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Przez sakramenty wtajemniczenia chrześcijańskiego człowiek otrzymuje nowe życie w Chrystusie. Przechowujemy jednak to życie „w naczyniach 

glinianych”2 Kor 4, 7. Obecnie jest ono jeszcze „ukryte z Chrystusem w Bogu”Kol 3, 3. Jesteśmy jeszcze w „naszym przybytku doczesnego zamieszkania”2 Kor 5, 1, 

poddani cierpieniu, chorobie i śmierci. To nowe życie dziecka Bożego może ulec osłabieniu, a nawet można je utracić przez grzech. [KKK, 1420] 

OSIEMNASTA NIEDZIELA ZWYKŁA 

 
WSZYSTKO MARNOŚĆ, DYCE, William R.A. (1806, Aberdeen - 1864), 1848, olejny na płótnie, 627×750 mm, 

Royal Academy of Arts, Londyn; źródło: www.racollection.org.uk 

Z KSIĘGI KOHELETAKoh 1,2;2,21-23 

Marność nad marnościami, powiada Kohelet, marność nad marnościami, 

wszystko marność. 

Jest nieraz człowiek, który w swej pracy odznacza się mądrością, wiedzą 

i dzielnością, a udział swój musi on oddać człowiekowi, który nie włożył w nią 

trudu. To także jest marność i wielkie zło. Cóż bowiem ma człowiek 

z wszelkiego swego trudu i z pracy ducha swego, w której mozoli się pod 

słońcem? Bo wszystkie dni jego są cierpieniem i zajęcia jego utrapieniem. 

Nawet w nocy serce jego nie zazna spokoju. To także jest marność. 

PSALM RESPONSORYJNYPs 95 

REFREN: Słysząc głos Pana, serc nie zatwardzajcie 

Przyjdźcie, radośnie śpiewajmy Panu, 

wznośmy okrzyki ku chwale Opoki naszego zbawienia, 

stańmy przed obliczem Jego z uwielbieniem, 

radośnie śpiewajmy Mu pieśni. 

Przyjdźcie, uwielbiajmy Go padając na twarze, 

zegnijmy kolana przed Panem, który nas stworzył. 

Albowiem On jest naszym Bogiem, 

a my ludem Jego pastwiska i owcami w Jego ręku. 

Obyście dzisiaj usłyszeli głos Jego: 

„Niech nie twardnieją wasze serca jak w Meriba, 

jak na pustyni w dniu Massa, 

gdzie Mnie kusili wasi ojcowie, 

doświadczali Mnie, choć widzieli moje dzieła”. 

Z LISTU ŚWIĘTEGO PAWŁA APOSTOŁA DO KOLOSANKol 3,1-5.9-11 

Bracia: 

Jeśliście razem z Chrystusem powstali z martwych, szukajcie tego, 

co w górze, gdzie przebywa Chrystus, zasiadając po prawicy Boga. Dążcie 

do tego, co w górze, nie do tego, co na ziemi. Umarliście bowiem i wasze 

życie jest ukryte z Chrystusem w Bogu. Gdy się ukaże Chrystus, nasze 

Życie, wtedy i wy razem z Nim ukażecie się w chwale. 

Zadajcie więc śmierć temu, co jest przyziemne w waszych członkach: 

rozpuście, nieczystości, lubieżności, złej żądzy i chciwości, bo ona jest 

bałwochwalstwem. 

Nie okłamujcie się nawzajem, boście zwlekli z siebie dawnego człowieka 

z jego uczynkami, a przyoblekli nowego, który wciąż się odnawia ku głęb-

szemu poznaniu Boga, według obrazu Tego, który go stworzył. A tu już 

nie ma Greka ani Żyda, obrzezania ani nieobrzezania, barbarzyńcy, Scyty, 

niewolnika, wolnego, lecz wszystkim we wszystkich jest Chrystus. 

AKLAMACJAMt 5,3 Alleluja, Alleluja, Alleluja! 

Błogosławieni ubodzy w duchu, 

albowiem do nich należy królestwo niebieskie. 

SŁOWA EWANGELII WEDŁUG ŚW. ŁUKASZAŁk 12,13-21 

Ktoś z tłumu powiedział do Jezusa: „Nauczycielu, powiedz mojemu 

bratu, żeby się podzielił ze mną spadkiem”. 

Lecz On mu odpowiedział: »Człowieku, któż Mię ustanowił sędzią 

albo rozjemcą nad wami?«. 

