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Dlaczego Słowo stało się ciałem? Odpowiadając […] wyznajemy w Credo Nicejsko-Konstantynopolitańskim: „Dla nas ludzi i dla naszego zbawienia zstąpił 

z nieba. I za sprawą Ducha Świętego przyjął ciało z Maryi Dziewicy”. [KKK, 456] 

DWUDZIESTA NIEDZIELA ZWYKŁA 
WNIEBOWZIĘCIE NAJŚWIĘTSZEJ MARYI PANNY 

 
MADONNA Z DZIECKIEM OBLECZONA W SŁOŃCE, ok. 1450-60, środkowa część tryptyku, tempera na panelu, 

sanktuarium w Przydonicy; źródło: artyzm.com 

Z KSIĘGI APOKALIPSY ŚWIĘTEGO JANA APOSTOŁAAp 11,19a;12,1.3-6a.10ab 

Świątynia Boga w niebie się otwarła i Arka Jego Przymierza ukazała się w Jego 

świątyni. Potem ukazał się wielki znak na niebie: Niewiasta obleczona w słoń-

ce i księżyc pod jej stopami, a na jej głowie wieniec z gwiazd dwunastu. 

Ukazał się też inny znak na niebie: Oto wielki Smok ognisty, ma siedem głów 

i dziesięć rogów, a na głowach siedem diademów. Ogon jego zmiata trzecią 

część gwiazd z nieba i rzucił je na ziemię. Smok stanął przed mającą urodzić 

Niewiastą, ażeby skoro tylko porodzi, pożreć jej Dziecko. 

I porodziła Syna - mężczyznę, który będzie pasł wszystkie narody rózgą 

żelazną. Dziecko jej zostało porwane do Boga i do Jego tronu. Niewiasta zaś 

zbiegła na pustynię, gdzie ma miejsce przygotowane przez Boga. 

I usłyszałem donośny głos mówiący w niebie: „Teraz nastało zbawienie, 

potęga i królowanie Boga naszego i władza Jego Pomazańca”. 

PSALM RESPONSORYJNYPs 45 

REFREN: Stoi Królowa po Twojej prawicy 

Tron Twój, Boże, trwa na wieki, 

berłem sprawiedliwym berło Twego królestwa. 

Córki królewskie wychodzą na spotkanie z Tobą, 

królowa w złocie z Ofiru stoi po Twojej prawicy. 

Posłuchaj, córko, spójrz i nakłoń ucha, 

zapomnij o swym ludzie, o domu twego ojca. 

Król pragnie twego piękna, 

on twoim panem, oddaj mu pokłon. 

Córa królewska wchodzi pełna chwały, 

odziana w złotogłów. 

W szacie wzorzystej prowadzą ją do króla, 

za nią prowadzą do ciebie dziewice, jej druhny. 

Z PIERWSZEGO LISTU ŚWIĘTEGO PAWŁA APOSTOŁA DO KORYNTIAN1 Kor 15,20-26 

Bracia: 

Chrystus zmartwychwstał jako pierwszy spośród tych, co pomarli. 

Ponieważ bowiem przez człowieka przyszła śmierć, przez człowieka też 

dokona się zmartwychwstanie. I jak w Adamie wszyscy umierają, tak też 

w Chrystusie wszyscy będą ożywieni, lecz każdy według własnej kolejności. 

Chrystus jako pierwszy, potem ci, co należą do Chrystusa, w czasie 

Jego przyjścia. Wreszcie nastąpi koniec, gdy przekaże królowanie Bogu 

i Ojcu i gdy pokona wszelką Zwierzchność, Władzę i Moc. 

Trzeba bowiem, ażeby królował, aż położy wszystkich nieprzyjaciół 

pod swoje stopy. Jako ostatni wróg, zostanie pokonana śmierć. 

AKLAMACJA Alleluja, Alleluja, Alleluja! 

Maryja została wzięta do nieba, 

radują się zastępy aniołów. 

SŁOWA EWANGELII WEDŁUG ŚW. ŁUKASZAŁk 1,39-56 

W tym czasie Maryja wybrała się i poszła z pośpiechem w góry 

do pewnego miasta w pokoleniu Judy. Weszła do domu Zachariasza 

i pozdrowiła Elżbietę. 

Gdy Elżbieta usłyszała pozdrowienie Maryi, poruszyło się dzieciątko w jej 

łonie, a Duch Święty napełnił Elżbietę. Wydała ona okrzyk i powiedziała: 

„Błogosławiona jesteś między niewiastami i błogosławiony jest owoc 

Twojego łona. A skądże mi to, że Matka mojego Pana przychodzi do mnie? 

