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Idąc za przykładem Chrystusa, Kościół uprzedza wiernych o „smutnej i bolesnej rzeczywistości śmierci wiecznej”Kongregacja do Spraw Duchowieństwa, Ogólne dyrektorium 

katechetyczne, 69, nazywanej także „piekłem”. [KKK, 1056] 

SIEDEMNASTA NIEDZIELA ZWYKŁA 

 
UKRYTY SKARB: MILLAIS, John Everett (1829, Southampton – 1896, Londyn), z „Przypowieści naszego 

Pana”, 1864, papier, 140108 mm, Tate Gallery, Londyn; źródło: www.tate.org.uk 

Z PIERWSZEJ KSIĘGI KRÓLEWSKIEJ1 Krl 3,5.7–12 

W Gibeonie ukazał się Pan Salomonowi w nocy, we śnie. Wtedy rzekł Bóg: 

»Proś o to, co mam ci dać«. A Salomon odrzekł: „O Panie, Boże mój, 

Tyś ustanowił królem Twego sługę, w miejsce Dawida, mego ojca, 

a ja jestem bardzo młody. Brak mi doświadczenia. Ponadto Twój sługa 

jest pośród Twego ludu, któryś wybrał, ludu mnogiego, który nie da się zli-

czyć ani też spisać, z powodu jego mnóstwa. Racz więc dać Twemu słudze 

serce pełne rozsądku do sądzenia Twego ludu i rozróżniania dobra i zła, 

bo któż zdoła sądzić ten lud Twój tak liczny?”. 

Spodobało się Panu, że właśnie o to Salomon poprosił. Bóg więc mu po-

wiedział: »Ponieważ poprosiłeś o to, a nie poprosiłeś dla siebie o długie 

życie ani też o bogactwa, i nie poprosiłeś o zgubę twoich nieprzyjaciół, 

ale prosiłeś dla siebie o umiejętność rozstrzygania spraw sądowych, 

więc spełniam twoje pragnienie i daję ci serce mądre i rozsądne, takie, 

że podobnego tobie przed tobą nie było i po tobie nie będzie«. 

PSALM RESPONSORYJNYPs 119,57 i 72.76–77.127–128.129–130 

REFREN: Jakże miłuję prawo Twoje, Panie 

Panie, Ty jesteś moim działem, 

przyrzekłem zachować Twoje słowa. 

Prawo ust Twoich jest dla mnie lepsze 

niż tysiąc sztuk złota i srebra. 

Niech Twoja łaska będzie mi pociechą 

zgodnie z obietnicą, daną Twemu słudze. 

Niech mnie ogarnie Twoja łaska, a żyć będę, 

Twoje Prawo jest moją rozkoszą. 

Przeto bardziej miłuję Twoje przykazania 

niż złoto, niż złoto najczystsze. 

Dlatego uważam za słuszne wszystkie Twe postanowienia, 

i nienawidzę wszelkiej drogi fałszu. 

Twoje napomnienia są przedziwne, 

dlatego przestrzega ich moja dusza. 

Poznanie Twoich słów oświeca 

i naucza niedoświadczonych. 

Z LISTU ŚWIĘTEGO PAWŁA APOSTOŁA DO RZYMIANRz 8,28–30 

Bracia: 

Wiemy, że Bóg z tymi, którzy Go miłują, współdziała we wszystkim 

dla ich dobra, z tymi, którzy są powołani według Jego zamiaru. Albowiem 

tych, których od wieków poznał, tych też przeznaczył na to, by się stali 

na wzór obrazu Jego Syna, aby On był pierworodnym między wielu braćmi. 

Tych zaś, których przeznaczył, tych też powołał, a których powołał, 

tych też usprawiedliwił, a których usprawiedliwił, tych też obdarzył chwałą. 

AKLAMACJAPor. Mt 11,25 Alleluja, Alleluja, Alleluja 

Wysławiam Cię, Ojcze, Panie nieba i ziemi, 

że tajemnice królestwa objawiłeś prostaczkom 

SŁOWA EWANGELII WEDŁUG ŚWIĘTEGO MATEUSZAMt 13,44-52 

Jezus opowiedział tłumom taką przypowieść: 

»Królestwo niebieskie podobne jest do skarbu ukrytego w roli. Znalazł go 

pewien człowiek i ukrył ponownie. Uradowany poszedł, sprzedał wszystko, 

co miał, i kupił tę rolę. 

Dalej, podobne jest królestwo niebieskie do kupca, poszukującego 

pięknych pereł. Gdy znalazł jedną drogocenną perłę, poszedł, sprzedał 

wszystko, co miał, i kupił ją«. 

