na śmierć po kolei
J. Słowacki

. 
Zanim padłeś, jeszcze ziemię 
przeżegnałeś ręką. 
Czy to była kula, synku, 
czy to serce pękło?

K. K. Baczyński 

Serce pękło, bo z tamtej strony Wisły 
stała zdradziecka armia, 
co patrzyła i czekała 
aż Warszawa skona. 

Ta braterska armia 
taką wolność nam przyniosła. 

Przez tę wolność 
staliście się tułaczami, 
ale z Wami szła Matka 
i kapłani. 

Tego też Europa nie chce pamiętać. 

I nasi inteligentni, a bojaźliwi 
niech się zawstydzą, 
że obcy człowiek - Norman Davies 
będzie światu i nam 
przypominał o bohaterstwie i zdradzie! 

Tego też Europa woli nie słyszeć. 

Kto nam długi zapłaci, 
rany zagoi i łzy otrze? 

Daj nam uprzątnąć dom ojczysty 

tak z naszych zgliszcz i ruin świętych, 
jak z grzechów naszych, 
win przeklętych. 
Niech będzie biedny, 
ale czysty… 
Daj rządy mądrych, dobrych ludzi

J. Tuwim
. 

Boże łaskawy i miłosierny, 
okaż potęgę przez Miłosierdzie! 

ZAWITKOWSKI, Józef, bp (ur. 1938, Żdżary), 15.VIII.2004, fragm., Rokitno 
il #1 (po lewej): WNIEBOWZIĘCIE, POUSSIN,, Nicolas (1594, Les Andelys - 1665, Rzym), 1650, olejny 

na płótnie, 5740 cm, Musée du Louvre, Paryż; źródło: www.wga.hu 

il #2: POŚCIG UŁANÓW KRECHOWIECKICH ZA BOLSZEWIKAMI, KOSSAK, Jerzy (1886, Kraków – 1955, Kraków), 

1930, olej na tekturze, 3348 cm, Muzeum WP, Warszawa; źródło: www.pinakoteka.zascianek.pl 

il #3: POWSTANIEC Z CIAŁEM, 1944, Warszawa; źródło: www.zhr.pl 

PATRON TYGODNIA: ŚW. LUDWIK Z TULUZY, CD. 
Lecz więzienie i czyny pokutne podkopały jego zdrowie. Mimo tego pragnął być 
w Rzymie na kanonizacji swego stryja Ludwika IX, która odbyła się w poł. 1297. 
Wyniszczony gruźlicą zmarł spokojnie i święcie, po otrzymaniu wiatyku i ze Zdro-
waś Mario na ustach, parę dni później w drodze powrotnej, w Brignoles. 

20 lat potem, w 1317 r., Jan XXII kanonizował i jego - w obecności matki i brata, 
Roberta… 

Ludwik jest także autorem niewielkiego traktatu muzycznego „Liber de Musicae 
Commendatione”. 

Relikwie św. Ludwika zostały złożone we franciszkańskim kościele w Marsylii. 
Później w 1423 r. zostały przeniesione przez króla Alfonsa V Aragońskiego 
do katedry w Walencji, a Ludwik stał się patronem tego miasta. 

Życie św. Ludwika z Tuluzy było natchnieniem wielu wspaniałych artystów. I tak 
książę, który przeznaczeniem był tron, a stał się bratem mniejszym i chyba 
najmłodszym biskupem zaliczonym w poczet świętych, zapisał się nie tylko w his-
torii i katalogu świętych, lecz również w sztuce. (uroczystość 19 sierpnia) 

il. (na stronie #1): ŚW. LUDWIK Z TULUZY, PIERO, della Francesca (1416, Borgo San Sepolcro - 1492, Bor-

go San Sepolcro), 1460, fresk, 12390 cm, Pinacoteca Comunale, San Sepolcro; źródło: en.wikipedia.org 

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 Proboszcz mgr Józef NOWACKI, Wikariusz mgr Marcin KLOTZ 
 

http://www.wga.hu/frames-e.html?/html/p/poussin/4/37assump.html
http://www.pinakoteka.zascianek.pl/Kossak_Jerzy/Index.htm
http://www.zhr.pl/powstanie/katalog.php?id_wpisu=310
http://en.wikipedia.org/wiki/File:426px-San_Luigi_di_Toulouse_PieroDellaFrancesca.jpg
http://www.swzygmunt.knc.pl/

