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„Modlitwa jest wzniesieniem duszy do Boga lub prośbą skierowaną do Niego o stosowne dobra”św. Jan Damasceński, De fide orthodoxa, 3, 24: PG 94, 1089 D. [KKK, 2590] 

DWUDZIESTA NIEDZIELA ZWYKŁA 

 
CHRYSTUS I KOBIETA KANANEJSKA, CARRACCI, Lodovico (1555, Bolonia - 1619, Bolonia), olejny na płótnie, 

170×225 cm, Pinacoteca di Brera, Mediolan; źródło: www.brera.beniculturali.it 

Z KSIĘGI PROROKA IZAJASZAIz 56,1.6–7 

Tak mówi Pan: »Zachowujcie prawo i przestrzegajcie sprawiedliwości, 

bo moje zbawienie już wnet nadejdzie i moja sprawiedliwość 

ma się objawić. 

Cudzoziemców zaś, którzy się przyłączyli do Pana, ażeby Mu służyć 

i ażeby miłować imię Pana i zostać Jego sługami, wszystkich 

zachowujących szabat bez pogwałcenia go i trzymających się mocno 

mojego przymierza, przyprowadzę na moją Świętą Górę i rozweselę 

w moim domu modlitwy. Całopalenia ich oraz ofiary będą przyjęte 

na moim ołtarzu, bo dom mój będzie nazwany domem modlitwy 

dla wszystkich narodów«. 

PSALM RESPONSORYJNYPs 67,2-3.5 i 8 

REFREN: Niech wszystkie ludy sławią Ciebie, Boże 

Niech Bóg się zmiłuje nad nami i nam błogosławi, 

niech nam ukaże pogodne oblicze. 

Aby na ziemi znano Jego drogę, 

Jego zbawienie wśród wszystkich narodów. 

Niech się narody cieszą i weselą, 

bo rządzisz ludami sprawiedliwie 

i kierujesz narodami na ziemi. 

Niech nam Bóg błogosławi, 

niech się Go boją wszystkie krańce ziemi. 

Z LISTU ŚWIĘTEGO PAWŁA APOSTOŁA DO RZYMIANRz 11,13–15.29–32 

Bracia: 

Do was, pogan, mówię: „Będąc apostołem pogan, przez cały czas chlubię 

się posługiwaniem swoim w tej nadziei, że może pobudzę do współ-

zawodnictwa swoich rodaków i przynajmniej niektórych z nich doprowadzę 

do zbawienia. Bo jeżeli ich odrzucenie przyniosło światu pojednanie, 

to czymże będzie ich przyjęcie, jeżeli nie powstaniem ze śmierci do życia? 

Bo dary łaski i wezwanie Boże są nieodwołalne. Podobnie bowiem jak wy 

niegdyś byliście nieposłuszni Bogu, teraz zaś z powodu ich nie-

posłuszeństwa dostąpiliście miłosierdzia, tak i oni stali się teraz 

nieposłuszni z powodu okazanego wam miłosierdzia, aby i sami w czasie 

obecnym mogli dostąpić miłosierdzia. Albowiem Bóg poddał wszystkich 

nieposłuszeństwu, aby wszystkim okazać swe miłosierdzie”. 

AKLAMACJAMt 4,23 Alleluja, Alleluja, Alleluja 

Jezus głosił Ewangelię o królestwie 

i leczył wszelkie choroby wśród ludu. 

SŁOWA EWANGELII WEDŁUG ŚWIĘTEGO MATEUSZAMt 15,21–28 

Jezus podążył w strony Tyru i Sydonu. A oto kobieta kananejska, 

wyszedłszy z tamtych okolic, wołała: „Ulituj się nade mną, Panie, 

Synu Dawida! Moja córka jest ciężko dręczona przez złego ducha”. 

Lecz On nie odezwał się do niej ani słowem. 

Na to zbliżyli się do Niego uczniowie i prosili: „Odpraw ją, bo krzyczy 

za nami”. 

Lecz On odpowiedział: »Jestem posłany tylko do owiec, które poginęły 

z domu Izraela«. 