»Dalej, podobne jest królestwo niebieskie do sieci, zarzuconej w morze 

i zagarniającej ryby wszelkiego rodzaju. Gdy się napełniła, wyciągnęli ją 

na brzeg i usiadłszy, dobre zebrali w naczynia, a złe odrzucili. 

Tak będzie przy końcu świata: wyjdą aniołowie, wyłączą złych spośród 

sprawiedliwych i wrzucą w piec rozpalony; tam będzie płacz i zgrzytanie 

zębów. Zrozumieliście to wszystko? « 

Odpowiedzieli Mu: „Tak jest”. 

A On rzekł do nich: »Dlatego każdy uczony w Piśmie, który stal się uczniem 

królestwa niebieskiego, podobny jest do ojca rodziny, który ze swego skar-

bca wydobywa rzeczy nowe i stare«. 

PATRONKA TYGODNIA: BŁ. MARIA KLEMENSA STASZEWSKA, MĘCZENNICA 
Helena Staszewska urodziła się w 1890 w Złoczewie 
k. Kalisza w wielodzietnej rodzinie - miała 12 ro-
dzeństwa. 

Naukę rozpoczęła w Wieluniu, następnie uczyła się 
w Kaliszu i Piotrkowie. 

Po ukończeniu szkoły średniej rozpoczęła pracę 
w Sulejówku. 

W czasie I wojny światowej zmarł ojciec, a niedługo 
potem także i matka. Po ich śmierci wychowywała 
młodsze rodzeństwo. Pracowała jako nauczycielka. 

W wieku 31 lat wstąpiła do Zakonu Sióstr Urszulanek 
Unii Rzymskiej w Krakowie. Sześć miesięcy później 
otrzymała imię Marii Klemensy od Jezusa 
Ukrzyżowanego i habit zakonny. 

W zakonie postawiła sobie jasny cel: być świętą 
urszulanką zgodnie z mottem „Żyć z Jezusem i w Jezusie”. 

Na swej pokornej, cichej drodze (pisała: „przez lata pracuję, by osiągnąć dobro”) 
była zastępczynią przełożonej w klasztorach w Sierczy, Zakopanem i Sta-
nisławowie i przełożoną w Częstochowie, Gdyni i Rokicinach Podhalańskich…. 

Tam też zastała ją II wojna św. Prowadzony przez nią klasztor zajmował się 
chorymi i potrzebującymi dziećmi. Od 1941 przywożono zagrożone gruźlicą dzieci 
warszawskie. Przewijali się uciekinierzy i tułacze, Polacy, Żydzi. Siostry 
organizowały tajne nauczanie… 

Zanotowała: „Spodziewam się […] wizyty gestapo, a nawet czegoś dużo gorszego. 
Bardzo serdecznie dziś modliłam się, łącząc swoje przeżycie trwogi z bólem 
Jezusa. Oświadczałam po wiele razy gotowość na Wolę Jego Świętą — choćby 
i życie w męczarniach zakończyć…” 

26.I.1943 została aresztowana i przewieziona do osławionego więzienia na Mon-
telupich w Krakowie. Po kilku dniach była już numerem 38102 w Auschwitz … 

Od początku chorowała i cierpiała. Z trudem trzymała się na nogach. Niebawem 
słaby organizm dosięgnął panoszący się w obozie koncentracyjnym tyfus. 

Odeszła do Pana 27.VII.1943 śpiewając „Magnificat! Wielbi dusza moja Pana“… 
Tę prostą urszulankę beatyfikował, 13.VI.1999 w Warszawie, Ojciec św. Jan 
Paweł II w gronie 108 męczenników II wojny światowej.… (uroczystość 19 lipca) 

il. BŁ. MARIA KLEMENSA STASZEWSKA, ok. 1938; źródło: pl.wikipedia.org 

http://www.swzygmunt.knc.pl/
http://www.tate.org.uk/servlet/ViewWork?cgroupid=999999961&workid=9501
http://pl.wikipedia.org/w/index.php?title=Plik:B%B3._o._J%F3zef_Achilles_Pucha%B3a.jpg
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INFORMACJE PARAFIALNE 
 W tym roku obchodzimy 100 lecie powstania zabytkowych 

organów w naszym kościele. Gmina Konstancin Jeziorna 
przyznała dotację w wysokości 100 tys. PLN na pierwszy etap 
ich konserwacji i remontu. Prace rozpoczną się pod koniec 
lipca i będą trwały do grudnia br. 
Za dostację serdecznie dziękujemy! Aby renowację w pełni 

zrealizować potrzebujemy jednakże drugie 100 tys. PL. 
Zwracamy się zatem z gorącą prośbą do wszystkich Parafian 

o pomoc w zebraniu tej kwoty. Ofiary można składać na tacę, 
bezpośrednio do księży lub na konto parafialne. Za włączenie 
się w to dzieło i złożone ofiary już teraz serdecznie dziękujemy. 

