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„Nie chcę rozkoszy tego świata i królestwa doczesnego. Wolę umrzeć (by 1011 połączyć się) z Chrystusem, niż królować aż po krańce ziemi. Tego szukam, 

który za nas umarł. Tego pragnę, który dla nas zmartwychwstał. Bliskie jest moje narodzenie”św. Ignacy Antiocheński, Epistula ad Romanos, 6,1-2. [KKK, 1474, fragm.] 

DWUDZIESTA DRUGA NIEDZIELA ZWYKŁA 

 
PRZYPOWIEŚĆ O WIELKIM BANKIECIE, DAVID, Martin (1639, Revel – 1721, Haga), z „Historie des Ouden 

en Nieuwen Testaments…”, opubl. 1700, Amsterdam, rycina; źródło: www.pitts.emory.edu 

Z KSIĘGI SYRACYDESASyr 3,17-18.20.28-29 

Synu, z łagodnością wykonuj swe sprawy, a każdy, kto jest prawy, będzie 

cię miłował. O ile wielki jesteś, o tyle się uniżaj, a znajdziesz łaskę u Pana. 

Wielka jest bowiem potęga Pana i przez pokornych bywa chwalony. 

Na chorobę pyszałka nie ma lekarstwa, albowiem nasienie zła w nim 

zapuściło korzenie. Serce rozumnego rozważa przypowieści, a ucho 

słuchacza jest pragnieniem mędrca. 

PSALM RESPONSORYJNYPs 68 

REFREN: Ty, dobry Boże, biednego ochraniasz 

Sprawiedliwi cieszą się i weselą przed Bogiem, 

i rozkoszują radością. 

Śpiewajcie Bogu, grajcie Jego imieniu, 

cieszcie się Panem, przed Nim się weselcie. 

Ojcem sierot i wdów opiekunem 

jest Bóg w swym świętym mieszkaniu. 

Bóg dom gotuje dla opuszczonych, 

jeńców prowadzi ku lepszemu życiu. 

Deszcz obfity zesłałeś, Boże, 

Tyś orzeźwił swoje znużone dziedzictwo. 

Twoja rodzina, Boże, znalazła to mieszkanie, 

które w swej dobroci dałeś ubogiemu. 

Z LISTU ŚWIĘTEGO PAWŁA APOSTOŁA DO HEBRAJCZYKÓWHbr 12,18-19.22-24a 

Bracia: 

Nie przystąpiliście do dotykalnego i płonącego ognia, do mgły, 

do ciemności i burzy ani też do grzmiących trąb i do takiego dźwięku słów, 

iż wszyscy, którzy go słyszeli, prosili, aby do nich nie mówił. 

Wy natomiast przystąpiliście do góry Syjon, do miasta Boga żyjącego, 

Jeruzalem niebieskiego, do niezliczonej liczby aniołów, na uroczyste 

zebranie, do Kościoła pierworodnych, którzy są zapisani w niebiosach, 

do Boga, który sądzi wszystkich, do duchów sprawiedliwych, które już do-

szły do celu, do pośrednika Nowego Testamentu, Jezusa. 

AKLAMACJAMt 11,29ab Alleluja, Alleluja, Alleluja! 

Weźcie moje jarzmo na siebie i uczcie się ode Mnie, 

bo jestem cichy i pokorny sercem. 

SŁOWA EWANGELII WEDŁUG ŚW. ŁUKASZAŁk 14,1.7-14 

Gdy Jezus przyszedł do domu pewnego przywódcy faryzeuszów, aby w sza-

bat spożyć posiłek, oni Go śledzili. I opowiedział zaproszonym przypowieść, 

gdy zauważył, jak sobie wybierali pierwsze miejsca. Tak mówił do nich: 

»Jeśli cię kto zaprosi na ucztę, nie zajmuj pierwszego miejsca, by czasem 

ktoś znakomitszy od ciebie nie był zaproszony przez niego. Wówczas 

przyjdzie ten, kto was obu zaprosił, i powie ci: ‘Ustąp temu miejsca’; 

i musiałbyś ze wstydem zająć ostatnie miejsce. 

Lecz gdy będziesz zaproszony, idź i usiądź na ostatnim miejscu. Wtedy 

przyjdzie gospodarz i powie ci: ‘Przyjacielu, przesiądź się wyżej’; i spotka 

cię zaszczyt wobec wszystkich współbiesiadników. Każdy bowiem, kto się 

wywyższa, będzie poniżony, a kto się poniża, będzie wywyższony«. 

Do tego zaś, który Go zaprosił, rzekł: »Gdy wydajesz obiad albo wieczerzę, 

nie zapraszaj swoich przyjaciół ani braci, ani krewnych, ani zamożnych 

sąsiadów, aby cię i oni nawzajem nie zaprosili, i miałbyś odpłatę. 