A ona przyszła, upadła przed Nim i prosiła: „Panie, dopomóż mi”. 

On jednak odparł: »Niedobrze jest zabrać chleb dzieciom i rzucić psom«. 

A ona odrzekła: „Tak, Panie, lecz i szczenięta jedzą z okruszyn, 

które spadają ze stołu ich panów”. 

Wtedy Jezus jej odpowiedział: »O niewiasto, wielka jest twoja wiara; niech 

ci się stanie, jak chcesz«. Od tej chwili jej córka została uzdrowiona. 

il. JEZUS KROCZĄCY PO WODZIE, HOLE, William Brassey (1846, Salisbury – 1917, Edinburgh), ok. 1905, farby 
wodne; źródło: www.wikigallery.org 

PATRON TYGODNIA: BŁ. WŁADYSŁAW MĄCZKOWSKI, MĘCZENNIK 
Urodził się w 1911 w Ociążu, niedaleko Ostrowa 
Wielkopolskiego. Ojciec, Szczepan, był kamer-
dynerem na tutejszym dworze Tyszkiewiczów. 

Wychowywany był w ubóstwie, ale i pobożności. 
Po ukończeniu szkoły podstawowej uczył się 
w Gimnazjum Męskim w Ostrowie. Potem, 
gdy poczuł powołanie, studiował w seminariach 
w Poznaniu i Gnieźnie. 

Po śmierci ojca borykał się z problemami fi-
nansowymi. Dodatkowo szwankowało zdrowie… 

Opinia z seminarium brzmiała: „Średnio zdolny. 

Pilny. Spokojny i zamknięty. Asceta.” 

Święcenia kapłańskie przyjął w 1937 z rąk prymasa 
Augusta Hlonda. 

Został wikariuszem w parafii Słupy. Zapamiętano go 
jako pogodnego, spokojnego, pokornego, ale obda-
rzonego wewnętrzną siłą kapłana. Ceniono jego talent 
kaznodziejski. jako spowiednika, a księża szukali w nim swego kierownika 
duchowego. Sam wiele czasu spędzał w kościele skupiony na modlitwie… 

Po dwóch latach został wikariuszem w Szubinie i tam zastał go wybuch II wojny 
światowej. Już 1.X.1939 Niemcy aresztowali proboszcza parafii szubińskiej, 
ks. Stanisława Gałeckiego. Władysław zaczął się ukrywać u zaprzyjaźnionych 
rodzin, nie zaprzestając służyć posługą kapłańską, w szczególności chorym. 

Niebawem mógł zostać administratorem parafii Łubowo pod Gnieznem. I tam, 
26.VIII.1940, Niemcy – w Kościele widzący elitę narodu – aresztowali go. 

Poprzez Szczeglin i Sachsenhausen przewieziono go do KL Dachau. Odtąd 
formalnie był już tylko numerem: 22760. 

Współwięźniowie z bloku 26, bloku księży i kleryków katolickich, zapamiętali go 
jako cichego i ofiarnego kapłana, jako wzór zapomnienia o sobie, który w miejscu 
obozowego upodlenia i poniżenia człowieka wnosił jasność wiary i dobroć. 

Skierowany do pracy w ogrodzie pracował więcej niż inni – bo więzień 
numer 22760 nie potrafił udawać… 

Podnosił na duchu załamanych, kierując ich myśl ku Bożemu miłosierdziu. 
W straszliwych obozowych warunkach wielokrotnie, ku zdumieniu współwięźniów, 
okazywał heroiczną miłość bliźniego, gdy sam cierpiąc z wycieńczenia niósł 
pomoc potrzebującym. Albo dzielił się z nimi swoją głodową porcją chleba… 

Do końca zachować miał nadzieję na nadejście lepszych czasów, powtarzając 
za św. Pawłem „tym, co Boga miłują, wszystko na dobro wychodzi”… 

Po półtorej roku nieustannego głodu i wyczerpania organizm nie wytrzymał. Miał 
opuchnięte nogi i twarz, nie mógł chodzić, zaczął mieć problemy ze staniem. 
Wtedy też zaczął mówić o śmierci – ale wciąż w świetle wiary, z nadzieją 
na radosne spotkanie z Jezusem-Miłością. 

