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Stary Testament jest bogaty w świadectwa [„mocnej wiary”Rz 4, 20]. List do Hebrajczyków 839 głosi pochwałę przykładu wiary przodków, którzy „dzięki niej … 

otrzymali świadectwo”Hbr 11, 2. Jednak „Bóg … nam lepszy los zgotował”, dał nam łaskę wiary w Jego Syna Jezusa, „który nam w wierze przewodzi 

i ją wydoskonala”Hbr 11, 40; 12, 2. [KKK, 147] 

DZIEWIĘTNASTA NIEDZIELA ZWYKŁA 

 
JEZUS Z UCZNIAMI, ANDRÉ, Jean (1662, Paryż – 1753, Paryż), przełom XVII-XVIII w., papież, kreda, tusz, 

25.6×18 cm, musée du Louvre, Paryż; źródło: www.culture.gouv.fr 

Z KSIĘGI MĄDROŚCIMdr 18, 6-9 

Noc wyzwolenia oznajmiono wcześniej naszym ojcom, by nabrali otuchy, 

wiedząc niechybnie, jakim przysięgom zawierzyli. I lud Twój wyczekiwał 

ocalenia sprawiedliwych, a zatraty wrogów. Czym bowiem pokarałeś 

przeciwników, tym uwielbiłeś nas, powołanych. 

Pobożni synowie dobrych składali w ukryciu ofiary i ustanowili zgodnie 

Boskie prawo, że te same dobra i niebezpieczeństwa święci podejmą 

jednakowo. I już zaczynali śpiewać hymny przodków. 

PSALM RESPONSORYJNYPs 33, 1 i 12.18-19.20 i 22 

REFREN: Szczęśliwy naród wybrany przez Pana 

Sprawiedliwi, radośnie wołajcie na cześć Pana, 

prawym przystoi pieśń chwały. 

Błogosławiony lud, którego Pan jest Bogiem, 

naród, który On wybrał na dziedzictwo dla siebie. 

Oczy Pana zwrócone na bogobojnych, 

na tych, którzy czekają na Jego łaskę, 

aby ocalił ich życie od śmierci 

i żywił ich w czasie głodu. 

Dusza nasza oczekuje Pana. 

On jest naszą pomocą i tarczą. 

Panie, niech nas ogarnie Twoja łaska, 

według nadziei, którą pokładamy w Tobie. 

Z LISTU ŚWIĘTEGO PAWŁA APOSTOŁA DO HEBRAJCZYKÓWHbr 11, 1-2.8-12 

Bracia: 

Wiara jest poręką tych dóbr, których się spodziewamy, dowodem tych 

rzeczywistości, których nie widzimy. 

Dla niej to przodkowie otrzymali świadectwo. 

Przez wiarę ten, którego nazwano Abrahamem, usłuchał wezwania 

Bożego, by wyruszyć do ziemi, którą miał objąć w posiadanie. Wyszedł 

nie wiedząc, dokąd idzie. Przez wiarę przywędrował do Ziemi Obiecanej 

jako ziemi obcej, pod namiotami mieszkając z Izaakiem i Jakubem, 

współdziedzicami tej samej obietnicy. Oczekiwał bowiem miasta 

zbudowanego na silnych fundamentach, którego architektem 

i budowniczym jest sam Bóg. 

Przez wiarę także i sama Sara mimo podeszłego wieku otrzymała moc 

poczęcia. Uznała bowiem za godnego wiary Tego, który udzielił obietnicy. 

Przeto z człowieka jednego, i to już niemal obumarłego, powstało 

potomstwo tak liczne jak gwiazdy niebieskie, jak niezliczony piasek, który 

jest nad brzegiem morskim. 

AKLAMACJAMt 24, 42a.14 Alleluja, Alleluja, Alleluja! 

Czuwajcie i bądźcie gotowi, 

bo w chwili, której się nie domyślacie, Syn Człowieczy przyjdzie. 

SŁOWA EWANGELII WEDŁUG ŚW. ŁUKASZAŁk 12, 35-40 

Jezus powiedział do swoich uczniów: 

»Niech będą przepasane biodra wasze i zapalone pochodnie. A wy podobni 

do ludzi, oczekujących swego pana, kiedy z uczty weselnej powróci; 

aby mu zaraz otworzyć, gdy nadejdzie i zakołacze. 

Szczęśliwi owi słudzy, których pan zastanie czuwających, gdy nadejdzie. 