Lecz kiedy urządzasz przyjęcie, zaproś ubogich, ułomnych, chromych 

i niewidomych. 

A będziesz szczęśliwy, ponieważ nie mają czym tobie się odwdzięczyć; 

odpłatę bowiem otrzymasz przy zmartwychwstaniu sprawiedliwych«. 

PATRON TYGODNIA: BŁ. BRONISŁAWA, DZIEWICA 
Urodziła się ok. 1200 w Kamieniu Śląskim, w zamożnej rodzinie Odrowążów. 
Jej kuzynami byli św. Jacek i bł. Czesław, a jej stryj Iwo piastował godność 
biskupa krakowskiego. 

Wychowana została w środo-
wisku żywej wiary, szlache-
tności i pobożności. W wieku 
16-17 lat wstąpiła do kla-
sztoru Norbertanek w Krako-
wie. Wkrótce, w młodym 
jeszcze wieku, została prze-
łożoną klasztoru. 

W czasie zarazy w 1224 
z wielkim zaangażowaniem 
służyła chorym, rozdawała 
leki i ubrania, karmiła gło-
dnych. 

Norbertanki musiały być 
świadkiem wielu ważnych 
wydarzeń XIII stulecia w Krakowie. Ich klasztor był zajmowany wielokrotnie przez 
zwalczające się, ze zmiennym szczęściem, armie Konrada Mazowieckiego 
i Henryka Brodatego. W takich sytuacjach siostry pewnie chroniły się po lasach… 

W 1241 Polska najechana została przez hordy tatarskie. Siostry ukryły się 
wówczas wśród zalesionych skał, które dotąd noszą nazwę Skał Panieńskich. 
Klasztor splądrowano i spalono. Mimo tego niosły pomoc ofiarom wojny… 

W najtrudniejszych chwilach udawała się na wzgórze Sikornik, gdzie oddawała się 
modlitwie i medytacji. Tam również miała widzenie Chrystusa, który obiecał jej: 
»Bronisławo, krzyż Mój jest twoim, lecz i chwała Moja twoją będzie«. 

Miała mieć zresztą wielkie nabożeństwo do Męki Pańskiej. By przypodobać się 
Chrystusowi podejmowała różne pokuty i umartwienia… 

Od św. Jacka nauczyła się modlitwy różańcowej, którą wzbogaciła duchowość 
swojego zakonu. Gdy w 1253 Jacek zmarł, Bronisława doznała wizji tryumfalnego 
wprowadzenia go przez Matkę Bożą do nieba… 

Zmarła w 1259 na Sikorniku. Jej kult zaczął się szerzyć wkrótce po śmierci, 
ale potem na kilka stuleci pamięć o niej przygasła. 

Kult uległ odnowieniu po 1604, gdy podczas remontu kościoła norbertanek, 
w pęknięciu w murze (wskazanym ponoć przez rój pszczół) odnaleziono skrzynkę 
z kośćmi. Domyślono się, że należały do Bronisławy, której relikwie - pewnie 
w obawie przed powtarzającymi się najazdami tatarskimi – zdecydowano się 
ukryć. Był to też dowód dawnej czci oddawanej Bronisławie – pochowanie 
w kościele wymaga wszak pozwolenia biskupiego… 

W czasie najazdu szwedzkiego na Kraków w 1655 relikwie ponownie ukryto. 
I znów przez stulecie przeleżały zapomniane, aż do 1782, gdy je odnaleziono 
i umieszczono w nowej trumience. 

Ale wówczas kult Bronisławy nie zamarł. Jeszcze w 1703 na wzgórzu Sikornik 
wzniesiono kapliczkę ku Jej czci. Stała się ona małym sanktuarium, do którego - 
z prośbami o wstawiennictwo - aż do 1839 urządzano procesje. W 1707, 
gdy straszna morowa zaraza pochłaniała tysiące ofiar, które wywożono z Krakowa 
drabiniastymi wozami, do kaplicy Bronisławy na Sikorniku spieszyły z żarliwymi 
modłami liczne pielgrzymki. Zaraza wkrótce ustała… 

Jak w 1765 mówił ks. Jan Laskiewicz: „Idzie cały Kraków, miasto stołeczne, 
oddawać się opiece tej Świętej Panny”… 

W 1786 powstał hymn, litania i modlitwy ku czci Bronisławy. Być może dlatego 
w 1787 kapliczkę nawiedził król Stanisław August Poniatowski? Dwa lata później 
ukazał się drukiem pierwszy żywot Bronisławy napisany przez o. Wawrzyńca 
Teleszyńskiego, dominikanina. 

