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Przyjęcie CIAŁA i KRWI CHRYSTUSA w KOMUNII świętej pogłębia zjednoczenie komunikującego z PANEM, gładzi grzechy powszednie i zachowuje od grzechów ciężkich. Ponieważ 

zostają umocnione więzy miłości między komunikującym a CHRYSTUSEM, przyjmowanie tego sakramentu umacnia jedność Kościoła, Mistycznego CIAŁA CHRYSTUSA [KKK, 1416] 

DZWUDZIESTA NIEDZIELA ZWYKŁA 

 
JA JESTEM CHLEBEM ŻYCIA, YOUNG, Krzysztof (ur. 1963, Utah); źródło: www.eternalglowservices.com 

Z PIERWSZEJ KSIĘGI PRZYSŁÓWPrz 9,1-6 

Mądrość zbudowała sobie dom i wyciosała siedem kolumn, nabiła 

zwierząt, namieszała wina i stół zastawiła. Służące wysłała, by wołały 

z wyżynnych miejsc miasta: „Prostaczek niech do mnie tu przyjdzie”. 

Do tego, komu brak mądrości, mówiła: „Chodźcie, nasyćcie się moim 

chlebem, pijcie wino, które zmieszałam. Odrzućcie głupotę i żyjcie, 

chodźcie drogą rozwagi”. 

PSALM RESPONSORYJNYPs 34,2-3.10-11.12-13.14-15 

REFREN: Wszyscy, zobaczcie, jak nasz PAN jest dobry 

Będę błogosławił PANA po wieczne czasy, 

Jego chwała będzie zawsze na moich ustach. 

Dusza moja chlubi się PANEM, 

niech słyszą to pokorni i niech się weselą. 

Bójcie się PANA wszyscy Jego święci, 

ci, co się JEGO boją, nie zaznają, biedy. 

Bogacze zubożeli i zaznali głodu, 

szukającym PANA niczego nie zbraknie. 

Zbliżcie się, synowie, posłuchajcie, co mówię, 

będę was uczył bojaźni PAŃSKIEJ. 

Kim jest ten człowiek, co pożąda życia 

i długich dni pragnie, by się nimi cieszyć? 

Powściągnij swój język od złego, 

a wargi swoje od kłamstwa. 

Od zła się odwróć, czyń dobrze, 

szukaj pokoju i dąż do niego. 

Z LISTU ŚWIĘTEGO PAWŁA APOSTOŁA DO EFEZJANEf 5,15-20 

Baczcie pilnie, bracia, jak postępujecie: niejako niemądrzy, ale jako 

mądrzy. Wyzyskujcie chwilę sposobną, bo dni są złe. Nie bądźcie przeto 

nierozsądni, lecz usiłujcie zrozumieć, co jest wolą PANA. 

A nie upijajcie się winem, bo to jest przyczyną rozwiązłości, ale napeł-

niajcie się DUCHEM, przemawiając do siebie wzajemnie w psalmach 

i hymnach, i pieśniach pełnych ducha, śpiewając i wysławiając PANA 

w waszych sercach. Dziękujcie zawsze za wszystko BOGU OJCU w imię PANA 

naszego JEZUSA CHRYSTUSA. 

AKLAMACJAJ 6,56 Alleluja, Alleluja, Alleluja! 

Kto spożywa MOJE ciało i krew MOJĄ pije, 

trwa we MNIE, a JA w nim. 

SŁOWA EWANGELII WEDŁUG ŚW. JANAJ 6, 51-58 

JEZUS powiedział do tłumów: 

„JA jestem CHLEBEM żywym, który zstąpił z nieba. Jeśli kto spożywa 

ten CHLEB, będzie żył na wieki. Chlebem, który JA dam, jest MOJE CIAŁO 

za życia świata”. 

Sprzeczali się więc między sobą Żydzi mówiąc: „Jak ON może nam dać 

swoje ciało na pożywienie?” 

Rzekł do nich JEZUS: 

„Zaprawdę, zaprawdę powiadam wam: Jeżeli nie będziecie spożywać ciała 

SYNA CZŁOWIECZEGO i nie będziecie pili krwi JEGO, nie będziecie mieli życia 

w sobie. Kto spożywa moje ciało i pije MOJĄ krew, ma życie wieczne, 

a JA go wskrzeszę w dniu ostatecznym. 

CIAŁO MOJE jest prawdziwym pokarmem, a KREW MOJA jest prawdziwym 

napojem. Kto spożywa MOJE CIAŁO i KREW moją pije, trwa we MNIE, 

a JA w nim. Jak MNIE posłał żyjący OJCIEC, a JA żyję przez OJCA, tak i ten, 

kto MNIE spożywa, będzie żył przeze MNIE. 