Zaprawdę powiadam wam: Przepasze się i każe im zasiąść do stołu, 

a obchodząc będzie im usługiwał. Czy o drugiej, czy o trzeciej straży 

przyjdzie, szczęśliwi oni, gdy ich tak zastanie. 

A to rozumiejcie, że gdyby gospodarz wiedział, o której godzinie złodziej 

ma przyjść, nie pozwoliłby włamać się do swego domu. 

Wy też bądźcie gotowi, gdyż o godzinie, której się nie domyślacie, Syn 

Człowieczy przyjdzie«. 

PATRON TYGODNIA: ŚW. ZUZANNA, MĘCZENNICA 
Pod podłogą bazyliki św. Zuzanny w Rzymie znajdują się ruiny starożytnego 
rzymskiego domu, zbudowanego ok. 280, przez krewnych pochodzącego z Dal-
macji generała Gaiusa Aureliusa Diocletiana, który w 284 został cesarzem. 

Mieszkało w nim dwóch braci, Caius i Gabinus. Podobnie jak i dwaj pozostali 
bracia, Maximus i Claudius, należeli do kręgów władzy ówczesnego cesarstwa. 

Zuzanna była córką Gabinusa (jej matka zmarła w dzieciństwie). 

Religijnie rodzina była podzielona. Caius i Gabinus, oraz je-
go córka, byli chrześcijanami, natomiast dwaj pozostali 
bracia poganami. Co więcej, Caius i Gabinus byli kapłanami. 
A w 283 Caius został wybrany biskupem Rzymu… 

Rodzinny dom Zuzanny, dom Caiusa i Gabinusa, od 280 
do 293 służył jako „domus ecclesia”, czyli kościół domowy. 

W 293, by zapewnić ciągłość sukcesji, Dioklecjan po-
stanowić ożenić swego następcę, Maxentiusa, z Zuzanną, 
jedyną niezamężną jeszcze dziewczyną w rodzinie cesarza. 
Zuzanna wszelako wcześniej podjęła decyzję całkowitego 
poświęcenia się Chrystusowi. Postanowiła też pozostać 
w dziewictwie… 

Wspierali ją ojciec, Gabinus, i wuj – papież Caius. Natomiast 
pogańscy wujowie próbowali przekonać ją do planowanego 
małżeństwa. Jednakże to oni ulegli Zuzannie i, wraz 
z rodzinami, zostali ochrzczeni… 

Zuzannę przywołano na Forum, i tam, poproszona o oddanie 
czci rzymskim bogom - odmówiła. Nie odważono się jednak 

jej aresztować – wszak należała do rodziny Imperatora! Ale o odmowie dowiedział 
się Dioclecjan i nakazał egzekucję kuzynki… 

W 295 Gabinus, ojciec Zuzanny, został aresztowany. Wkrótce zagłodzono go 
na śmierć. Aresztowano też Maximusa i Claudiusa, którzy wraz z rodzinami 
spłonęli na stosie w Cumae. 

Zuzanna zginęła zaraz na początku. Ścięto ją, w swoim domu. 

Uratował się jedynie papież, Caius, który schronił się w katakumbach… 

Zuzanna pochowana została, tak jak większość chrześcijan owych czasów, 
w rzymskich katakumbach. 

W 330, za czasów Konstantyna Wielkiego, na miejscu kaźni Zuzanny zbudowano 
bazylikę i tam przeniesiono relikwie świętej. (uroczystość 11 sierpnia) 

il.: ŚW. ZUZANNA, DUQUESNOY, François (1597, Bruksela - 1643, Livorno), 1630-33, marmur, kościół 
Santa Maria di Loreto, Rzym; źródło www.artchive.com 

http://www.swzygmunt.knc.pl/
http://www.culture.gouv.fr/public/mistral/joconde_fr?ACTION=RETROUVER&FIELD_98=TOUT&VALUE_98=Andre%20jean&NUMBER=1&GRP=0&REQ=%28%28Andre%20jean%29%20%3aTOUT%20%29%20ET%20%28%27%24FILLED%24%27%20%3aVIDEO%29&USRNAME=nobody&USRPWD=4%24%2534P&SPEC=5&SYN=1&IMLY
http://www.artchive.com/web_gallery/F/Francois-Duquesnoy/St-Susanna.html
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INFORMACJE PARAFIALNE 
 14.VIII (sobota): O 18:00 Msza św. za zmarłych, polecanych 

w wypominkach. 
 15.VIII (niedziela): UROCZYSTOŚĆ WNIEBOWZIĘCIA NAJŚWIĘ-

TSZEJ MARYI PANNY 
 Błogosławieństwo ziół i kwiatów podczas każdej 

Mszy św. 
 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. 