 Parafialny Zespół Caritas, wzorem lat ubiegłych, chce zakupić 

wyprawki szkolne dla dzieci z najuboższych rodzin. Dlatego 
zwracamy się z gorącą prośbą o pomoc w zbiórce funduszy 
na ten cel. Pieniądze można wrzucać do skrzynki przy ołtarzu 
Matki Bożej Nieustającej Pomocy. Za wszystkie ofiary i dobroć 
serca składamy serdeczne Bóg zapłać! 

ŚLUBY 
Sakrament Małżeństwa w ostatnim czasie przyjęli: 

2.VII: Konrad BOJEMSKI i Justyna Katarzyna MILEWSKA 

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

ZAPOWIEDZI 
Zapowiedź II: Krzysztof RĘBIŚ, wdowiec z parafii tutejszej, 

i Małgorzata DZIUBA, panna z parafii w Modliborzycach 
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. Stanisława SERAFIN  15.VII.2011 l. 86 
śp. Irena MOSKALEWICZ  9.VII.2011 l. 89 

Wieczne odpoczywanie racz Im dać Panie! 

INTENCJE MSZALNE I MODLITEWNE 

25.VII 
(poniedziałek) 

730  

1800 
† Franciszki KORNASZEWSKIEJ, w 1 rocznicę śmierci, 

Antoniego i Ryszarda KORNASZEWSKICH 

26.VII 
(wtorek) 

730  

1800 † Anny CZUŁBY 

27.VII 
(środa) 

730 † Elżbiety HELAK (z d. Sandera), z racji urodzin 

1800 † Zofii GOSS, w 4 rocznicę śmierci 

28.VII 
(czwartek) 

730 
† Stanisławy ZAWIŚLAK, w 1 rocznicę śmierci, 

zmarłych z całych rodzin ZAWIŚLAKÓW i DUSZÓW 

1800 † Witolda OLESIŃSKIEGO (od rodziny Szaradowskich z Włocławka) 

29.VII 
(piątek) 

730  

1800 † Zofii i Stanisława LEWANDOWSKICH 

30.VII 
(sobota) 

730  

1800 
† Kazimiery i Antoniego, Julianny KOŁPAK, 

Agnieszki i Jana KANABUSÓW 

31.VII 
(niedziela) 

845 
† Kazimierza, Anieli i Kazimierza OSIADACZÓW, 

Kazimiery i Tadeusza WIEWIÓRÓW 

1030 
† Henryka DUDKA, w 8 rocznicę śmierci, 

jego rodziców oraz Heleny i Piotra MILEWSKICH 

1200 
† Anny BOGUCKIEJ, 

Marii i Kazimierza KALIŃSKICH 

1800 
† Stanisława, Stanisławy, Franciszka i Eugeniusza 

ZAWADZANKO 

POCZET PAPIEŻY (163): HONORIUSZ II 
Lamberto Scannabecchi urodził się w Fiagnano, 

niedaleko Imoli, w ubogiej rodzinie. 

Przez jakiś czas był archidiakonem w Bo-

lonii i członkiem kongregacji kanoników 

regularnych S. Maria di Reno. 

Około 1116 Paschalis II sprowadził go 

do Rzymu i mianował kardynałem-prez-

biterem kościoła Santa-Prassede, a rok 

później kardynałem-biskupem Ostii. 

W 1119 reprezentował Kaliksta II w czasie 

rozmów z cesarzem Henrykiem V w sprawie 

inwestytury. Dzięki jego wysiłkom udało się 

doprowadzić do podpisania w 1123 w Wormacji 

konkordatu, zwanego „Pactum Calixtinum”, kończącego kolejny etap 

wielowiekowego sporu między papiestwem a cesarstwem. 

W tle papieskich wyborów w 1124 był konflikt między arystokratycznymi 

rodzinami Pierleonich i Frangipanich. Istniało prawdopodobieństwo jego 

przeniesienia na Kościół i kolejnej schizmy. Większość kardynałów, 

wspierana przez Pierleonich, wybrała kard. Teobaldo Boccapecci (przyjął 

imię Celestyna II). Jednakże po ubraniu Teobaldo w czerwień papieską, 

w czasie uroczystego Te Deum, przed intronizacją, na scenie pojawił się 

niespodziewanie Roberto Frangipani z uzbrojoną bandą. 

Wybuchły zamieszki. Napastnicy wymogli na zgromadzonych kardynałach 

ogłoszenie kard. Lamberto papieżem, który przybrał imię Honoriusza II. 

Teobaldo uznał się za pokonanego i nie chcąc doprowadzić do schizmy 

oddał tiarę i zrezygnował z przyjęcia godności następcy św. Piotra. 