To jest chleb, który z nieba zstąpił – nie jest on taki jak ten, który jedli wasi 

przodkowie, a poumierali. Kto spożywa ten CHLEB, będzie żył na wieki”. 

PATRON TYGODNIA: BŁ. CZESŁAW JÓŹWIAK, MĘCZENNIK 
Urodził się 7.IX.1919 w Łażynie k. Bydgosz-
czy. Był synem Leona, funkcjonariusza 
policji śledczej, i Marii z domu Iwińskiej. Miał 
troje rodzeństwa. 

W 1930 w Poznaniu został wychowankiem 
salezjańskiego Oratorium. Został prezesem 
Towarzystwa Matki Bożej Niepokalanie 
Poczętej, jednej z grup formacyjnych. 

Był duszą Oratorium. Przed wyjazdami na 
kolonie mamy do niego zwracały się o opie-
kę nad synami. Zaczęto go nawet nazywać 
„Tatą”

Jerzy Antkowiak, „Wspomnienie o Czesławie Jóźwiaku”
. 

Ale był „naturą refleksyjną […]. W jego po-
stawie zauważalna była pobożność, wido-
czna zwłaszcza, gdy po Komunii św. odcho-
dził od ołtarza i modlił się”

J. Antkowiak, op. cit.
 

Po wybuchu II wojny światowej, Poznań 
zajęli Niemcy. Zamknięto Oratorium. Zaczął 
pracować jako pomocnik malarza… 

Jednocześnie przewodził konspiracyjnemu 
oddziałowi „Wojska Ochotniczego Ziem 

Zachodnich”, związanemu m.in. z chórem chłopięcym Stefana Stuligrosza… 

23.IX.1940 aresztowano go, wraz z przyjaciółmi salezjańskimi: Edwardem Kaź-
mierskim, Franciszkiem Kęsym, Edwardem Klinikiem i Jarogniewem Wojciechow-
skim. Mógł się ukryć. Nie zgodził się, obawiając represji wobec matki i siostry… 

Wszystkich oskarżono o zdradę stanu… 

Torturowany – jako przywódca grupy był najbardziej katowany – przeszedł przez 
więzienia w Forcie VII, Wronkach, Zwickau (na Zamku Osterstein) i Berlinie. 

Przez cały okres, w czasie wielomiesięcznych przesłuchiwań, torturowania, młodzi 
chłopcy zachowywali niezwykły spokój i niespotykaną pogodę ducha. Do Bożego 
Narodzenia 1940 przygotowywali się salezjańską nowenną… Jeden z nich od-
tworzył ją z pamięci i przepisał na skrawkach papieru… Odprawili ją w tym samym 
czasie, co zwykle, w swoich celach… 

Czesław dzielił się ze współwięźniami swoimi głodowymi racjami chleba. Dodawał 
ducha, często żartował, starał się pocieszać innych… 

1.VIII.1942 w Zwickau Niemcy skazali wszystkich na śmierć… 

Po wyroku kilkakrotnie wyrażał żal, że nie zginie jako żołnierz, że jego śmierć 
będzie tak „haniebną”. W liście pożegnalnym z 24.VIII.1942, napisał: 

„Z taką radością schodzę z tego świata, więcej, aniżeli miałbym być 
ułaskawionym. Wiem, że Maryja Wspomożycielka Wiernych, którą całe życie 
czciłem, wyjedna mi przebaczenie u Jezusa. […] Proszę […] nie płaczcie, nie 
rozpaczajcie, nie przejmujcie się, Bóg tak chciał. […] Do zobaczenie się w niebie” 

Cieszył się jeszcze, że przed śmiercią mógł się spotkać, w jednej celi, z przyjaciół-
mi. Tego samego dnia w Dreźnie, wszyscy zostali straceni na gilotynie… 

Beatyfikował ich, 13.VI.1999 w Warszawie, Jan Paweł II w gronie 108 polskich 
męczenników II wojny światowej… (uroczystość 24 sierpnia) 

il. O. CZESŁAW JÓŹWIAK; źródło: it-it.facebook.com 

http://www.swzygmunt.knc.pl/
http://www.eternalglowservices.com/Christopher_Young.html
http://it-it.facebook.com/note.php?note_id=253743111323524
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INFORMACJE PARAFIALNE 
 Chrzty w sierpniu w 4tą niedzielę miesiąca, 26.VIII, na sumie. 

 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! 