W 1839 papież Grzegorz XVI zatwierdził pradawny kult oddawany Bronisławie, 
a rok później zezwolił nań w całym zakonie norbertanek i w diecezji krakowskiej. 

Odtąd kult bł. Bronisławy przeniósł się z Sikornika do kościoła Panien 
Norbertanek, zwłaszcza kiedy Austriacy zburzyli kaplicę na Sikorniku. Pius IX 
rozszerzył kult na diecezję wrocławską, a Leon XIII - na cały zakon norbertański. 

Jest patronką diecezji opolskiej oraz dobrej sławy. (uroczystość 1 września) 

il.: BŁ. BRONISŁAWA; źródło www.norbertanki.w.krakow.pl 

http://www.swzygmunt.knc.pl/
http://www.pitts.emory.edu/dia/detail.cfm?ID=112730
http://www.norbertanki.w.krakow.pl/bronislawa.htm
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INFORMACJE PARAFIALNE 
 Władze Archidiecezjalne mianowały ks. Dariusza KIJA 

wikariuszem w naszej Parafii. Ks. Darka witamy serdecznie! 
w naszej wspólnocie parafialnej i życzymy! mu owocnej 

posługi duszpasterskiej! 
 29.VIII (niedziela): W czasie Mszy św. czytany jest komunikat 

z Sesji Rady Biskupów Diecezjalnych z Jasnej Góry z 25.VIII. 
Całość na stronie www.archidiecezja.warszawa.pl. 

 31.VIII (wtorek): O 15:00 w Domu Rekolekcyjnym spotkanie 

medyczne, na którym można dowiedzieć się, jak sobie 
pomóc w chorobach reumatycznych stawów, zwyro-
dnieniach kręgosłupa, nadciśnieniu. W trakcie bezpłatne 
zabiegi przeciwbólowe. Zaproszenia na stoliku z gazetami, 
w kościele. Serdecznie zapraszamy! 

 1.IX (środa) 
 71sza rocznica wybuchu II wojny światowej. Pamiętajmy! 

o tych, którzy oddali swoje życie w obronie Ojczyzny… 
 Rozpoczęcie nowego roku szkolnego 2010/2011. 

Msze św.: 
 dla szkoły w Słomczynie o 8:00 w kościele. 
 dla szkoły w Brześcach o 9:00 na terenie szkoły. 

Serdecznie zapraszamy! wszystkie dzieci, młodzież, 

rodziców i całe grono pedagogiczne. 
 2.IX (czwartek): PIERWSZY CZWARTEK MIESIĄCA. Msza św. wo-

tywna o Chrystusie Najwyższym i Wiecznym Kapłanie o 18:00. 
 3.IX (piątek): 1-SZY PIĄTEK MIESIĄCA. 

 Msze św. ku czci Najświętszego Serca Pana Jezusa: 
 o 15:45 dla dzieci. 
 o 18:00. 

 Spowiedź 1szo-piątkowa ½ godz. przed każdą Mszą św. 
 4.IX (sobota): 1-SZA SOBOTA MIESIĄCA. Oddając hołd Niepoka-

lanemu Sercu Maryi modlić się będziemy na Mszy św. o 18:00. 
 5.IX (niedziela): 

 Za tegoroczne plony będziemy dziękować Panu Bogu 
w czasie naszych parafialnych DOŻYNEK na Mszy św. 
o 12:00. Prosimy! poszczególne wsie o przyniesienie 
wieńców dożynkowych! 

 Po Mszy św. o 12:00 spotkanie młodzieży przygoto-
wującej się do Sakramentu Bierzmowania. Obecność 

obowiązkowa! Sakrament Bierzmowania udzielany będzie 
19.IX (niedziela) w czasie Mszy św. o 19:00. 

 Po sumie comiesięczna adoracja Najświętszego Sakra-
mentu, a po niej spotkanie Kół Żywego Różańca. 

 12.IX (niedziela): 

 Wszyscy chłopcy, którzy chcieliby zostać MINISTRANTAMI 

– w związku z rozpoczęciem nowego roku formacyjnego – 
proszeni! są o zgłoszenie się po Mszach św. do ks. Dariusza. 

 Rozpoczyna się przygotowanie młodzieży kl. III gimazjum 
do Sakramentu Bierzmowania. Kandydatów zapraszamy! 

na Mszę św. o 10:30. Kandydaci spoza szkół w Brześ-
cach i w Słomczynie proszeni! są o osobiste zgłoszenie się 

do ks. Dariusza po Mszy św. o 10:30. 

