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[…] ludzkie poznanie Syna Bożego wyrażało Boskie życie Jego OsobyPor. św. Grzegorz Wielki, list Sicut aqua: DS 475. „Ludzka natura Syna Bożego, nie sama przez się, ale 

przez swoje zjednoczenie ze Słowem, poznawała i ukazywała w sobie wszystko, co przysługuje Bogu”Św. Maksym Wyznawca, Quaestiones et dubia, 66: PG 90, 840 A. Przede 

wszystkim odnosi się to do wewnętrznego i bezpośredniego poznania 240 Ojca przez Syna Bożego, który stał się człowiekiemPor. Mk 14, 36; Mt 11, 27; J 1,18; 8, 55. 

Syn ujawniał także w swoim ludzkim poznaniu Boską zdolność przenikania myśli ukrytych w ludzkich sercachPor. Mk 2, 8; J 2, 25; 6, 61. [KKK, 473] 

DWUDZIESTA CZWARTA NIEDZIELA ZWYKŁA 

 
ŚWIATŁO ŚWIATA, BORDONE, Paris (1500, Treviso - 1571, Wenecja), ok. 1550, olejny na płótnie, 

90.774.7cm, National Gallery, Londyn; źródło: www.nationalgallery.org.uk 

Z KSIĘGI PROROKA IZAJASZAIz 50,5-9a 

Pan Bóg otworzył mi ucho, a ja się nie oparłem ani się nie cofnąłem. 

Podałem grzbiet mój bijącym i policzki moje rwącym mi brodę. Nie za-

słoniłem mojej twarzy przed zniewagami i opluciem. 

Pan Bóg mnie wspomaga, dlatego jestem nieczuły na obelgi, dlatego 

uczyniłem twarz moją jak głaz i wiem, że wstydu nie doznam. Blisko jest 

Ten, który mnie uniewinni. Kto się odważy toczyć spór ze mną? Wystąpmy 

razem! Kto jest moim oskarżycielem? Niech się zbliży do mnie! Oto Pan 

Bóg mnie wspomaga! Któż mnie potępi? 

PSALM RESPONSORYJNYPs 116a 

REFREN: W krainie życia będę widział Boga 

Miłuję Pana, albowiem usłyszał 

głos mego błagania, 

bo skłonił ku mnie swe ucho 

w dniu, w którym wołałem. 

Oplotły mnie więzy śmierci, 

dosięgły mnie pęta otchłani, 

ogarnął mnie strach i udręka. 

Ale wezwałem imienia Pana: 

„O Panie, ratuj me życie!” 

Pan jest łaskawy i sprawiedliwy, 

Bóg nasz jest miłosierny. 

Pan strzeże ludzi prostego serca: 

byłem w niedoli, a On mnie wybawił. 

Uchronił bowiem moją duszę od śmierci, 

oczy moje od łez, nogi od upadku. 

Będę chodził w obecności Pana 

w krainie żyjących. 

Z LISTU ŚWIĘTEGO JAKUBA APOSTOŁAJk 2,14-18 

Jaki z tego pożytek, bracia moi, skoro ktoś będzie utrzymywał, że wierzy, 

a nie będzie spełniał uczynków? Czy sama wiara zdoła go zbawić? Jeśli 

na przykład brat lub siostra nie mają odzienia lub brak im codziennego 

chleba, a ktoś z was powie im: „Idźcie w pokoju, ogrzejcie się i najedzcie 

do syta”, a nie dacie im tego, czego koniecznie potrzebują dla ciała, 

to na co się to przyda? 

Tak też i wiara, jeśli nie byłaby połączona z uczynkami, martwa jest sama 

w sobie. Ale może ktoś powiedzieć: Ty masz wiarę, a ja spełniam uczynki. 

Pokaż mi wiarę swoją bez uczynków, to ja ci pokażę wiarę ze swoich 

uczynków. Wierzysz, że jest jeden Bóg? Słusznie czynisz, lecz także i złe 

duchy wierzą i drżą. 

AKLAMACJAMt 4,23 Alleluja, Alleluja, Alleluja 

Nie daj Boże, bym się miał chlubić z czego innego, 

jak tylko z Krzyża Chrystusa, 

dzięki któremu świat stal się ukrzyżowany dla mnie, 

a ja dla świata. 

SŁOWA EWANGELII WEDŁUG ŚW. MARKAMk 8,27-35 

Jezus udał się ze swoimi uczniami do wiosek pod Cezareą Filipową. 

W drodze pytał uczniów: »Za kogo uważają Mnie ludzie?« 

Oni Mu odpowiedzieli: „Za Jana Chrzciciela, inni za Eliasza, jeszcze inni 

za jednego z proroków”. 