 Zachęcamy do lektury prasy i wydawnictw katolickich! 

WITAMY! 
Do grona członków Kościoła Powszechnego i naszej parafii przyjęty został, 
w Sakramencie Chrztu Świętego: 

5.VIII Mikołaj TEREBA, Brześce  

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

ŚLUBY 
Sakrament Małżeństwa w ostatnim czasie przyjęli: 

18.VIII Grzegorz Jan JÓŹWIAK i Joanna Maria KŁOSZEWSKA 

18.VIII Michał ŁUSZCZYŃSKI i Magdalena KOWALCZYK 

11.VIII Marcin HENDEL i Ewelina SZYMAŃSKA 

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

ODESZLI 
W ostatnim czasie odszedł z naszego grona: 

śp. Stefan PRZYBOROWSKI  9.VIII.2012 l. 73 

Wieczne odpoczywanie racz Mu dać Panie! 

INTENCJE MSZALNE I MODLITEWNE 

20.VIII 
(poniedziałek) 

730 
† Anny, Grzegorza, Stefana, Eugeniusza i Zofię KOMOSÓW, 

Michaliny i Wojciecha DOMINIK 

1000 

dziękczynna z prośbą o BOŻE błogosławieństwo i potrzebne łaski dla 

Stanisława KLOCKA, w 90 rocznicę urodzin 

† Ewy KLOCEK 

1800 † Kazimierza i Anny GRUDNIÓW 

21.VIII 
(wtorek) 

730 
† Stanisława BURACZYŃSKIEGO, w 1 rocznicę śmierci, 

Leszka BURACZYŃSKIEGO i ich rodziców 

1800 † Kazimierza i Anny GRUDNIÓW 

22.VIII 
(wtorek) 

730 
dziękczynna z prośbą o Boże błogosławieństwo i potrzebne łaski dla 

Anny i Ryszarda, w 25 rocznicę ślubu 

1800 † Jana GRZYWACZA 

23.VIII 
(czwartek) 

730  

1800 † Piotra SZCZĘSNEGO, w 10 rocznicę śmierci 

24.VIII 
(piątek) 

730 w pewnej intencji 

1800 
† Rozalii, Marianny, Henryka WINIAREK, 

Janiny BOROWSKIEJ, zmarłych dziadków STAROSÓW 

25.VIII 
(sobota) 

730 † Stanisława ZARONA, w 30 dniu po śmierci 

1800 † Marioli PILCH 

26.VIII 
(niedziela) 

845 
† Jerzego ANUSZEWSKIEGO, w 8 rocznicę śmierci, 

zmarłych z rodzin ANUSZEWSKICH i MARCÓW 

1030 
† Andrzeja GRZANKI, w 20 rocznicę śmierci, 

Arkadiusza GRZANKI, w 2 rocznicę śmierci 

1200 
† Zenona, Janiny i Józefa MICHALAKÓW, 

Katarzyny i Stanisława SKRZYPCZYŃSKICH 

1800 † Mariusza Waligóry, w 1 rocznicę śmierci 

POLSKIE MADONNY (162): MATKA BOŻA MIRKOWSKA Z PIŃCZOWA 
Prawa miejskie Pińczów, swe początki mający w XII w., uzyskał w 1428. 

Dwa wieki później, w 1606, marszałek wielki koronny, Zygmunt Gonzaga 

Myszkowski, sprowadził do miasta franciszkanów reformatów. Na krótko – 

już w następnym roku musieli oni opuścić miasto i w ogóle Polskę… 

Ale przed ich odejściem Myszkowski zdążył zamówić i sprowadzić obraz 

MATKI BOŻEJ Z DZIECIĄTKIEM, w otoczeniu świętych biskupów: Wojciecha 

i Stanisława. OBRAZ (150×84 cm), stylizowaną kopię rzymskiego 

wizerunku SALUS POPULI ROMANI, Myszkowski początkowo przechowywał 

w kaplicy zamku pińczowskiego, ale wkrótce oddał reformatom. 

Pochodzenie OBRAZU nie jest jasne. Być może marszałek sprowadził GO 

z Włoch, od jednego z tamtejszych mistrzów. Możliwe jest też, że zamówił 

GO w krakowskim warsztacie Tomasza Dolabelli. 

Reformaci umieścili GO w swej świątyni pw. Nawiedzenia Najświętszej Maryi 

Pannie na Mirowie i tam zaczęli szerzyć cześć MADONNY. Gdy w 1607 

opuścili miasto OBRAZ pozostał w kościele. 