Powiedział też do nich: »Uważajcie i strzeżcie się wszelkiej 

chciwości, bo nawet gdy ktoś opływa we wszystko, życie jego 

nie jest zależne od jego mienia«. 

I powiedział im przypowieść: 

»Pewnemu zamożnemu człowiekowi dobrze obrodziło pole. I roz-

ważał sam w sobie: ‘Co tu począć? Nie mam gdzie pomieścić 

moich zbiorów’. I rzekł: ‘Tak zrobię: zburzę moje spichlerze, 

a pobuduję większe i tam zgromadzę wszystko zboże i moje 

dobra. I powiem sobie: Masz wielkie zasoby dóbr, na długie lata 

złożone; odpoczywaj, jedz, pij i używaj’. 

Lecz Bóg rzekł do niego: ‘Głupcze, jeszcze tej nocy zażądają twojej 

duszy od ciebie; komu więc przypadnie to, coś przygotował?’. 

Tak dzieje się z każdym, kto skarby gromadzi dla siebie, a nie jest 

bogaty przed Bogiem«. 

PATRON TYGODNIA: ŚW. ALBERT Z TRAPANI 
Urodził się najprawdopodobniej w Trapani na Sycylii (choć są poszlaki mówiące 
o miejscowości Erica). Był jedynym i bardzo późnym synem Benedykta degli Abati 
i Joanny Palizi, którzy obiecali konsekrować go Panu. 

Gdy dorósł wstąpił do karmelitów w Trapani, tam spędził lata formacyjne i został 
wyświęcony na księdza. 

Przez wiele lat przebywał w klasztorze w Trapani, aż ok. 1290 przełożeni wysłali 
go do Messyny. Tam zasłynął podczas oblężenia w 1301 – gdy odprawiał 
Mszę św., dzięki jego modlitwie, niektóre statki z żywnością w sposób cudowny 
miały przedrzeć się przez blokadę założoną przez księcia Kalabrii, Roberta. 
Gnębiona głodem Messyna przetrwała, a oblężenie przerwano… 

Stał się sławnym na całej Sycylii kaznodzieją. 
Znany był z umiłowania czystości i modlitwy. 
Niezmordowanie nauczał i udało mu się 
nawrócić wielu Żydów… Mówiono też o cudach 
przez niego czynionych… 

Później, ok. 1296, był nawet przełożonym 
karmelitów na wyspie. 

Zmarł w Messynie, w opinii świętości, 
prawdopodobnie w 1307. 

Prawie od razu zaczął się szerzyć jego kult. 
Już w 1309 (1316?) miano jego szczątki 
przenieść do kościoła w Trapani – pierwszy 
krok na drodze ku kanonizacji. W 1346 w kla-
sztorze karmelitańskim w Palermo była kaplica 
mu poświęcona. W 1457 Kalikst III werbalnie 
(vivae vocis oracido) zaaprobował jego kult. 
Sykstus IV bullą z 1476 go potwierdził. 

Był pierwszym świętym karmelitańskim, 
którego czczono w zakonie i dlatego uważany 
jest za patrona i protektora, „ojca” zakonu. 
W XVI w. zdecydowano, że każdy karmelitań-
ski kościół powinien mieć ołtarz mu poświę-
cony… 

Na Sycylii krąży wiele legend z nim 
związanych. W Agrigento jest studnia z wodą 
ponoć przez niego oczyszczoną. W Petralia 
Soprana znajduje się kamień, na którym ponoć 
odpoczywał. 

W 1623 poświęcono mu jedną z bram 
wjazdowych do Messyny. Jest patronem Trapani, Palermo i Manui. 

Relikwia jego głowy, w pięknej XVIII-wiecznej, srebrnej hermie, autorstwa 
Vincenzo Bonaiuto, przechowywana jest w bazylice w Trapani. 

 (uroczystość 7 sierpnia) 

il.: ŚW. ALBERT TRAPANI, LIPPI, Fra Filippo (1406, Florencja - 1469, Spoleto),1452-65, fresk, katedra, 
Prato; źródło www.wga.hu 

http://www.swzygmunt.knc.pl/
http://www.racollection.org.uk/ixbin/indexplus?_IXSESSION_=uvsF9mOW3gO&_IXSR_=&_IXACTION_=display&_MREF_=7600&_IXSP_=1&_IXFPFX_=templates/full/&_IXSPFX_=templates/full/
http://www.wga.hu/frames-e.html?/html/l/lippi/filippo/1450pr/15albert.html
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INFORMACJE PARAFIALNE 
 5.VIII (czwartek): PIERWSZY CZWARTEK MIESIĄCA 

 W czasie Mszy św. modlić się będziemy o powołania ka-
płańskie i zakonne z naszej Parafii. Serdecznie zapraszamy! 