On ich zapytał: »A wy za kogo Mnie uważacie?« 

Odpowiedział Mu Piotr: „Ty jesteś Mesjaszem”. Wtedy surowo im przy-

kazał, żeby nikomu o Nim nie mówili. 

I zaczął ich pouczać, że Syn Człowieczy musi wiele cierpieć, że będzie 

odrzucony przez starszych, arcykapłanów i uczonych w Piśmie; że będzie 

zabity, ale po trzech dniach zmartwychwstanie. A mówił zupełnie otwarcie 

te słowa. 

Wtedy Piotr wziął Go na bok i zaczął Go upominać. Lecz On obrócił się 

i patrząc na swych uczniów, zgromił Piotra słowami: »Zejdź Mi z oczu, 

szatanie, bo nie myślisz o tym, co Boże, ale o tym, co ludzkie«. 

Potem przywołał do siebie tłum razem ze swoimi uczniami i rzekł im: »Jeśli 

kto chce pójść za Mną, niech się zaprze samego siebie, niech weźmie 

krzyż swój i niech Mnie naśladuje. Bo kto chce zachować swoje życie, 

straci je; a kto straci swe życie z powodu Mnie i Ewangelii, ten je zachowa«. 

PATRON TYGODNIA: ŚW. EDYTA Z WILTON 
Była nieślubnym dzieckiem władcy Anglii Edgara Spokojnego. Urodziła się w 961 
w Kemsing (Kent). Matką była św. Wulfryda, zakonnica szlachetnego urodzenia, 
porwana przez króla z klasztoru w Wilton. Za ka-
rę król musiał przez 10 lat czekać na koronację… 

Wulfryda nie zgodziła się, po śmierci prawowitej 
żony Egara, na małżeństwo z królem i powróciła, 
wraz z dzieckiem, do klasztoru. Tam, w klasz-
torze, Edyta wychowała się i otrzymała staranną, 
dogłębną edukację. 

Za zgodą ojca wcześnie złożyła śluby zakonne. 
Gdy miała 15 lat ofiarowano jej pozycję ksieni 
w trzech klasztorach – odmawiała, decydując się 
na pozostanie w Wilton. 

W 978 miała proroczy sen o śmierci przyro-
dniego brata, króla św. Edwarda (historia nadała 
mu przydomek Męczennika). I rzeczywiście, parę 
dni później został on zamordowany… Koronę 
oferowano Edycie, ale i tym razem odmówiła… 

Choć odrzucała wszelkie propozycje zaszczytów 
i władzy znana była z dobrego smaku w ubiorze. Udowadniała, że można łączyć 
czystość i pokorę tak z królewskimi strojami, jak i zakonnym habitem. 

Wybudowała w Wilton kościół wybierając za patrona św. Denisa. Poświęcił go 
św. Dunstan, ponoć płacząc podczas Eucharystii, bowiem wcześniej miał wizję 
śmierci Edyty. I tak się stało, Edyta umarła w Wilton trzy tygodnie później, w 984. 

Po śmierci miała jeszcze raz ukazać się swej matce… 

Wiele lat później król Kanut Wielki wyśmiewał się z idei świętości nieślubnej córki 
króla Edgara. Wtedy abp Canterbury miał wyciągnąć jej ciało z trumny i na jego 
widok król, ten twardy rycerz, świadek wielu bitew, miał zemdleć… Od tej pory 
miał wielkie nabożeństwo do św. Edyty… (uroczystość 16 września) 

il.: ŚW. EDYTA Z WILTON, witraż, kościół parafialny św. Edyty, Bishop Wilton; źródło: www.flickr.com 

http://www.swzygmunt.knc.pl/
http://www.nationalgallery.org.uk/paintings/paris-bordone-christ-as-the-light-of-the-world/*/key-facts
http://www.flickr.com/photos/flufzilla22/3506570065/
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INFORMACJE PARAFIALNE 
 14.IX (poniedziałek): ŚWIĘTO PODWYŻSZENIA KRZYŻA ŚWIĘTEGO. 

Zbawienie przyszło przez krzyż - jeżeli chcesz mnie naśla-
dować, to weź swój krzyż na każdy dzień i chodź ze mną 
zbawiać świat w kolejny już wiekZofia Jasnota (Konaszkiewicz). 

