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W swoim nauczaniu Jezus wypowiadał się jednoznacznie o pierwotnym 2336 sensie związku mężczyzny i kobiety, tak jak został on na początku zamierzony 2382 

przez Stwórcę. Zezwolenie na oddalenie żony dane przez Mojżesza było ustępstwem z powodu zatwardziałości sercaPor. Mt 19, 8. Związek małżeński mężczyzny 

i kobiety jest nierozerwalny; łączy ich sam Bóg: „Co więc Bóg złączył, niech człowiek nie rozdziela”Mt 19, 6. [KKK, 1614] 

DWUDZIESTA PIERWSZA NIEDZIELA ZWYKŁA 

 
MIŁOŚĆ, GRACE, Robert, 1998; źródło: www.christcenteredmall.com 

Z KSIĘGI JOZUEGOJoz 24,1-2a.15-17.18b 

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. 

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. 

Pan słyszy wołających o pomoc 

i ratuje ich od wszelkiej udręki. 

Pan jest blisko ludzi skruszonych w sercu, 

ocala upadłych na duchu. 

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. 

Zło sprowadza śmierć grzesznika, 

wrogów sprawiedliwego spotka kara. 

Pan odkupi dusze sług swoich, 

nie zazna kary, kto się doń ucieka. 

Z LISTU ŚWIĘTEGO 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 to-

warzyszy 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 6,63b.68b Alleluja, Alleluja, Alleluja 

Słowa Twoje, Panie, są duchem i życiem. 

Ty masz słowa życia wiecznego. 

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. JOANNA ANTIDE THOURET, ZAKONNICA 
Urodziła się w 1765 w Sancey-le-Long we wschodniej Francji jako piąte z ośmio-
rga dzieci Franciszka Thouret, garbarza. Matka zmarła, gdy Joanna miała 15 lat 
i przez 6 kolejnych lat zajmowała się domem i młodszymi dziećmi. 

Uzyskawszy zgodę ojca, acz niechętną, mając 22 lata 
wyjechała do Paryża i wstąpiła do Zgromadzenia 
Córek Miłosierdzia, założonego przez św. Wincentego 
a Paulo. 

Nie zdążyła przyjąć ślubów wieczystych – wybuchła 
rewolucja. W 1793 w ramach represji antykatolickich 
Zgromadzenie rozwiązano i przegoniono jego człon-
kinie. Joanna uciekła z Paryża i przedzierając się 
pieszo przez pół Francji, żebrząc po drodze, dotarła 
do rodzinnego domu. Nie zamieszkała w nim, bowiem 
jeden z braci stał się aktywnym rewolucjonistą – udała 
się do babci… 

Rewolucja rozbiła naturalną tkankę społeczną, chaos 
rządził. Po miastach i drogach wałęsało się wielu 
biednych, zagubionych, rannych. Joanna zaczęła się 
nimi zajmować. Otworzyła bezpłatną szkołę ucząc – 
rankami - podstaw pisania i katechizmu. Po południu 
zajmowała się potrzebującymi. Pomagała też księżom, którzy ukrywali się 
przed rewolucyjną tłuszczą i władzami. 

Sytuacja pogarszała się i w 1796 zdecydowała się wyjechać do Szwajcarii, 
by wstąpić do zgromadzenia sióstr Odosobnienia. Pracowała w nim, w Szwajcarii 
i Niemczech, przez parę lat, ale postanowiła powrócić. Ryzykując życiem, pieszo, 
bez paszportu ruszyła w podróż. Jeszcze w Szwajcarii napotkała parafian diecezji 
z Besançon wraz z wiceprzełożonym swojego zakonu, którzy namówili ją 
na podjęcie się opieki paru młodych dziewcząt i nauczanie ich w taki sam sposób, 
jak sama była szkoloną. 

Zgodziła się i w 1799 z owymi dziewczętami przybyła do Besançon. Natychmiast 
otworzyła szkołę parafialną, ambulatorium i kuchnię dla biednych. Rok później 
Joanna wraz z 12 współpracownikami założyły nowe zgromadzenie Sióstr 
Miłosierdzia pod patronatem św. Wincentego a Paulo (zwane później 
zgromadzeniem Sióstr Miłosierdzia św. Joanny Antide). cd. na odwrocie… 

http://www.swzygmunt.knc.pl/
http://www.christcenteredmall.com/stores/art/grace/love.htm#love
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INFORMACJE PARAFIALNE 
 Przypominamy i uwrażliwiamy! wszystkich, że w okresie wakacji 

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

korzystać tylko i wyłącznie PÓŁ GODZINY PRZED KAŻDĄ MSZĄ ŚW. 
W czasie Mszy św. spowiedzi nie ma. 