Oto, skoro głos Twego pozdrowienia zabrzmiał w moich uszach, poruszyło 

się z radości dzieciątko w moim łonie. Błogosławiona jesteś, któraś 

uwierzyła, że spełnią się słowa powiedziane Ci od Pana”. 

Wtedy Maryja rzekła: Wielbi dusza moja Pana, i raduje się duch mój 

w Bogu, Zbawcy moim. Bo wejrzał na uniżenie swojej Służebnicy. 

Oto bowiem odtąd błogosławić mnie będą wszystkie pokolenia. 

Gdyż wielkie rzeczy uczynił mi Wszechmocny. Święte jest imię Jego. 

A Jego miłosierdzie na pokolenia i pokolenia Nad tymi, którzy się Go boją. 

Okazał moc swego ramienia, rozproszył pyszniących się zamysłami serc 

swoich. Strącił władców z tronu, a wywyższył pokornych. Głodnych nasycił 

dobrami, a bogatych z niczym odprawił. Ujął się za swoim sługą, Izraelem, 

pomny na swe miłosierdzie. Jak obiecał naszym ojcom Abrahamowi 

i jego potomstwu na wieki. 

PATRON TYGODNIA: ŚW. JOANNA DELANOUE 
Urodziła się w Saumur, w regionie Anjoú, 
w dolinie Loary, w 1666. Była najmłod-
szym z 12 dzieci skromnego sukiennika. 

Rodzice mieli niewielki kram w pobliżu 
sanktuarium Notre-Dame-des-Ardilliers. 
Prowadziła go matka a ojciec przemierzał 
przedmieścia w poszukiwaniu klientów. 

Gdy miała 6 lat zmarł ojciec. Odtąd 
pomagała matce prowadzić rodzinny 
sklepik. Okazało się, że miała do tego 
nieprzeciętne zdolności: szybko dała się 

poznać jako energiczna, niepoddającą się przeciwnościom niewiasta. Sklep 
prowadziła z takim zapałem, że otwarty był nawet w niedziele i święta… 

Miała 27 lat i przyszłość należała do niej. „Biznes” rósł a rodzina prosperowała… 

I wtedy, w 1693, wkrótce po śmierci matki (1692), gdy oddziedziczyła i rodzinny 
interes i dom, przy kramie zatrzymała się starsza kobieta, niejaka Franciszka 
Souchet, pielgrzym do sanktuarium Notre-Dame-des-Ardilliers i błagała Joannę, 
by poświęciła się pomocy okolicznym biednym. A było ich niemało, szczególnie po 
ciężkiej zimie… 

dokończenie na odwrocie… (uroczystość 17 sierpnia) 

il.: ŚW. JOANNA DELANOUE, 1982, obraz kanonizacyjny, Watykan; źródło www.vatican.va 

http://www.swzygmunt.knc.pl/
http://artyzm.com/e_obraz.php?id=2248
http://www.vatican.va/news_services/liturgy/saints/ns_lit_doc_19821031_delanoue_photo.html
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INFORMACJE PARAFIALNE 
 15.VIII (niedziela): UROCZYSTOŚĆ WNIEBOWZIĘCIA NAJŚWIĘ-

TSZEJ MARYI PANNY 
 Błogosławieństwo ziół i kwiatów podczas Mszy św. 
 90ta rocznica Cudu nad Wisłą, zwycięstwa oręża 

polskiego nad nacierającą armią bolszewicką w 1920 r. 
 Po każdej Mszy św. zbierane są ofiary do puszek 

na pomoc dla powodzian z Dolnego Śląska. Ofiary 
zbierane będą także w niedzielę 22.VIII. Składamy ser-
deczne Bóg zapłać! za ofiary na rzecz tych, którzy naj-

bardziej ucierpieli w czasie zeszłotygodniowej powodzi. 
 O 17:00 w kościele Bożej Rodzicielki w Klarysewie 

Jubileuszowy Wielki Koncert Religijno-Patriotyczny. 
Serdecznie zapraszamy! 

 21.VIII (sobota): Nowenna do Matki Bożej Nieustającej 
Pomocy o 18:00. Po Nowennie Msza św. 

 22.VIII (niedziela): W czasie Mszy św. o 10:30 pożegnanie 

ks. Kamila NOWACKIEGO, który przez rok pracował w naszej 
Parafii. Ks. Kamil został mianowny wikariuszem parafii 
Zwiastowania NMP w Ojrzanowie, dekanat tarczyński… 

 Chrzty w sierpniu 22.VIII, na Mszy św. o 12:00. 