Następnie posługiwali w nim doraźnie ojcowie paulini, ale i oni odeszli 

i OBRAZ powrócił do zamkowej kaplicy… 

Franciszkanie reformaci wrócili do Pińczowa w 1683, w roku Wiktorii Wie-

deńskiej, dzięki nowemu ordynatowi na Mirowie, Stanisławowi Kazimie-

rzowi Myszkowskiemu, kaszte-

lanowi bełzkiemu. Wraz z nimi 

do świątyni franciszkańskiej po-

wróciła MARYJA w SWYM OBRAZIE. 

Została umieszczona w nowym 

bocznym ołtarzu (w głównym, 

nakazem prawa zakonnego, 

reformaci umieścili wizerunek 

ukrzyżowanego ZBAWICIELA). Oł-

tarz konsekrowano w 1697. 

Wtedy też NIEPOKALANA pozyskała 

posrebrzaną sukienkę, a na gło-

wach JEJ i DZIECIĘCIA pojawiły się 

pierwsze korony… 

Niebawem kościół reformatów 

zaczęto określać „Mariackim”, 

kroniki klasztorne odnotowały 

bowiem 34 przypadki cudownego 

nawrócenia z kalwinizmu i aria-

nizmu, wiele niewytłumaczalnych 

przypadków odzyskania zdrowia… 

MATKĘ BOŻĄ otaczała rosnąca 

ilość wotów dziękczynnych… 

W 1738 Mirów ogarnął pożar. 

Ucierpiała i świątynia. Spaliła się 

jedna z kaplic, ale kaplica MATKI 

BOŻEJ ocalała. Ocalał i JEJ słynny WIZERUNEK. Świadkowie opowiadali, że 

widzieli MATKĘ BOŻĄ osłaniającą swoje sanktuarium przed żywiołem… 

Po wybudowaniu w 1748 nowego ołtarza WIZERUNEK zaczęto zasłaniać 

obrazem „Nawiedzenia św. Elżbiety”, a głowy MATKI BOŻEJ i JEZUSA 

okresowo otaczała aureola z dwunastu srebrnych pozłacanych gwiazd. 

W 1842 ołtarz ponownie odnowiono. Sprawiono kolejną posrebrzaną su-

kienkę. Ofiarowano nowe korony przyozdobione szlachetnymi kamieniami. 

Były to już czasy rozbiorowe. Po powstaniu styczniowym klasztor jako je-

den z niewielu ostał się po kasacie zakonów przez Rosjan, ale nie wolno 

było przyjmować nowicjuszy. W rezultacie, gdy w 1866 przebywało w nim 

13 kapłanów i 3 braci, to 16 lat później już tylko 8 ojców i 2 braci, 

a w 1886 trzech kapłanów w podeszłym wieku i jeden brat - inwalida. 

Mimo tego w 1884 przeprowadzono konserwację CUDOWNEGO OBRAZU 

(prawie GO zupełnie przemalowując), a cały ołtarz ozłocono… 

Klasztor skasowano w 1910, a w budynkach założono szpital. Fran-

ciszkanie powrócili do Pińczowa dopiero w 1928. 

W czasie II wojny światowej klasztor był siedzibą Rady Głównej 

Opiekuńczej, organizacji charytatywnej. Dzięki temu w klasztorze, 

nie nękanym przez Niemców, ukrywali się partyzanci a także wielu ludzi 

świeckich i zakonników znajdujących się w niebezpieczeństwie. 

Przypisywano tę niezwykłą okoliczność opiece PANI PIŃCZOWSKIEJ. I w po-

dzięce WSPOMOŻYCIELKĘ RODZIN koronowano 14.vi.1992. Dokonał tego 

abp Józef Kowalik, nuncjusz apostolski. 

W 1995 kapelan rodzin katyńskich, ks. Zdzisław Peszkowski, poświęcił 

kaplicę MATKI BOŻEJ KATYŃSKIEJ, w której na tablicach umieszczono dane 

poległych na rosyjskiej „nieludzkiej ziemi”, z Pińczowa i okolic. 

il.: MATKA BOŻA PIŃCZOWSKA: sanktuarium, Pinczów, ul. Klasztorna 28; źródło: www.sanktuariummirowskie.c0.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 „Bonawentura” (1925, Warszawa – 1944, Warszawa), 8.II.1941 

il. POWSTANIEC: autor nieznany, 1944, Warszawa, Muzeum Powstania Warszawskiego; źr.: old.1944.pl 

MSZE ŚW. 
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 
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http://www.sanktuariummirowskie.c0.pl/
http://old.1944.pl/album1944/displayimage.php?album=2&pos=10
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