 26.VIII (środa): Uroczystość NAJŚWIĘTSZEJ MARYI PANNY 

CZĘSTOCHOWSKIEJ. Zapraszamy! czcicieli Pani Jasnogórskiej 

na Msze św. o 7:30 rano i 18:00 wieczorem. 
 28.VIII (piątek): O 18:00 zaległa Msza św. wypominkowa. 

Będziemy się modlić nie tylko za zmarłych poleconych 
w wypominkach ale i tych, o których nikt z rodziny 
nie pamięta i się nie modli. 

 Decyzją Władzy Archidiecezjalnej ks. Wikariusz Marcin 

KLOTZ został zwolniony z obowiązków w naszej parafii 
i skierowany do pracy w parafii św. Franciszka z Asyżu 
w Warszawie na Okęciu. 
Księdzu Marcinowi dziękujemy! za wspaniałą posługę wśród 
nas. Będziemy pamiętać! Życzymy wielu łask Bożych i światła 

Ducha Świętego w realizacji zadań, do których został 
powołany przez Pana Boga. Szczęść Boże! 

 Polecamy! modlitwom Państwa najmłodszych parafian, którzy 

23.VIII (niedziela) przyjmują Sakrament Chrztu św. 

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

 Zachęcamy do lektury prasy i wydawnictw katolickich, tak 

istotną w szczególności w okresie wakacyjnym! 

ŚLUBY 
22.VIII.2009 Sakrament Małżeństwa zawarli: 

Marcin RUTKOWSKI i Marta NAUMOWICZ 

Piotr WIEWIURA i Katarzyna PĘCZEK 

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

ZAPOWIEDZI 
Zapowiedź II: Łukasz BOROWSKI, kawaler z Dębówki, i Kinga 

KRYCZKA, panna z Parceli, oboje z parafii tutejszej 
Ktokolwiek wiedziałby o przeszkodach w zawarciu małżeństwa przez 
w/w osoby proszony jest o skontaktowanie się z Kancelarią Parafialną 

ODESZLI 
W ostatnim czasie odeszła z naszego grona: 

śp. Zofia BALAS, † 14.VIII.2009, l. 89 

Wieczne odpoczywanie racz Jej dać Panie! 

INTENCJE MSZALNE I MODLITEWNE 

24.VIII (poniedziałek) 7:30 
Dziękczynna w 25tą rocznicę ślubu Hanny 

i Ryszarda z prośbą o błogosła-
wieństwo Boże na dalsze lata życia 

25.VIII (wtorek) 7:30 
za † Annę i Grzegorza, Zofię, Stefana, 

Eugeniusza Komosów, Michalinę i 
Wojciecha Dominik 

26.VIII (środa) 

7:30 
Dziękczynna w 9tą rocznicę ślubu Mariu-

sza i Katarzyny z prośbą o błogosła-
wieństwo i opiekę Najśw. Maryi Panny 

18:00 
za † Teresę i Mirosława oraz zmarłych 

z rodziny Kanabus 

27.VIII (czwartek) 7:30 za † Janusza Milewicza 

28.VIII (piątek) 18:00 za † Mariannę Król 

29.VIII (sobota) 

18:00 
za † Jerzego Anuszewskiego, 

w Vtą rocznicę śmierci 

18:00 
za † Łucji i Jana Magdziarz, Marię 

i Stefana Wiewiura, Wandę Kucicką, 
Antoninę i Stanisława Kopyt 

30.VIII (niedziela) 

8:45 
za † Tadeusza Wtronieckiego, 

w XVtą rocznicę śmierci 

10:30 
za † Sylwestra i Wojciecha Węcławiak i 

zmarłych z rodziny Węcławiak 

12:00 za parafian 

18:00 
za † Jarosława Robakiewicza, 

w Iszą rocznicę śmierci 

O MATKO MOJA… 
O Matko moja, wiem ile Ty łez 

Wylejesz za swego syna. 
Wiem ile nocy niedośpisz, 

przecierpisz, 
Boś Ty jest dla mnie ma matka 

jedyna. 

Wiem, że Cię boli to serce 
matczyne 

Za syna Twego męczarnie. 
Wszak Tyś chowała 
niańczyła, karmiła 

Myśląc, że on Cię na 
starość przygarnie. 

Nie spodziewałaś się losu 
takiego, 

Że syn Twój będzie ściganym 
tułaczem, 

Niesprawiedliwie bandytą 
nazwany 

Przez tych czerwonych 
moskiewskich siepaczy. 

Mówi mi o tym Twe smutne spojrzenie, 
Słowa miłości wymawiane z płaczem. 

