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Ojcowie Tradycji wschodniej nazywają MARYJĘ „CAŁĄ ŚWIĘTĄ” (PANAGHIA), czczą JĄ jako „wolną od wszelkiej zmazy grzechowej, jakby utworzoną przez DUCHA ŚWIĘTEGO 

i ukształtowaną jako nowe stworzenie”Sobór Watykański II, konst. Lumen gentium, 56. Dzięki łasce BOŻEJ MARYJA przez całe życie pozostała wolna od wszelkiego grzechu osobistego. [KKK, 493] 

DZWUDZIESTA PIERWSZA NIEDZIELA ZWYKŁA 
NAJŚWIĘTSZEJ MARYI PANNY CZĘSTOCHOWSKIEJ 

 
WESELE W KANIE, PRETI, Mateusz (1613, Taverna – 1699, Valetta), ok. 1655-60, olejny na płótnie, 203.2×226 cm, 

National Gallery, Londyn źródło: www.nationalgallery.org.uk 

Z PIERWSZEJ KSIĘGI PRZYSŁÓWPrz 8, 22-35 

To mówi Mądrość BOŻA: 

„PAN mnie stworzył, swe arcydzieło, przed swymi czynami, od dawna, 

od wieków jestem stworzona, od początku, nim ziemia powstała. 

Jestem zrodzona, gdy jeszcze bezmiar wód nie istniał ani źródła, co wodą 

tryskają, i zanim góry stanęły. Poczęta jestem przed pagórkami, 

nim ziemię i pola uczynił, początek pyłu na ziemi. 

Gdy niebo umacniał, z NIM byłam, gdy kreślił sklepienie nad bezmiarem 

wód, gdy w górze utwierdzał obłoki, gdy źródła wielkiej otchłani umacniał, 

gdy morzu stawiał granice, by wody z brzegów nie wyszły, gdy kreślił 

fundamenty pod ziemię. Ja byłam przy NIM mistrzynią, rozkoszą JEGO dzień 

po dniu, cały czas igrając przed NIM, igrając na okręgu ziemi, znajdując 

radość przy synach ludzkich. 

Więc teraz, synowie, słuchajcie mnie, szczęśliwi, co dróg moich strzegą. 

Przyjmijcie naukę i stańcie się mądrzy, pouczeń mych nie odrzucajcie. 

Błogosławiony ten, kto mnie słucha, kto co dzień u drzwi moich czeka, 

by czuwać u progu mej bramy, bo kto mnie znajdzie, ten znajdzie życie 

i uzyska łaskę u PANA”. 

PSALM RESPONSORYJNYPs 48 (47), 2-3ab. 9. 10--11. 13-15 (R.: Jdt 15, 9d) 

REFREN: Tyś wielką chlubą naszego narodu 

Wielki jest PAN i godzien wielkiej chwały 

w mieście naszego BOGA. 

Święta JEGO góra, wspaniałe wzniesienie, 

radością jest całej ziemi. 

Cośmy słyszeli, to zobaczyliśmy 

w mieście PANA ZASTĘPÓW, 

w mieście naszego BOGA; 

BÓG je umacnia na wieki. 

Rozważamy, BOŻE, TWOJĄ łaskawość 

we wnętrzu TWOJEJ świątyni. 

Jak imię TWE, BOŻE, tak i chwała TWOJA 

sięga po krańce ziemi. 

Prawica TWOJA pełna jest sprawiedliwości. 

Obejdźcie dokoła Syjon, 

policzcie jego wieże. 

By powiedzieć przyszłym pokoleniom, 

że BÓG jest naszym BOGIEM na wieki. 