WITAMY! 
Do grona członków Kościoła Powszechnego i naszej parafii w ostatnim czasie 
przyjęci zostali, w Sakramencie Chrztu Świętego: 

 

19.VI Daria Katarzyna DMOCH, Słomczyn 

 

27.VI Arkadiusz KONOPKA, Brześce 
27.VI Dominik KORNASZEWSKI, Kawęczyn 
27.VI Elżbieta KUJAWSKA, Parcela 
27.VI Ignacy Jacek KONDRACKI, Piaski 
27.VI Jakub BĄCZKOWSKI, Dębówka 
27.VI Jakub DEGÓRSKI, Obory 
4.VII Marcel Piotr DEPNER, 
18.VII Daria REWERSKA, Słomczyn 
25.VII Aleksander GOLISZEWSKI, Parcela 
25.VII Jakub KWIATKOWSKI, Dębówka 
25.VII Szymon Antoni KULIK, Słomczyn 

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

ZAPOWIEDZI 
Zapowiedź I: Mariusz WAWER, kawaler z parafii Przemienienia 

Pańskiego w Garwolinie, i Izabela Teresa SKRZYPCZAK, 
panna z parafii tutejszej 

Zapowiedź I: Piotr Ryszard KUBKOWSKI, kawaler z parafii 
tutejszej, i Laura Magdalena GILEWSKA, panna z parafii 
Nawiedzenia N.M.P. w Warszawie 

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

ŚLUBY 
Sakrament Małżeństwa w ostatnim czasie przyjęli: 

31.VII: Łukasz MOJSA i Aneta KORNASZEWSKA 

17.VII: 
Łukasz Tomasz MENDEL i 

Magdalena Iwona MALINOWSKA 

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

ODESZLI 
W ostatnim czasie odeszli z naszego grona: 

śp. Franciszka KORNASZEWSKA, † 29.VII.2010, l. 90 

śp. Stanisława Urszula ZAWIŚLAK, † 28.VII.2010, l. 80 

śp. Sławomir OKLEJ, † 22.VII.2010, l. 37 

śp. Kazimiera PIEKARNIAK, † 5.VII.2010, l. 90 

Wieczne odpoczywanie racz Im dać Panie! 

INTENCJE MSZALNE I MODLITEWNE 

9.VIII 
(poniedziałek) 

730 † Jadwigi KLUCZYŃSKIEJ (Msza św. Gregoriańska #17) 

1800  

10.VIII 
(wtorek) 

730 † Jadwigi KLUCZYŃSKIEJ (Msza św. Gregoriańska #18) 

1800  

11.VIII 
(środa) 

730 † Jadwigi KLUCZYŃSKIEJ (Msza św. Gregoriańska #19) 

1800 
dziękczynno-błagalna w 18tą rocznicę urodzin 

Pauliny SZUSTKOWSKIEJ 

12.VIII 
(czwartek) 

730 † Jadwigi KLUCZYŃSKIEJ (Msza św. Gregoriańska #20) 

1800  

13.VIII 
(piątek) 

730 † Jadwigi KLUCZYŃSKIEJ (Msza św. Gregoriańska #21) 

1800  

14.VIII 
(sobota) 

730 † Jadwigi KLUCZYŃSKIEJ (Msza św. Gregoriańska #22) 

  

1800 w intencji zmarłych polecanych w WYPOMINKACH 

15.VIII 
(niedziela) 

845 † Apolonii, Bolesława i Andrzeja OSUCHÓW 

1030 
† Eugeniusza WARGOCKIEGO, 

Anny i Andrzeja OSIADACZÓW  

1200 
dziękczynno-błagalna w 48mą rocznicę ślubu 

Teresy i Zdzisława 

1800 

† Jadwigi KLUCZYŃSKIEJ (Msza św. Gregoriańska #23) 

† Janiny, Kazimierza i Tadeusza ŚWIERNOGÓW, 
Bożeny BEDNARSKIEJ, i 
Marka MAKOWSKIEGO  

PÓKI SERCA SIĘ JESZCZE KOŁACZĄ… 
W „Parasolu” jest już taka mania, 

że na pluton mówi się kompania. 