 Uroczysta Msza św. o 18:00. Odnowimy akt zawierzenia 
Krzyżowi Świętemu. Prosimy! o przyniesienie krzyży z na-

szych domów: osobistych, od bierzmowania, rodzinnych. 
 Prosimy! pamiętać o oczyszczeniu i dekoracjach krzyży 

wiszących w domach oraz stojących przy drogach. Niech 
nie zabraknie kwiatów, które wyrażają naszą miłość do 
Jezusa ukrzyżowanego… 

 17.IX (czwartek): 70 rocznica napadu Związku Sowieckiego na 
Polskę. Módlmy! się o pokój i zgodę miedzy narodami, a dialog 
niech będzie metodą rozstrzygania sporów. Pamiętajmy! o na-

szych rodakach wywiezionych do miejsc zagłady na wscho-
dzie i zamordowanych, o Katyniu, Miednoje, Ostaszkowie, 
Kazachstanie i wielu innych, gdzie spoczywają ich ciała… 

 18.IX (piątek): Św. Stanisława Kostki, patrona dzieci i młodzieży. 
 Msza św. o 18:00. Zapraszamy! młodzież rozpoczynającą 

przygotowanie do bierzmowania. Po Mszy św., w kościele, 

spotkanie przygotowawcze. 
 19.IX (sobota) 

 Nowenna do M.B. Nieustającej Pomocy. Intencje i prośby 
prosimy składać na ołtarzu MB Nieustającej Pomocy. 

 O 18:00 po-wakacyjne spotkanie uczestników obozu 
w Bieszczadach. Przez dwa tygodnie w kościele będzie 
wystawa zdjęć z obozu w Ustrzykach Dolnych. 

 20.IX (niedziela) 

 Na Mszy św. o 10:30 poświęcenie tornistrów i przyborów 
szkolnych dzieci z klas 0 i I. Dzieci są nadzieją rodziny, 
kościoła i ojczyzny. Prośmy! Maryję najlepszą Matkę i na-

uczycielkę o wszelkie dary dla dzieci i młodzieży w no-
wym roku szkolnym. 

 Dzień Środków Społecznego Przekazu. Taca będzie przez-
naczona na Radio Józef. To nasza diecezjalna rozgłośnia: 
przybliża Jezusa, Kościół i pomaga nam odnaleźć Boga. 

 W imieniu ks. rektora Metropolitalnego Seminarium Ducho-
wnego w Warszawie księża składają serdeczne Bóg zapłać! 

za złożone ofiary. Aktualnie na II roku w Seminarium studiuje 
nasz parafianin, mamy więc szczególny powód, aby wspierać 
Seminarium modlitwą i ofiarą! 

 Są wolne intencje. Zachęcamy do zamawiania Mszy św. 
nie tylko za zmarłych. Czy musi ktoś umrzeć, zachorować 
albo trafić do szpitala, aby zamówić Mszę św.? 

 Chrzty w 4tą niedzielę miesiąca, 27.IX, na sumie. Przygotowa-
nie, dla rodziców i chrzestnych, 20.IX po sumie, w kościele. 

 Zachęcamy do lektury prasy i wydawnictw katolickich! 

ŚLUBY 
12.IX.2009 Sakrament Małżeństwa zawarli: 

Łukasz BOROWSKI i Kinga Iga KRYCZKA 

Norbert WOJCIECHOWSKI i Magdalena Iwona STĘPNICKA 

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

ZAPOWIEDZI 
Zapowiedź I: Łukasz KOZAKIEWICZ, kawaler z Łęgu, parafia 

tutejsza, i Katarzyna GĄSIOREK, panna z parafii św. Maksy-
miliana w Kątach 

Zapowiedź I: Jacek Tomasz TOMCZUK, kawaler z parafii św. Jó-

zefa w Konstancinie, i Magdalena PENCONEK, panna z Pias-
ków, parafia tutejsza 

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

ODESZLI 
W ostatnim czasie odeszli z naszego grona: 

śp. Anna CZUŁBA, † 5.IX.2009, l. 70 

śp. Helena Maria BONIECKA, † 9.IX.2009, l. 89 

Wieczne odpoczywanie racz Im dać Panie! 

INTENCJE MSZALNE I MODLITEWNE 

14.IX 
(poniedziałek) 

7:30 
za †rodziców Guzińskich i Adamczyków 

oraz Józefa Kulczyka 

18:00 Dziękczynno-błagalna w XVIIImą r. śłubu 

15.IX 
(wtorek) 

7:30 za †Janiny Niedzielskiej 

7:30  

16.IX 
(środa) 

7:30 za †Jadwigi Stawierej, w VIty miesiąc od śmierci 

7:30  

17.IX 
(czwartek) 

7:30  

7:30  

18.IX 
(piątek) 

7:30 za †Zygmunta Szlązaka, w Vtą r. śmierci 

17:30 w Xtą r. śłubu Ewy i Grzegorza 

18:00 
za † Janiny i Stanisława Leszczyńskich, 

Jarosława i Pawła Gutt 

19.IX 
(sobota) 