Z LISTU ŚWIĘTEGO PAWŁA APOSTOŁA DO GALATÓWGa 4, 4-7 

Bracia: 

Gdy nadeszła pełnia czasu, BÓG zesłał swojego SYNA, zrodzonego z nie-

wiasty, zrodzonego pod Prawem, aby wykupił tych, którzy podlegali Prawu, 

abyśmy mogli otrzymać przybrane synostwo. Na dowód tego, że jesteście 

synami, BÓG wysłał do serc naszych DUCHA SYNA swego, który woła: »Abba, 

Ojcze«. A zatem nie jesteś już niewolnikiem, lecz synem. Jeżeli zaś synem, 

to i dziedzicem z woli BOŻEJ. 

AKLAMACJAŁk 1, 28 Alleluja, Alleluja, Alleluja! 

Zdrowaś MARYJO, łaski pełna, PAN z TOBĄ, 

błogosławionaś TY między niewiastami. 

SŁOWA EWANGELII WEDŁUG ŚW. JANAJ 2, 1-11 

W Kanie Galilejskiej odbywało się wesele i była tam MATKA JEZUSA. 

Zaproszono na to wesele także JEZUSA i JEGO uczniów. A kiedy zabrakło 

wina, MATKA Jezusa mówi do NIEGO: „Nie mają już wina”. 

JEZUS JEJ odpowiedział: »Czyż to moja lub TWOJA sprawa, NIEWIASTO? Jeszcze 

nie nadeszła godzina moja«. 

Wtedy MATKA JEGO powiedziała do sług: „Zróbcie wszystko, cokolwiek 

wam powie”. 

Stało zaś tam sześć stągwi kamiennych przeznaczonych do żydowskich 

oczyszczeń, z których każda mogła pomieścić dwie lub trzy miary. 

Rzekł do nich JEZUS: »Napełnijcie stągwie wodą«. I napełnili je aż po brzegi. 

Potem do nich powiedział: »Zaczerpnijcie teraz i zanieście staroście 

weselnemu«. Ci zaś zanieśli. 

A gdy starosta weselny skosztował wody, która stała się winem, i nie wie-

dział, skąd ono pochodzi, ale słudzy, którzy czerpali wodę, wiedzieli, 

przywołał pana młodego i powiedział do niego: „Każdy człowiek stawia 

najpierw dobre wino, a gdy się napiją, wówczas gorsze. TY zachowałeś 

dobre wino aż do tej pory”. 

Taki to początek znaków uczynił JEZUS w Kanie Galilejskiej. Objawił 

swoją chwałę i uwierzyli w NIEGO JEGO uczniowie. 

PATRON TYGODNIA: BŁ. ALFONS MARIA MAZUREK, MĘCZENNIK 
Józef Mazurek urodził się 1.III.1891 w Baranówce, 
w rodzinie rolników Wojciecha i Marianny z domu 
Goździów. Uczył się w gimnazjum im. Marcina Wado-
wity – w którym później uczył się Karol Wojtyła… 

W 1908 wstąpił do klasztoru karmelitów w Czernej, 
przyjmując imię Alfons Maria od Ducha Św. 

5.IX.1909 złożył śluby czasowe, a 8.IX.1912 
uroczyste śluby wieczyste… 

Studiował filozofię i teologię w Wadowicach, Linzu 
i Wiedniu. W tym ostatnim 16.VII.1916 przyjął, z rąk 
kard. Piffla, święcenia kapłańskie. 

Przez 10 lat był wychowawcą kleryków i alumnatu 
w Wadowicach. Organizował gimnazjum męskie. 
W latach jego posługi na ok. 100 przyjętych uczniów 
50 wstąpiło do zakonu… 

W 1930 został przeorem klasztoru w Czernej. Okazał się świetnym 
organizatorem. Korzystał z najnowszych rozwiązań: zbudował elektrownię wodną, 
doprowadził wodę bieżącą, urządził tarasowy ogród warzywny, przeprowadził 
remont zakrystii, wybudował kaplicę św. Anny i św. Jana Chrzciciela… 

Opracowywał pieśni kościelne: 

Tam wśród ciszy sinych borów otoczonych srebrną mgłą, 
Tam Karmelu Jasna Pani założyła twierdzę swą. 