Ta cicha skarga, bolesne westchnienie. 
I żal wyryty na Twym czole czasem. 

I jak Ty cierpisz myśląc codziennie, 
Że może syn Twój gdzieś w lesie ranny 

Cierpi pragnienie lub głód straszliwy, 
Zmarznięty miłości Twej ognia spragniony! 

O Matko moja, wiem o Twym pragnieniu 
Zadanym sercu przez straszy los syna! 
Lecz czemuś po polsku pacierza uczyła 

Mówiąc, że dla Ciebie jest ta mowa miła? 

Czemu mój ojciec za ojczyznę zginął? 
I dziadek walczył w powstaniu, 

Brat znów przez Niemców został zamęczony 
W młodości swej życia zaraniu? 

I ja w ich ślady dlatego poszedłem, 
By walczyć i zginąć za wolną ojczyznę, 

By nie być pachołkiem czerwonej zarazy, 
Choć w sercu mam moim krwawiącą się bliznę. 

I choć zginę - to dla dobrej sprawy. 
Dla dobra ojczyzny. Ty ofiaruj syna. 

I nie smuć się nie płacz, lecz myśl zawsze o tym, 
Że cierpisz za Polskę, za matkę jedyną. 

LENKIEWICZ, Kazimierz, „Warmiak” (1924, Zbójna – 1950, Białystok), komendant powiatu NZW 
krypt. „Łuków”, zamordowany przez UB. Jego ojciec zginął w 1939 po aresztowaniu przez NKWD… 

Il.: MADONNA RODZINY ALBA, RAFFAELLO, Sanzio (1483, Urbino - 1520, Rzym), 1511, olejny na płótnie, 
śr. 98 cm, National Gallery of Art, Waszyngton; źródło: www.wga.hu 

PATRON TYGODNIA: ŚW. JOANNA ANTIDE THOURET, CD. 
Regułę Życia Zgromadzenia, do dziś stanowiącą podstawę jego służby, Joanna 
napisała w 1802 (zatwierdził ją w 1807 abp Besançon i wkrótce potem siostry 
rozszerzyły działalność na księstwo Savoy i Szwajcarię…) 

Siostry przejęły też opiekę nad miejskim przytułkiem w Besançon, w którym gro-
madziły się nie tylko dzieci, ale i żebracy, kryminaliści i chorzy umysłowo. 
Odwiedzać również zaczęły więzienie w Bellevaux… 

W 1810 Joanna przejęła, na prośbę króla Neapolu, zarządzanie szpitalem dla nie-
uleczalnie chorych stolicy tego królestwa. Jak mawiała „poszłaby na koniec 
świata, przepłynęła oceany, gdyby Bóg tego od niej żądał”… 

Papież Pius VII zatwierdził zgromadzenie w 1818. Przyczyniło się to niestety 
do schizmy, bowiem dokument Stolicy Apostolskiej poddawał poszczególne jed-
nostki wspólnoty pod kontrolę lokalnego biskupa, zatem ówczesny abp Besançon, 
zwolennik gallikanizmu i daleko posuniętej odrębności kościoła francuskiego, 
który do tej pory sprawował pieczę nad całością, urażony decyzją papieską ogłosił 
niezależność wszystkich konwentów francuskich od kongregacji rzymskiej… 

Joanna próbowała interweniować ale nie dopuszczono jej do macierzystego domu 
Zgromadzenia w Besançon… 

„Pozostawmy [sprawę naszego Zgromadzenia] miłosierdziu Boga, w którego 
Dłoniach dawno ją złożyliśmy” – miała powiedzieć. Wróciła do Neapolu, gdzie 
przed śmiercią zdążyła jeszcze założyć trzy nowe konwenty… Do Pana w spokoju 
ducha odeszła w klasztorze Regina Coeli w 1826. 

Po śmierci Zgromadzenie rozszerzyło działalność w zasadzie na cały świat. 
W 1963 miało 10,000 członków… 

Matkę Joannę Antide beatyfikował w 1926, i kanonizował w 1934, Pius XI. 

A w 1957 zgromadzenie w Besançon poprosiło ówczesną Matkę Generalną 
o przyjęcie do oficjalnego papieskiej społeczności Sióst Miłosierdzia. Schizma, 
po 138 latach, dobiegła końca. (uroczystość 23 sierpnia) 

il. (na stronie #1): ŚW. JOANNA ANTIDE THOURET; źródło: www.imigo.soluzione-web.it 

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/r/raphael/5roma/1/06alba.html
http://www.imigo.soluzione-web.it/Objects/Pagina.asp?ID=8
http://www.swzygmunt.knc.pl/