Lamberto także miał wątpliwości i po pięciu dniach oświadczył o rezy-

gnacji. Tego samego dnia został wszelako przez zgromadzenie kardynałów 

powtórnie wybrany na papieża i intronizowany. 

Honoriusz II dążył do zachowania pokoju z cesarzem, w oparciu o konkor-

dat z Wormacji. Henryk V zmarł niebawem (1125) i papież doprowadził 

do wyboru Lotara III z Supplinburg, księcia Saksonii, na nowego króla. 

Jego elekcja okazała się triumfem Kościoła. Lotar uznał wyższość papies-

ką nawet w sprawach doczesnych, i poprosił papieża o zatwierdzenie 

swego wyboru. Uzyskał go i w sprawie inwestytury poczynił ustępstwa 

wykraczające poza ustalenia konkordatu w Wormacji. 

Gdy wyborowi Lotara sprzeciwił się Konrad z Hohenstaufen i został w Mon-

zy koronowany na króla Włoch, Honoriusz ekskomunikował go, wraz z ko-

ronującym go abpem Anselmem i wszystkimi zwolennikami. Bunt 

Konrada został ukrócony na samym początku… 

Honoriusz popierał kanoników regularnych, z których sam się wywodził. 

Uważał, że są oni dobrze przygotowani i do służby liturgicznej i pracy dusz-

pasterskiej. Takie zadania postawił też przed zakonem premonstratensów 

(norbertanów) założonych w 1120 przez Norberta z Xanten, łączącego 

życie kontemplacyjne z aktywnością kaznodziejską i duszpasterską. 

Na synodzie w Troyes 1128 zaaprobował regułę zakonu templariuszy. 

Udało mu się również przywrócić dyscyplinę w tradycyjnych ośrodkach 

monastycznych, które w 1126 zbrojnie najechali ekskomunikowani opaci: 

Pons z Melgueil (Cluny) i Orderisio z Sangro (Monte Cassino). Obu udało się 

usunąć (Oderisio do rezygnacji zmusili mieszkańcy Cassino…). 

W styczniu 1130 ciężko zachorował. Przewidując, że po śmierci papieża 

może dojść do walk o tron papieski, umieszczono go w ufortyfikowanym 

klasztorze św. Grzegorza Wielkiego na wzgórzu celiańskim w Rzymie. Tam 

też 13 lutego 1130 Honoriusz zmarł. Pochowano go pośpiesznie na te-

renie klasztoru i przystąpiono do elekcji nowego papieża. 

Po wyborze Innocentego II ciało Honoriusza II przeniesiono do bazyliki 

św. Jana na Lateranie. 

il. HONORIUSZ II, boczna nawa Bazyliki św. Pawła za Murami, Rzym, źródło: www.niedziela.pl 

Z POCZERNIAŁYM RÓŻAŃCEM W RĘKU… 
Za platformą niosącą na grzbiecie 

nagie trupy 

szedł tylko polski ksiądz Józef z po-

czerniałym różańcem w ręku… 

Krzyknąłem na niego głośniej 

niż krzyczałem na Boga 

krzyczałem podepcz różaniec – 

waliłem go przez twarz kijem 

konając szeptał: Panie, Panie 

dlaczegoś mnie opuścił 

jakby upewniając siebie, 

że jeśli Bóg opuszcza 

- oślepił mnie nagle błysk światła, 

wokół płonęły druty – 

jeśli opuszcza to jest! 

Leżąc w plamie krwi jak w aureoli 

ostatkiem sił 

ksiądz położył palec na ustach. 

Tak odchodził. 

Zadając mu cios miłosierdzia 

poczułem jak jego różaniec 

jakby przytula się, przykleja, 

do mej ręki. 

URBANKOWSKI, Bogdan (ur. 1943, Warszawa), z tomiku „Głosy” 
Pierwowzorem ks. Józefa byli ks. Władysław Demski i ks. Józef Pawłowski, beatyfikowani 

13.VI.1999 przez Jana Pawła II. Poetyckim narratorem wiersza jest obozowy kapo… 
il. MODLITWA: STĘPIEŃ-BATOR, Zofia (ur. 1920, Radom), ołówek, kredki, papier, 14×8.8 cm, KL Auschwitz, 
1943, Państwowe Muzeum Auschwitz-Birkenau., źródło: pl.auschwitz.org.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 

poniedziałek - piątek 08:00–09:30, 17:00–19:00 

soboty, niedziele i święta: Nieczynna 

WWW www.swzygmunt.knc.pl 
 

KSIĘŻA Proboszcz Jacek DZIKOWSKI, Wikariusz Dariusz KIJ 
SEW 
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