Okupacja niemiecka nie zdezorganizowała prac klasztoru, acz utrudniła. O. Alfons 
uważał ten czas za „czas przejściowy, wobec którego nie wolno kapitulować”… 

28.VIII.1944, do klasztoru wpadli Niemcy. O. Alfons uklęknął przed NAJŚWIĘTSZYM 

SAKRAMENTEM i MATKĄ BOŻĄ SZKAPLERZNĄ i dołączył do współbraci. Pognano ich 
do kopania okopów. W pewnym momencie o. Alfonsa odłączono… 

Samochód zatrzymał się przy łączce, niedaleko wsi Nawojowa Góra. Niemcy 
wypchnęli pobitego o. Alfonsa z wozu i rozkazali mu iść przed siebie… 

Zachowywał spokój. Po chwili któryś z Niemców krzyknął, by się odwrócił i wtedy 
zaczęto strzelać mu prosto w twarz. Gdy upadł jeden z żołdaków podbiegł, kopnął 
go i wepchnął mu w usta ziemię z kretowiska… 

W ręku o. Alfons cały czas ściskał różaniec… 

Ciało Niemcy kazali pochować lokalnemu gospodarzowi. Po drodze natknął się 
na zakonników z Czernej. Ci zorientowali się, co się stało. Przeor żył jeszcze, 
choć był nieprzytomny. Udzielono mu sakramentalnego rozgrzeszenia… 

O. Alfons Został beatyfikowany przez bł. Jana Pawła II 13.VI.1999 wraz z grupą 
polskich męczenników okresu II wojny światowej. 

13.XI.1999 jego relikwie złożono w specjalnym sarkofagu i umieszczono 
w kościele karmelitów bosych w Wadowicach. (uroczystość 28 sierpnia) 

il. O. ALFONS MARIA OD DZIECIĄTKA JEZUS MAZUREK; źródło: saints.sqpn.com 

http://www.swzygmunt.knc.pl/
http://www.nationalgallery.org.uk/paintings/mattia-preti-the-marriage-at-cana/*/key-facts
http://saints.sqpn.com/blessed-alfons-maria-mazurek/
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INFORMACJE PARAFIALNE 
 26.VIII (niedziela): Uroczystość MATKI BOŻEJ CZĘSTOCHOWSKIEJ 

 Msze św. w porządku niedzielnym. 
 2.IX (niedziela): W czasie Mszy św. o 1200 będziemy dziękować 

PANU BOGU za tegoroczne plony, rozpoczynając obchód 
gminnych dożynek, które w tym roku organizują Czernidła. 
Prosimy poszczególne wsie o przyniesienie na Mszę św. 
wieńców dożynkowych. 

 Zachęcamy do lektury prasy i wydawnictw katolickich! 

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

18.VIII Kacper JÓŹWIAK, Turowice  

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

ŚLUBY 
Sakrament Małżeństwa w ostatnim czasie przyjęli: 

25.VIII Michał GOLBA i Paula JAGNYZIAK 

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

ZAPOWIEDZI 
Zapowiedź I: Arkadiusz BURNY, kawaler z parafii św. Maksymiliana w Małej 

Wsi, i Katarzyna Urszula URBAŃSKA, panna z parafii tutejszej 

Zapowiedź I: Łukasz ABLEWSKI, kawaler, i Karolina Ewa WENTA, 

panna, oboje z parafii tutejszej 
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. Stefania MOSKALEWICZ  12.VIII.2012 l. 83 
śp. Stanisław ORGANIŚCIAK  12.VIII.2012 l. 75 

Wieczne odpoczywanie racz Im dać Panie! 