ZAPOWIEDZI 
Zapowiedź II: Marcin ROLA, kawaler z parafii św. Michała i św. Flo-

riana w Warszawie, i Joanna PINDELSKA, 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 

30.VIII 
(poniedziałek) 

730  

1800  

31.VIII 
(wtorek) 

730  

1800  

1.IX 
(środa) 

730  

1800  

2.IX 
(czwartek) 

730  

1800 
† Stefana i Reginy RAWSKICH, i 

zmarłych z całej rodziny WASILEWSKICH 

3.IX 730  

3.IX 
(piątek) 

1545 
dziękczynno-błagalna w 11tą rocznicę ślubu 

Elżbiety i Marcina 

1800 
† Stefana, z racji imienin, i 

Jadwigi JANUSZ 

4.IX 
(sobota) 

730  

1800 † Zenona MICHALAKA, w 1szą rocznicę śmierci 

5.IX 
(niedziela) 

845 
dziękczynno-błagalna w 48mą rocznicę ślubu 

Elżbiety i Jana 

1030 
† Sylwestra i Wojciecha WĘCŁAWIAK, i 

zmarłych z całej rodziny WĘCŁAWIAK 

1200 
† Franciszki KORNASZEWSKIEJ - Róży Koła Różańcowego 

z Brześc 

dziękczynna z tegoroczne plony 

1800 † Tadeusza BARANA 

JEDYNA PRAWDA… 
Jest tylko jedna prawda 

Bez kłamstw wykrętnych, bez cienia: 

Prawda walczącej Warszawy, 

Prawda ludzkiego sumienia. 

Jest tylko jedna cena, 

Którą oznaczyć najprościej: 

Cena ludzkiego życia, 

Płacona za prawdę wolności. 

Jest tylko jedna droga 

Od krzywd daleka, od sporów: 

Droga uczciwych ludzi, 

Droga ludzkiego honoru. 

Nam niepotrzebne są słowa, 

Ani przemówień ton łzawy! 

Niech politycy szukają 

Sumienia w gruzach Warszawy, 

Niech odszukają tam wolność 

Dawno zgubioną w traktatach - 

My - dosyć mamy współczucia! 

Dosyć uśmiechów Piłata! 

Do świata Polska przesyła 

Apel tragiczny i krwawy: 

Honor ludzkości Historia 

Odmierzy Golgotą Warszawy. 

KIERSNOWSKI, Ryszard (1912, Aleksandrów k. Baranowicz – 1977, Londyn), „Pro memoria”, Francja, 1944 
il: Cmentarz powstańczy na ulicy Mazowieckiej: kobiety klęczące przed grobem, LOKAJSKI, Eugeniusz (1908, 
Warszawa – 1944, Warszawa), ok. 15.VIII.1944; źródło fototeka.1944.pl 

O TYM WE WRZEŚNIU TEŻ PAMIĘTAJ… 
[…] wrzesień siewców zawsze pamiętaj. 

A ty w miesiącu siewców idziesz do szkoły. 

Pamiętaj więc o dzieciach z Wrześni, 

o małych męczennikach za to, że mówiły pacierz po polsku, 

i o „nauczycielu królików”, 

co po kryjomu nosił pod bluzką czytanki polskie. […] 

I jeszcze to pamiętaj: 

„Duchu Święty, 

który oświecasz serca i umysły nasze, 

dodaj nam ochoty i zdolności, 

aby ta nauka była dla nas z pożytkiem 

doczesnym i wiecznym” 

- a to była modlitwa przed lekcjami 

w polskiej szkole. […] 

A nade wszystko pamiętaj, 

że "jeden jest… Nauczyciel” - nasz Pan 

Jezus Chrystuspor. Mt 23,8 

i uczniem Jego szkoły jesteś ty. […] 

Czy ty się czegoś nauczyłeś? 

Czy zdałeś przed Bogiem choć jeden 

egzamin? 

I nie zauważyłeś w wakacje, że 

„Ta jedna licha drzewina - 

Nie trzeba dębów tysięcy! - 

Z szeptem się ku mnie przegina: 

Jest Bóg - i czegóż ci więcej?!”Jan Kasprowicz. 

ZAWITKOWSKI, Józef, bp (ur. 1938, Wał k. Nowego Miasta n. Pillicą), Warszawa, bazylika św. Krzyża, 1981 

il: NAUCZYCIEL WIEKÓW, 1917, witraż, kaplica Kirkpatrick, New Jersey; źródło: www.kirkpatrickchapel.rutgers.edu 

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 Jacek DZIKOWSKI, Wikariusz Dariusz KIJ 
SEW 

http://www.archidiecezja.warszawa.pl/homepage/?a=4457
http://fototeka.1944.pl/object.php5?&object=1322
http://www.kirkpatrickchapel.rutgers.edu/KirkpatrickChapel4.htm
http://www.swzygmunt.knc.pl/