Pewien Austriak, sztubowy, próbował go ratować obdarowując dodatkową porcją 
jedzenia, ale wycieńczony organizm nie był już w stanie przyjmować pokarmu. 

Skierowano go do bloku dla chorych, gdzie dostał krwawej biegunki… 

Do Pana odszedł 20.VIII.1942… 

Jego ciało spalono w piecu krematoryjnym… 

Beatyfikowany został przez papieża Jana Pawła II w Warszawie 13.VI.1999 
w grupie 108 błogosławionych męczenników. (uroczystość 20 sierpnia) 

il. BŁ. WŁADYSŁAW MĄCZKOWSKI; źródło: www.wtg-gniazdo.org 

http://www.swzygmunt.knc.pl/
http://www.brera.beniculturali.it/Page/t04/view_html?idp=159
http://www.wikigallery.org/wiki/painting_210740/William-Brassey-Hole/Jesus-walking-upon-the-sea
http://www.wtg-gniazdo.org/ksieza/main.php?akcja=opis&id=2833
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INFORMACJE PARAFIALNE 
 15.VIII (poniedziałek): Uroczystość WNIEBOWZIĘCIA 

NAJŚWIĘTSZEJ MARYI PANNY. Msze św. jak w niedzielę. 
Błogosławieństwo ziół i kwiatów podczas każdej Mszy św. 

 Chrzty w sierpniu w 4tą niedzielę miesiąca, 28.VIII, na Mszy św. 

o 10:30 (na sumie o 12:00 – DOŻYNKI). Zgłoszenia do 19.VIII 

w kancelarii. Przygotowanie dla rodziców i chrzestnych 21.VIII 
po sumie, w kościele. 

 Trwa pierwszy etap konserwacji i remontu zabytkowych, 
100-letnich organów. 
Zwracamy się z gorącą prośbą o niezbędną dla zakończenia 

prac pomoc. Ofiary można składać na tacę, bezpośrednio 
do księży lub na konto parafialne. Za włączenie się 
w to dzieło i złożone ofiary serdecznie dziękujemy. 

 Parafialny Zespół Caritas, zamierza zakupić wyprawki szkolne 

dla dzieci z najuboższych rodzin. Prosimy o pomoc w zbiórce 
funduszy na ten cel. Ofiary można wrzucać do skrzynki 
przy ołtarzu Matki Bożej Nieustającej Pomocy. Za dobroć 
serca składamy serdeczne Bóg zapłać! 

ZAPOWIEDZI 
Zapowiedź II: Piotr DZWONKOWSKI, kawaler z parafii św. Stanisława 

w Sobikowie, i Aneta OLCZAK, panna z parafii tutejszej 
Zapowiedź II: Łukasz PODSIADŁY, parafii tutejszej, i Monika Maria 

PABISIAK, panna z parafii w Skolimowie 
Zapowiedź I: Marcin WENCŁAWIAK, kawaler z parafii tutejszej, 

i Marta FRELAK, panna z parafii MB Różańcowej w Piasecznie 
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: 

12.VIII: Marcin FILEC i Marta Katarzyna WILMAŃSKA 

6.VIII: Karol SAŁACIŃSKI i Iwona DOBROWOLSKA 

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

6.viii.2011 

ODESZLI 
W ostatnim czasie odeszli z naszego grona: 

śp. Genowefa Irena ORNAT  1.VIII.2011 l. 59 
śp. Franciszka Danuta SKRZYPEK  1.VIII.2011 l. 62 

Wieczne odpoczywanie racz Im dać Panie! 