INTENCJE MSZALNE I MODLITEWNE 

27.VIII 
(poniedziałek) 

730  

1800  

28.VIII 
(wtorek) 

730 
† rodziców GUZIŃSKICH i ADAMCZYKÓW, 

Józefa KULCZYKA 

1800 † Marioli PILCH 

29.VIII 
(wtorek) 

730  

1800 † Szczepana ROJKA, 1 rocznicę śmierci 

30.VIII 
(czwartek) 

730  

1800 
† Edwarda STRZELECKIEGO, w 15 rocznicę śmierci 

zmarłych z rodzin STRZELECKICH i MARDASÓW 

31.VIII 
(piątek) 

730  

1800 † Jarosława ROBAKIEWICZA, w 4 rocznicę śmierci 

1.IX 
(sobota) 

730  

1800 † Stefana RAWSKIEGO 

2.IX 
(niedziela) 

845 
† Heleny i Stanisława MIRKOWSKICH 

zmarłych z rodzin 

1030 † Bronisława i Marii MAĆKOWIAKÓW 

1200 

† Krystyny, Sylwestra i Wojciecha WĘCŁAWIAKÓW 

zmarłych z rodzin WĘCŁAWIAKÓW i KANABUSÓW 

dziękczynna za tegoroczne plony 
z prośbą o błogosławieństwo BOŻE dla rolników (dożynki) 

1800  

POLSKIE MADONNY (163): MATKA BOŻA FATIMSKA Z ARKI PANA 
W 1947 nowi okupanci, Rosjanie, zdecydowali o budowie na przed-

mieściach Krakowa „socjalistycznego” zakładu pracy – Nowej Huty. 

W planach Nowa Huta miała być „miastem bez BOGA”. Ludzie przychodzi-

li więc modlić się do małej, drewnianej kaplicy w Bieńczycach.… 

15.VI.1950 abp Eugeniusz Baziak erygował parafię Najświętszego Serca 

Pana Jezusa w Bieńczycach. Liczyła ona wtedy 3000 mieszkańców… 

Rozpoczęto starania o pozwolenie na budowę kościoła. Słano pisma do u-

rzędów namiestniczego państwa PRL, zbierano podpisy. Wsparcie słali 

biskupi z całego świata. Na próżno – rosyjscy namiestnicy uparli się… 

Po przełomie 1956 dali pierwsze pozwolenie. Na miejscu budowy stanął 

krzyż. Nowa Huta liczyła wtedy 80 000 mieszkańców… 

10.VI.1959 pozwolenie władze PRL wycofały. Skradły pieniądze z konta 

bankowego, zabrały materiały budowlane… 

27.IV.1960 namiestnicy wysłali najemników do usunięcia krzyża. 

Rozpoczęła się „walka o krzyż”. 

Pojawiła się milicja, a gdy po pierwszej zmianie 

przyszli robotnicy z huty, wojsko. Ok. 20:00 

wyłączono elektryczność w całym mieście. 