7:30 
za †Marianny Biernackiej, w IIgą r. śmierci, 

i Henryka Biernackiego, w XItą r. śmierci 

18:00 
Nowenna do Matki Bożej Nieustającej Pomocy 
o Boże błogosławieństwo dla Barbary i 

Bogusława Retmańskich, w XXVtą r. śłubu 

20.IX 
(niedziela) 

8:45 
o Boże błogosławieństwo dla 

Tomasza i Karoliny Kleck, w Iszą r. śłubu 

10:30 za † Mariana Jeziorańskiego, w XIItą r. śmierci 

12:00 za parafian 
18:00 za † Jana i Józefa Ornat 

POD WYSOKIM SKLEPIENIEM SALWY ŻYCIE JEST PROSTE JAK ŚMIERĆ… 
Tylko przed świtem widać było, jak deszcz giął wierzby i łozy nad wodą 
spłoszoną skrzydłem wracającej sowy. 

Ale to już dawno, gdy ziemia wyrzuciła z siebie krzyk 
i płomień, który zburzył domy i chorągwie. 

Pamiętasz, poległy przyjacielu? - krzyk i płomień gasł 
w dłoniach rozwartych - nocą wznosiły się strzały 
ostatnie jak srebrne bańki powietrza z ust tonących. 

Niebo płynęło wtedy głębokie i spokojne, a gotyckie 
źdźbła trawy pochylały się blisko, coraz bliżej, już w o-
czach. 

I umrzeć było tak łatwo - tylko dniem w dym i słońce się 
pochylić, tylko nocą gwiazdy coraz chłodniejsze dłonią 
z czoła odgarnąć. 

Domy pękły i posypały się w gruzy popielate i po-
marańczowe - sprzątnięto je - na tym miejscu w skleconych naprędce 
sklepikach prążkowany grzebień szczerzy zęby w krzywym uśmiechu i świeci 
łysy pagórek cebuli. Pod murem rząd koszów z chlebem i bułkami. 

Idą ludzie ulicą, na której kamień i asfalt już tylko. 

Więc umierać jest trudno. - Tam gdzie rozebrano barykady, wyrósł las 
pomidorów i poranny krok robotników grzechocze po wymytych mgłą płytach, 
i ostry głos trąbki samochodowej strzela z pędzącej na obławę kolumny. 

Z amarantowych płatów druku, niespokojnych jak chorągiew, znów krzyk i ci-
sza ścieka na ulicę, na której kamień i asfalt już tylko. - Więc umierać jest 
trudno. Bo pod wysokim sklepieniem salwy życie jest proste jak śmierć. 

Przyjacielu, padając pod łuk salwy - uważaj, nie uderz głową o kosz z chlebem. 

STROIŃSKI, Zdzisław (1921, Warszawa – 16.VIII.1944, Warszawa, w Powstaniu), „ŻYCIE” 

il. ZDZISŁAW STROIŃSKI, źródło: www.sppw1944.org 

POCZET PAPIEŻY (141): JAN XVII 
Niewiele informacji o życiu Giovanni (Jana) Sicco, Rzymianina, dotarło do 

naszych czasów. Wiadomo, że był wdowcem i miał 

trzech synów, z których każdy został kapłanem. 

Papieżem został w 1003, po śmierci Sylwestra II, 

dzięki wsparciu Jana Krescencjusza, rzymskiego 

arystokraty, syna Krescencjusza Młodszego - 

Patricius Romanorum, senatora i konsula rzym-

skiego - którego cesarz Otton III pokonał i stracił. 

Gdy Otton zmarł w 1002 Jan Krescensjusz odzys-

kał wpływy i znaczenie w Wiecznym Mieście. Trzech 

kolejnych – zaznaczmy: godnych papieży, poczynając 

od Jana, zawdzięczało mu wybór i było od niego politycznie zależnych. 

Bezpośrednim poprzednikiem Jana o tym samym imieniu był Jan XV. Ale 

Krescencjusz Młodszy doprowadził do wyboru anty-papieża Jana XVI i dla-

tego Jan Krescencjusz, chroniąc pamięć swego ojca, sprawił, iż następnym 

legalnym następcą św. Piotra był Jan XVII… 

Pontyfikat trwał krótko, pięć miesięcy. Jan zmarł jeszcze w 1003 i został 

pochowany w Bazylice Laterańskiej w Rzymie. 

il. JAN XVII, boczna nawa Bazyliki św. Pawła za Murami, Rzym, źródło: www.niedziela.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 Proboszcz Józef NOWACKI, Wikariusz Kamil NOWACKI 
 

http://www.sppw1944.org/poezja/poezja_poeci.html#STROINSKI
http://www.niedziela.pl/papieze.php?r=biogram&nr=140
http://www.swzygmunt.knc.pl/