 6.VIII (piątek): ŚWIĘTO PRZEMIENIENIA PAŃSKIEGO 

 Jest to jednocześnie 1-SZY PIĄTEK MIESIĄCA 
 Msze św. o 7:30 i 18:00. 
 Spowiedź ½ godz. przed każdą Mszą św. 

 7.VIII (sobota): 1-SZA SOBOTA MIESIĄCA 

 Wypominki o 17:30. 
 O 18:00 Msza św. za zmarłych z wypominek. 

 Chrzty w sierpniu w 4tą niedzielę miesiąca, 22.VIII, na 
Mszy św. o 12:00. Zgłoszenia do 13.VIII w kancelarii. Przy-
gotowanie, dla rodziców i chrzestnych, 15.VIII po sumie, 
w kościele. 

 Rozpoczynają się kolonie letnie naszych dzieci w Pyzówce 
k. Nowego Targu i w Murzasichlu. Otoczmy je naszą modlitwą! 

WARSZAWIE… 
Rozciągnęła nad Tobą noc skrzydła, 

Rozciągnęły się mgły ponad Tobą, 

W burz i wichrów spętanaś wędzidła 

I płomienie Ci ognia ozdobą. 

Rozpętały nad Tobą się burze. 

Zaświeciły Ci łuną łez krwawą. 

Lecz Tyś wyższa, Tyś wzrosła ku górze, 

O, męczeńska! O, święta Warszawo! 

Gdy Ci grały szatańsko szrapnele, 

Gdy Ci bomby pękały wśród ognia, 

W Tobie wzrosło wielkości tak wiele, 

Że nie zmogła jej siła i zbrodnia. 

Zhartowałaś się we krwi i w ogniu 

I moc swoją zachowasz na wieki, 

Moc, co w każdym już żyje przechodniu. 

Tętni w murach, gra w nurtach tej rzeki. 

Takaś dumna, wyniosła i żywa, 

Takąś cała promienną i krwawą… 

Dzwon się głuchy z oddali odzywa. 

…Klękam w prochu przed Tobą, Warszawo… 

BOGUSŁAWSKA, Teresa (1929, Warszawa – 1.II.1945, Zakopane), 1943; 
zdjęcie - źródło requiem1944.bloog.pl 

 

HANEMAN, Eugeniusz (ur. 1917, Warszawa), 25.VIII.1944, Krakowskie Przedmieście, Warszawa; 
źródło fototeka.1944.pl 

POCZET PAPIEŻY (155): MIKOŁAJ II 
Gerhard urodził się ok. 1010 w Chevron (Sabaudia). 

Podobnie jak jego poprzednik, Stefan X, był kanonikiem w Liège. W 1046 

został biskupem Florencji, gdzie usilnie pracował nad przywróceniem życia 

kanonicznego wśród miejscowego kleru. 

W 1058 na wieść o śmierci Stefana X we Florencji frakcja hrabiów 

toskańskich (na Tusculum) wyznaczyła w Rzymie Jana Minciusa, 

bpa Velletri, na jego następcę. Przyjął imię Benedykta X. Jego wybór 

wszelako sprzeciwiał się wyraźnemu nakazowi Stefana X, by z wyborem 

poczekać na powrót Hildebranda z Niemiec. Szereg kardynałów 

zaprotestowało, ale zmuszono ich do ucieczki z Rzymu. 

Hildebrand po powrocie z powierzonej mu misji zatrzymał się we Florencji. 

Tu uzgodnił kandydaturę Gerharda i uzyskał poparcie zarówno księcia 

Godfryda z Lotaryngii jak i potwierdzenie cesarskie cesarzowej Agnieszki. 

Kardynałowie zebrali się w Sienie i wybrali Gerharda, który przyjął imię 

Mikołaja II. W drodze do Rzymu nowy papież poprowadził synod, 

na którym uznano Benedykta X anty-papieżem. Na początku 1059 

Benedykt uciekł z Rzymu i dokonano koronacji Mikołaja. 