Zaczęto strzelać, używać armatek wodnych i gazu 

łzawiącego. Zginęło wiele osób, jeszcze więcej 

zostało rannych. Walki trwały dwa dni. Potem 

rozpoczęły się masowe aresztowania… 

W 1965 parafia wreszcie wymusiła otrzymanie 

lokalizacji pod kościół. Kamień węgielny ofiarował 

Paweł VI. Powiedział nowemu proboszczowi, 

ks. Gorzelanemu, po polsku: „Niech będzie 

kamieniem węgielnym, na którym stanie kościół 

KRÓLOWEJ POLSKI w Nowej Hucie”… 14.X.1967 

abp Wojtyła wykopał pierwsze grudy ziemi… 

W 1965 ks. Gorzelany przywiózł z Fatimy 

niewielką FIGURKĘ MARYI, i rozpoczął odprawianie 

nabożeństw fatimskich. By to zrozumieć należy 

sobie uzmysłowić, że w owych czasach przesłania 

z Fatimy nie były w Polsce znane. Wiedziano tylko, 

że MATKA BOŻA powiedziała pastuszkom w Fatimie 

(Fatima to imię córki Mahometa!!!), iż powinni 

modlić się o nawrócenie Rosji. To wystarczało, 

by rosyjscy namiestnicy PRL byli w szczególny 

sposób uczuleni… 

Statuę, o wys. 105 cm, umieszczono w stylizo-

wanej grocie. Na ścianie groty i balustradzie 

z czasem zaczęły pojawiać się liczne wota.… 

15.V.1977 Karol kard. Wojtyła poświęcił nową 

świątynię – Arkę Pana. Wołał wówczas: „Czyńcie 

to miasto, Nową Hutę, Królestwem MATKI, 

dzielnicą BOGA żywego!”. A gdy, już jako Jan Pa-

weł II, po raz pierwszy odwiedził kraj rodzinny 

9.VI.1979 w Mogile powiedział: „Nie można 

oddzielić krzyża od ludzkiej pracy. Nie można oddzielić CHRYSTUSA 

od ludzkiej pracy. To właśnie potwierdziło się tutaj w Nowej Hucie. I to był 

ten nowy początek ewangelizacji na początku nowego tysiąclecia 

chrześcijaństwa w Polsce…” 

Nabożeństwa, każdego 13 dnia miesiąca, przyciągały tłumy parafian. 

Modlących się bywało do kilkunastu tysięcy! Nabożeństwo fatimskie miało 

także miejsce 13.V.1981, kiedy to w jego trakcie dotarła informacja o za-

machu na papieża. Wierni modlili się o życie Ojca św. przez całą noc… 

Po powstaniu „Solidarności”, a szczególnie po wprowadzeniu stanu 

wojennego, uczestników nabożeństw fatimskich poddawano represjom. 

Wrzucano – w tłum zgromadzony na zewnątrz świątyni i do samego 

kościoła – gaz łzawiący. 13.V.1982, podczas nabożeństwa oficer (!!!) 

ZOMO zastrzelił młodego robotnika, Bogdana Włosika… 

Kult MATKI BOŻEJ FATIMSKIEJ w Arce Pana rósł. I wtedy Jan Paweł II nakazał 

JĄ ukoronować. W ten sposób powstało sanktuarium MARYJNE. 

Koronacji dokonał, koronami poświęconymi przez Jana Pawła II, abp Sta-

nisław Nowak, metropolita częstochowski, 13.IX.1992. 

il.: MATKA BOŻA FATIMSKA: sanktuarium, Nowa Huta, Kraków; źródło: arkapana.pl 

NAJMŁODSZYM ŻOŁNIERZOM… 
Chłopcze … chłopczyku, ile miałeś lat, 

kiedy z harcerza stałeś się żołnierzem? 

Czyś na Starówce, czy na Woli padł, 

Szarych Szeregów szary bohaterze? 

Widzę cię – biegniesz, podtrzymując hełm, 

pod którym niknie śmiesznie mała głowa… 

Słyszę, jak w biegu wołasz jednym tchem: 

„Meldunek mam, meldunek z Mokotowa!” 

Łączniku, głowę zakrywasz, lecz pierś 

odsłaniasz – serce niosąc jak na dłoni, 

a nad Warszawą dymów bura sierść 

mierzwi się w kłębach, dopada cię, goni… 

Oddałeś Polsce swe dwanaścia lat, 

tobie historia dodała wieki – 

cień dawnych powstań na murach się kładł, 

gdyś krył się w gruzach, pełzał przez zasieki… 

Żołnierzu, nadal łącznikiem nam bądź, 

meldunki składaj nadal, choć bez słowa – 

aby pamięcią przeszłość z jutrem spiąć, 

sercom rytm podać „Marszu Mokotowa”! 

SZYMA, Tadeusz (ur. 1942, Częstochowa) 

il. CHŁOPIEC Z UL. WILCZEJ: GRABSKI, Marian (1897, Łódź – 1965, Warszawa), VIII.1944, Warszawa, Muzeum Powstania 
Warszawskiego; źr.: www.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 

http://arkapana.pl/images/upload/koronacja/01.jpg
http://www.1944.pl/galerie/fototeka/foto/3796/kategoria/89
http://www.swzygmunt.knc.pl/
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