ZAPOWIEDZI 
Zapowiedź II: Mariusz WAWER, kawaler z parafii Przemienienia 

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

Zapowiedź II: Piotr Ryszard KUBKOWSKI, kawaler z parafii 

tutejszej, i Laura Magdalena GILEWSKA, panna z parafii 
Nawiedzenia N.M.P. w Warszawie 

Zapowiedź I: Sebastian Piotr MYSZKOWSKI, kawaler z parafii 

tutejszej, i Anna Izabela LENARD, panna z parafii N.M.P. 
Królowej Pokoju w Baniosze 

Zapowiedź I: Witold DOBROSZ, kawaler z parafii św. Jadwigi 

w Milanówku, i Katarzyna Ewa JABŁOŃSKA, panna z parafii 
tutejszej 

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

INTENCJE MSZALNE I MODLITEWNE 

16.VIII 
(poniedziałek) 

730 † Matyldy GUT-ANDZIAK 

1800 
† Mariana PIETRASZKA 

† Jadwigi KLUCZYŃSKIEJ (Msza św. Gregoriańska #24) 

17.VIII 
(wtorek) 

730 † Jadwigi KLUCZYŃSKIEJ (Msza św. Gregoriańska #25) 

1800  

18.VIII 
(środa) 

730 † Jadwigi KLUCZYŃSKIEJ (Msza św. Gregoriańska #26) 

1800 
† Sławomira OKLEJA, w 30ty dzień od śmierci, 

Teresy, Kazimierza, Franciszki i Heleny OKLEJÓW  

19.VIII 
(czwartek) 

730 † Jadwigi KLUCZYŃSKIEJ (Msza św. Gregoriańska #27) 

1800 
† Wojciecha i Michaliny DOMINIK, oraz Anny, 

Grzegorza, Stefana, Zofii i Eugeniusza KOMOSÓW 

20.VIII 
(piątek) 

730 
† Stanisławy i Władysława ODOLIŃSKICH, 

Apolonii i Leona ŁOŻYŃSKICH, 

Jana LATOSZKA 

1800 † Jadwigi KLUCZYŃSKIEJ (Msza św. Gregoriańska #28) 

21.VIII 
(sobota) 

730 † Jadwigi KLUCZYŃSKIEJ (Msza św. Gregoriańska #29) 

1800 

NOWENNA I MSZA ŚW. ZBIOROWA DO MB NIEUSTAJĄCEJ POMOCY: 
† Tadeusza, Janiny i Michała WRONIECKICH, 

Jana GRZYWACZA, w 20tą rocznicę śmierci, Anny BOGUCKIEJ, 

Marii i Kazimierza KALIŃSKICH, Stanisławy MŁOTEK, 

w 3cią rocznicę śmierci, i Mieczysława MŁOTKA 

22.VIII 
(niedziela) 

845 
† Franciszki i Stanisława GRZYWACZ 

Marii i Tadeusza RYBAK 

1030 

† Ludwiki i Witolda BUJEŃCZYK, 
Bernarda, Antoniny i Jana BARAN 

† Jadwigi KLUCZYŃSKIEJ (Msza św. Gregoriańska #30) 

1200 
dziękczynno-błagalna w 25tą rocznicę ślubu 

Jana i Urszuli SIBILSKICH 

1800 
† Edwarda STRZELECKIEGO 

i zmarłych z całej rodziny STRZELECKICH i MARDASÓW  

PATRON TYGODNIA: ŚW. JOANNA DELANOUE, ciąg dalszy 
Poruszona Joanna potraktowała to jako zaproszenie od Boga. Mimo mnóstwa 
obowiązków zaczęła pomagać potrzebującym. Początkowo poświęcała im tylko 
parę minut dziennie, potem godzin, wreszcie okazało się, że było to zajęcie na 
cały dzień, i zaczynało brakować czasu… 

W 1698 kramik powierzyła siostrzenicy. 

Teraz już nie ona poszukiwała biednych – to oni zaczęli przychodzić do niej. 
W 1700 przyjęła pierwsze dziecko do swego domu, wkrótce zaczęli się w nim 
pojawiać chorzy, starzy i pozbawieni środków do życia… 

Potrzeby, szczególnie miejsca zamieszkania, były ogromne. Jedynym możliwym 
miejscem były lokalne groty wykuwane w wapiennej skale. Pomagała jak mogła, 
próbował ułatwiać trudne życie potrzebujących. Ale musiała też szukać wsparcia. 