Na początku pontyfikatu zapewnił sobie, dzięki misji Hildebranda, 

wsparcie Normanów na południu Italii. W Mediolanie przeprowadził synod, 

który wyraźnie potępił symonię i konkubinat – 

zagadnienia, które dzieliły kler mediolański. 

Dyscyplina powoli zaczęła być przywracana… 

Dalej trwały też dyskusje nad reformą 

wyboru papieża. Uwolnienie od uzależ-

nienia od wojowniczych frakcji rzymskich 

odbyło się kosztem uzależnienia od korony 

cesarskiej. W 1059 na Lateranie odbył się 

specjalny synod poświęcony zagadnieniu, 

na którym zdecydowano, iż: 

- Wskazanie nowego papieża powierza się 

kardynałom-biskupom. Sam wybór dokonywany miał być 

przez całe ciało kardynalskie. Reszcie kleru i świeckim pozostawało 

prawo do przyjęcia dokonanego wyboru. 

- Papieżem miał być członek kleru rzymskiego, oprócz przypadku, 

gdy odpowiedniego kandydata nie można wskazać – wtedy można 

wybrać kandydata z innej diecezji. 

- Wybory powinny się odbywać w Rzymie, chyba że okaże się to nie-

możliwe. 

- Gdyby wojna, lub inne wydarzenia, uniemożliwiały przeprowadzenie 

intronizacji to wybrany papież miał mieć prawo sprawowania pełni 

władzy apostolskiej bez takowej. 

- Potwierdzono prawo nominowania kandydata na Ojca św. i jego 

zatwierdzania, które uzyskał cesarz Henryk III, przez jego następców, 

na podstawie osobistego przywileju. 

W ten sposób cesarskie prawo zatwierdzania stało się zwyczajnym 

przywilejem nadawanym przez Stolicę Apostolską. 

Ten sam synod zabronił święceń osiągniętych na drodze symonii. Zabronił 

służenia do Mszy św. księżom żyjącym w konkubinacie. Zmieniono też 

przepisy dotyczące życia kanoników i sióstr zakonnych, w 817 

zatwierdzone na sejmie Aix-la-Chapelle, ponieważ dozwalały one 

m.in. na posiadanie własności. Zmuszono też Berengariusza z Tours, 

w swych wystąpieniach i pismach zaprzeczającego rzeczywistej i sub-

stancjalnej obecności Chrystusa w Eucharystii, do podpisania formuły 

wyrzeczenia się heretyckich poglądów. 

W 1059 Mikołaj II przeprowadził także synod w Melfii, stolicy normańskiej 

Apulii, gdzie zawarł porozumienie z Normanami. Na jego mocy książę 

Robert Guiscard otrzymał prawo do Apulii, Calabrii i Sycylii – o ile udałoby 

mu się odbić ją z rąk Saracenów. W zamian Robert zobowiązał się 

do płacenia rocznej daniny, do traktowania swoich ziem jako papieskiego 

lenna oraz do ochrony państwa papieskiego i wolności wyboru papieża. 

Kroki podejmowane przez Mikołaja spotkały się z ostrą reakcją na dworze 

niemieckim. Nie przyjęto wysłannika papieża, kard. Stefana, który przez 

5 dni próbował uzyskać audiencję u cesarzowej. Potem miał miejsce 

synod niemiecki, na którym ogłoszono o anulowaniu wszystkich decyzji 

Mikołaja i … o złożeniu go z urzędu! Odpowiedzią papieża było 

powtórzenie, na synodzie w 1061, dekretów w sprawie wyboru nowego 

papieża. Ponowiono też potępienie symonii i konkubinatu… 

Mikołaj wkrótce po tym zmarł, tak jak i jego poprzednik, we Florencji. 

Pochowany został również w kościele św. Reparata. 

Jego pontyfikat, acz krótki, obfitował w wydarzenia, których znaczenie 

ujawniało się przez wiele lat, a nawet stulecia, dopiero po jego śmierci… 

il. MIKOŁAJ II, 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: Patrz – intencje parafialne 

KANCELARIA 

PARAFIALNA 

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

pon. wt. śr. pt. 09:00–10:00 

pon. wt. czw. 16:00–17:00 

soboty, niedziele i święta: Nieczynna 
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KSIĘŻA Proboszcz Jacek DZIKOWSKI, Wikariusz Kamil NOWACKI 
SEW 
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