No i takie trzy plutkompaniony 

zwą się szumnie szturm-batalionem. 

Dawnych czasów ten nasz tytuł sięga 

gdy „Parasol” był jeszcze potęgą: 

miał kompanie, plutony, drużyny, 

magazyny i własne meliny. 

Ale teraz się wszystko zmieniło, 

cztery-piąte chłopaków ubyło, 

wygubiła ich wojny zaraza 

gdzieś na Żytniej, Młynarskiej, cmentarzach. 

No i trzeci już tydzień jest przecie 

gdy „Parasol” wykrwawia się w getcie 

z „Parasola” i dawnej w nim chwały 

same nazwy już tylko zostały. 

U nas nie ma okazji ni mówek, 

każdy swoich pilnuje placówek, 

puszka konserw na cztery osoby, 

potem walka i służba dwie doby. 

Póki serca się jeszcze kołaczą, 

Póty rękom wystarczy tej siły, 

By karabin i peemy nosiły. 
SZCZEPAŃSKI, Józef „Ziutek” (1922, Warszawa – 10.x.1944, Warszawa, Powstanie), 1944; 

zdjęcie - źródło www.sppw1944.org 

TAJEMNICE EUCHARYSTII (55): SAGRADA FORMA Z GORKUM 
9 lipca, o czym pisaliśmy, poświęcony jest m.in. św. Mikołajowi Pieckowi, 

jednemu z męczenników z Gorkum w Holandii, którzy z rąk protestanckich 

kalwinów ponieśli śmierć męczeńską. Miało to miejsce w 1572. 

Ale rok ów i owo miejsce, Gorkum, zasłynęło także i innym wydarzeniem… 

Gdy bandy kalwińskie zaatakowały i zajęły w 1572 Gorkum zaczęło się 

plądrowanie. Aresztowano wielu księży i zakonników (m. in. wspo-

mnianego Mikołaja Piecka), bezczeszczono kościoły. 

W katedrze rabusie rozbili żelaznymi prętami tabernaku-

lum. Odkrytą Hostię wyjęto i rzucono na podłogę, a któryś 

z żołdaków nadepnął na Nią. W Hostii powstały trzy 

otwory, których brzegi natychmiast zabarwiły się 

na czerwono i zaczęły z nich ściekać krople Krwi… 

Powiadomiono kanonika Jean van der Delft. 

Udało mu się zabezpieczyć Relikwię… 

Kanonik ów, w obawie przed kolejnym 

zbeszczeszczeniem, wysłał Hostię – pod opieką 

franciszkanów - najpierw do Mechelen, skąd trafiła 

do Antwerpii, wreszcie do Wiednia i Pragi. Stamtąd 

pozyskał Ją król Hiszpanii, Filip II, i w 1594 oddał pod opiekę 

klasztoru San Lorenzo w El Escorial, w pobliżu Madrytu. 

Tam Święta Hostia (Sagrada Forma, jak nazywana jest w Hiszpanii), z ru-

dymi śladami w przebiciach, przechowywana jest do dnia dzisiejszego. 

W El Escorial przechowany jest też dokument z 1594 opisujący wydarzenia 

związane ze Świętą Hostią, wraz ze świadectwami uczestników. 

W czasie wojny domowej w Hiszpanii w latach 30-tych ubiegłego stulecia 

67 zakonników w El Escorial zostało rozstrzelanych przez lewacką armię. 

Na szczęście Świętą Relikwię z Gorkum udało się ukryć… 

Dwukrotnie, 29 września i 28 października, każdego roku Sagrada Forma 

wystawiana jest w uroczystej procesji na widok publiczny. 

A bluźnierca? Ponoć zdezerterował z bandy kalwińskiej, powrócił na łono 

Kościoła i został zakonnikiem franciszkańskim… 

il. SAGRADA FORMA Z GORKUM, El Escorial; źródło: moralyluces.wordpress.com 

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, 18:00, 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 

WWW www.swzygmunt.knc.pl 
 

KSIĘŻA Proboszcz Jacek DZIKOWSKI, Wikariusz Kamil NOWACKI 
SEW 

http://www.sppw1944.org/poezja/poezja_szczepanski.html
http://moralyluces.wordpress.com/2009/04/15/la-sagrada-forma-de-el-escorial/
http://www.swzygmunt.knc.pl/