I w ciągu 4 lat, do 1704, w jej domu pojawiły się młode dziewczyny zaintereso-
wane pomaganiem. I nawet były skłonne przyjąć i nosić habit, o ile Joanna 
by sobie tego życzyła. Tak też się stało i w taki to, naturalny, z potrzeby serca, 
sposób narodziło się zgromadzenie Świętej Anny od Opatrzności Bożej (Sainte-
Anne de la Providence). 

I pod tą nazwą, w 1709, zgromadzenie zostało zaaprobowane przez bpa Angers. 

To była zadanie na całe życie. Joanna się nie wahała. W 1715 powstał w Saumur 
pierwszy dom dla ubogich. 

Podróżowała prosząc i otrzymując pomoc. Stała się osobą znaną i cenioną 
w diecezji. Ale tylko najbliżsi wiedzieli, że za powłoką energicznej zakonnicy kryła 
się nieustannie umartwiająca się osoba wypełniona modlitwą i pełnym 
zjednoczeniem z Bogiem. To stąd czerpała swoje niespożyte siły, to stąd 
pochodziło przywiązanie do cierpiących, biednych i potrzebujących – a było ich 
wielu w tych czasach głodu i pożogi. 

Wiedza o jej dobroczynnej działalności szerzyła się szybko i wykroczyła poza Sa-
umur i diecezję. Wkrótce miała ponad 40 pomocnic i naśladowczyń, które po-
dążały jej przykładem: poświęcenia, modlitwy i umartwień. 

Gdy umierała w opinii świętości w 1736 pozostawiła za sobą tuzin domów dla bie-
dnych i szkół, wraz z opiekującymi się nimi siostrami z założonego przez siebie 
zgromadzenia. 

Dziś sióstr św. Joanny Delanoue, jak same się nazywają, jest około 400: we Fran-
cji, na Madagaskarze i na Sumatrze. 

W 1947 Pius XII beatyfikował Joannę. 

Kanonizował ją Jan Paweł II w 1882. 

JÓŹKU, CZY TY PAMIĘTASZ? 
Każdy mówi: bolszewiki atom mają, wodór, gaz, 

A ja mówię: ta, co z tego? Ja ich prał nie raz! 

Zdaje się, że pod Zamościem oni boso, a my na koń. 

My śpiwali w chórze: Bolszewika goń!!! 

Jóźku! Czy ty pamiętasz? 

Jak my gnali, jak my prali! 

Jóźku! Prosto na cmentarz bolszewicki leciał tłum. 

Proporczyki błyszczały i piki, lance, szable, ta, nie atom ani gaz, 

Jóźku! Czy ty pamiętasz? Ta, daj nam, Boże, tak jeszcze raz! 

Byli także pod Warszawą, ale Dziadek rzekł im: „stop!”. 

Odpowiedział: „Klawo! Batiar, ksiądz i chłop”. 

Przysięgali my Ojczyźnie i Dziadkowi dali znać. 

Dziadek nas pochwalił: „Szac, umicie prać!”. 

Jóźku! Czy ty pamiętasz? 

Już nad Wisłą nas przycisło, 

Jóźku! A Łaska Święta 

Ten zrobiła, bracie, właśnie Cud! 

Teraz znowu nad Wisłą tam siedzą, 

Lecz nie wiedzą, jak długi ich czas! 

Jóźku! Czy ty pamiętasz? Ta, daj nam, Boże! 

– Tak, jeszcze raz! 

KONARSKI, Feliks, pseud. REF-REN; (1907, Kijów - 1991 Chicago) 

zdjęcie - źródło en.wikipedia.org 

 
POŚCIG 6 PUŁKU UŁANÓW ZA BOLSZEWIKAMI, KOSSAK, Jerzy (1886, Kraków - 1955Kraków), 1930, olejny 

na desce, 22×38 cm, Muzeum Historyczne miasta Krakowa; źródło: www.pinakoteka.zascianek.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 

WWW www.swzygmunt.knc.pl 
 

KSIĘŻA Proboszcz ks. Jacek DZIKOWSKI, Wikariusz ks. Kamil NOWACKI 
SEW 

http://en.wikipedia.org/wiki/File:Konarski_Feliks_small.jpg
http://www.pinakoteka.zascianek.pl/Kossak_Jerzy/Index.htm
http://www.swzygmunt.knc.pl/