INTENCJE MSZALNE I MODLITEWNE 

15.VIII 
(poniedziałek) 

845 
† Apolonii, Bolesława i Andrzeja OSUCHÓW, 

Józefa i Jana KULCZYKÓW 

1030 
O Boże błogosławieństwo dla Teresy i Zdzisława 

z okazji 49 rocznicy ślubu 

1200 † Marianny, Józefa, Mariana i Zdzisława ZDUŃCZYKÓW 

1800 † Teresy i Mirosława KANABUS, zmarłych z rodziny KANABUS 

16.VIII 
(wtorek) 

730 † Stanisławy SERAFIN, w miesiąc po śmierci 

1800 † Zofii i Władysława FEDOROWICZÓW 

17.VIII 
(środa) 

730  

1800 † Matyldy GUT–ANDZIAK, w 11 rocznicę śmierci 

18.VIII 
(czwartek) 

730 † Stanisławy i Władysława ODOLIŃSKICH, Jana LATOSZKA 

1800  

19.VIII 
(piątek) 

730  

1800 † Tadeusza MANOWSKIEGO, w miesiąc po śmierci 

20.VIII 
(sobota) 

730  

1800 NOWENNA i MSZA ŚW. ZBIOROWA DO MBNP 

21.VIII 
(niedziela) 

845 † Tadeusza KULCZYKA, w 10 rocznicę śmierci, Teresy SERAFIN 

1030 
† Janiny, Kazimierza i Tadeusza ŚWIERNOGA, 

Bożeny BEDNARSKIEJ i Marka MAKOWSKIEGO 

1200 † Haliny KONOPKA, w 1 rocznicę śmierci, Tadeusza KONOPKI 

1800 
† Edwarda STRZELECKIEGO, 

zmarłych z rodziny STRZELECKICH i MARDASÓW 

POLSKIE MADONNY (152): MATKA BOŻA MARIAMPOLSKA Z WROCŁAWIA 
CUDOWNY WIZERUNEK (78×109 cm) wzorowany jest na dziełach włoskiego 

malarza Sassoferrato. Na arenie dziejowej pojawił się w XVII w., 

gdy stał się własnością hetmana wielkiego koronnego Stanisława Jana 

Jabłonowskiego. Ów woził GO na wyprawy wojenne i modlił się przed nim 

razem z wojskiem. Stąd zaczęto nazywać GO: HETMAŃSKIM lub RYCERSKIM, 

a po wiktorii wiedeńskiej w 1683 - MATKĄ BOŻĄ ZWYCIĘSKĄ. 

Jabłonowski, dziękując MATCE BOŻEJ za szczególną opiekę podczas zmagań 

wojennych, na Jej cześć nazwał założone przez siebie w 1691, na Podolu, 

po lewej stronie Dniestru, miasto z zamkiem warownym - Mariampolem, 

tzn. Grodem Maryi. Po drugiej stronie Dniestru powstał Jezupol… 

W 1721 syn hetmana, wojewoda Jan Stanisław Jabłonowski, przekazał 

MATKĘ BOŻĄ ZWYCIĘSKĄ kościołowi w Mariampolu. Modlący się przed NIĄ 

doznawali licznych łask. Zdarzały się cudowne nawrócenia, uzdrowienia… 

W 1737 specjalna komisja duchowna uznała więc OBRAZ za cudowny. 

Zaczęli przybywać pątnicy. Pozostawiali u stóp MATKI wota dziękczynienia, 

a żona Kajetana Jabłonowskiego, wnuka hetmana, Teresa, ozdobiła 

CUDOWNY WIZERUNEK srebrną suknią i koronami… 

W czasach zaborów CUDOWNY WIZERUNEK stanowił centrum wiary i pol-

skości na terenach objętych zaborem austriackim. 

A musiano zmierzać się z powodziami na Dniestrze, epidemiami tyfusu 

i cholery… W czasie I wojny światowej Mariampol przechodził z rąk do rąk. 

Nie uniknął zniszczeń. W starym zamku Jabłonowskich Rosjanie spalii 

wszystko co drewniane, włącznie ze stropem i podłogami… 

MATKA BOŻA ZWYCIĘSKA przetrwała i te kataklizmy. 

Po odzyskaniu niepodległości rozpoczęto budowę kościoła-sanktuarium, 

której zwieńczeniem miała być koronacji PANI NA MARIAMPOLU. 

Starania przerwał wybuch II wojny światowej. Do Mariampola weszli 

Sowieci. Niebawem w 1941, po wybuchu wojny sowiecko-niemieckiej, 

Ukraińcy zamordowali wielkiego czciciela MATKI BOŻEJ HETMAŃSKIEJ, 

proboszcza parafii ks. Marcina Bosaka. A potem miał miejsce holokaust 

polskiej ludności kresowej z rąk ukraińskich. Nie ominął on i Mariampola… 

Po upadku III Rzeszy w 1945 obraz MATKI BOŻEJ HETMAŃSKIEJ wywiózł, 

nie bez trudności ze strony najeźdźców komunistycznych, ostatni 

proboszcz Mariampola ks. Mikołaj Witkowski. 

Początkowo przechowywano GO w kościele parafialnym w Głubczycach. 

W 1951 ks. Witkowski przywiózł CUDOWNY WIZERUNEK do Wrocławia 

i mieścił w kaplicy Sióstr Nazaretanek… 

W 1965 PANI ZWYCIĘSKA została uroczyście intronizowana przez abpa Bo-

lesława Kominka do nowo-odbudowanego kościoła Najświętszej Maryi 

Panny na Piasku we Wrocławiu, na Ostrowiu Tumskim. 

Tego samego roku abp Kominek zawierzył MATCE BOŻEJ MARIAMPOLSKIEJ 

całą archidiecezję wrocławską… 

I wreszcie 10.IX.1989 spełniły się marzenia 

wielu pokoleń Polaków z Mariampola i Kre-

sów. Koronacji dokonał kard. Henryk 

Gulbinowicz, abp metropolita Archidiecezji 

Wrocławskiej, w obecności Prymasa Polski 

Józefa kard. Glempa i abpa krakowskiego, 

Franciszka kard. Macharskiego. 

Po odzyskaniu reglamentowanej niepo-

dległości w 1989 nawiązano kontakty 

między Mariampolem a Wrocławiem. Raz 

w roku odbywa się pielgrzymka do Ma-

riampola i nawiedza m.in. cerkiew greko-

katolicką, w której od 1999 czczona jest 

kopia CUDOWNEGO WIZERUNKU MATKI BOŻEJ 

MARIAMPOLSKIEJ, dar byłych mieszkańców 

dla swoich rodzinych stron… 

adres: Parafia Rz.-Kat., ul. NMP 1, 50-266 Wrocław źródło: mariampol-wolczkow.prv.pl 

POWRÓT DO WARSZAWY… 
Poprzez strzępy kamienic, przez murów kikuty 

Z bokiem na bok ulicy, omijając cegły, 

Jechałem i patrzyłem na szczątki reduty, 

Od których szedł po kraju powiew niepodległy. 

Z dymem zgliszczy zmieszany, wzrastając na sile, 

Z którego już w dni parę legenda wyrosła, 

Idzie powiew z Warszawy. W tej wielkiej mogile 

Jest coś jeszcze prócz śladów krwawego rzemiosła. 

…Utracona… 

I do mnie wołano z tych grobów ulicznych, 

Z wytrzeszczonych pustych okien oczodołów, 

Lecz ja nie rozumiałem tragicznych wyrazów 

Ani niemej wymowy spalonych kościołów. 

I nic w tym nie widziałem oprócz okropności, 

I niczego nie czułem, tylko że mnie boli. 

Ja nie mogłem zrozumieć owych ran świętości 

Ani ceny honoru - bom nie znał niewoli. 

ROMOCKI, Jan (1925, Warszawa – 18.VIII.1944, Warszawa), 8.II.1941 (miał 16 lat…) 

il.: JAN ROMOCKI (BONAWENTURA), 1944; źródło: www.rawelin.foxnet.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 

http://mariampol-wolczkow.prv.pl/
http://www.rawelin.foxnet.pl/zopa/bona.htm
http://www.swzygmunt.knc.pl/

