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„Królestwo [BOŻE] zaczyna jaśnieć dla ludzi w słowie, czynach i obecności CHRYSTUSA”Sobór Watykański II, konst. Lumen gentium, 5. Przyjąć słowo JEZUSA – to przyjąć „samo 

Królestwo BOŻE”Sobór Watykański II, konst. Lumen gentium, 5. Zalążkiem i początkiem Królestwa jest „mała trzódka”Łk 12, 32 tych, których JEZUS przyszedł zwołać wokół siebie 

i których ON sam jest pasterzemPor. Mt 10, 16; 26, 31; J 10,1-21. Stanowią oni prawdziwą rodzinę JEZUSAPor. Mt 12, 49. Tych, których zgromadził wokół siebie, nauczył 

nowego sposobu postępowania, a także swojej modlitwyPor. Mt 5-6. [KKK, 764] 

DZIEWIĘTNASTA NIEDZIELA ZWYKŁA 

 

GDZIE ZŁODZIEJ SIĘ DOSTAJE A MÓL NISZCZY: LONG, Duncan (ur. 1949);źródło: duncanlong.com 

Z KSIĘGI MĄDROŚCIMdr 18, 6-9 

Noc wyzwolenia oznajmiono wcześniej naszym ojcom, by nabrali otuchy, 

wiedząc niechybnie, jakim przysięgom zawierzyli. I lud TWÓJ wyczekiwał 

ocalenia sprawiedliwych, a zatraty wrogów. Czym bowiem pokarałeś 

przeciwników, tym uwielbiłeś nas, powołanych. 

Pobożni synowie dobrych składali w ukryciu ofiary i ustanowili zgodnie 

BOSKIE prawo, że te same dobra i niebezpieczeństwa święci podejmą 

jednakowo, i już zaczęli śpiewać hymny przodków. 

PSALM RESPONSORYJNYPs 33 (32), 1 i 12. 18-19. 20 i 22 

REFREN: Szczęśliwy naród wybrany przez PANA 

Sprawiedliwi, radośnie wołajcie na cześć PANA, 

prawym przystoi pieśń chwały. 

Szczęśliwy lud, którego PAN jest BOGIEM, 

naród, który ON wybrał na dziedzictwo dla siebie. 

Oczy PANA zwrócone na bogobojnych, 

na tych, którzy czekają na JEGO łaskę, 

aby ocalił ich życie od śmierci 

i żywił ich w czasie głodu. 

Dusza nasza oczekuje PANA. 

ON jest naszą pomocą i tarczą. 

PANIE, niech nas ogarnie TWOJA łaska, 

według nadziei, którą pokładamy w TOBIE. 

Z LISTU DO HEBRAJCZYKÓWHbr 11, 1-2. 8-19 

Bracia: 

Wiara jest poręką tych dóbr, których się spodziewamy, dowodem 

tych rzeczywistości, których nie widzimy. Dzięki niej to przodkowie 

otrzymali świadectwo. 

Przez wiarę ten, którego nazwano Abrahamem, usłuchał wezwania 

BOŻEGO, by wyruszyć do ziemi, którą miał objąć w posiadanie. Wyszedł 

nie wiedząc, dokąd idzie. Przez wiarę przywędrował do Ziemi Obiecanej, 

jako ziemi obcej, pod namiotami mieszkając z Izaakiem i Jakubem, 

współdziedzicami tej samej obietnicy. Oczekiwał bowiem miasta 

zbudowanego na silnych fundamentach, którego architektem 

i budowniczym jest sam Bóg. 

Przez wiarę także i sama Sara, mimo podeszłego wieku, otrzymała moc 

poczęcia. Uznała bowiem za godnego wiary TEGO, który udzielił obietnicy. 

Przeto z człowieka jednego, i to już niemal obumarłego, powstało 

potomstwo tak liczne, jak gwiazdy niebieskie, jak niezliczony piasek, 

który jest nad brzegiem morskim. 

W wierze pomarli oni wszyscy, nie osiągnąwszy tego, co im przyrzeczono, 

lecz patrzyli na to z daleka i pozdrawiali, uznawszy siebie za gości 

i pielgrzymów na tej ziemi. Ci bowiem, co tak mówią, okazują, że szukają 

ojczyzny. Gdyby zaś tę wspominali, z której wyszli, znaleźliby sposobność 

powrotu do niej. Teraz zaś do lepszej dążą, to jest do niebieskiej. Dlatego 

BÓG nie wstydzi się nosić imienia ich BOGA, gdyż przysposobił im miasto. 

Przez wiarę Abraham, wystawiony na próbę, ofiarował Izaaka, i to jedy-

nego syna składał na ofiarę, on, który otrzymał obietnicę, któremu 

powiedziane było: «Z Izaaka będzie dla ciebie potomstwo». Pomyślał 

bowiem, iż BÓG mocen wskrzesić także umarłych, i dlatego odzyskał go 

jako podobieństwo śmierci i zmartwychwstania CHRYSTUSA. 

AKLAMACJAMt 24, 42a. 44 Alleluja, Alleluja 

»Czuwajcie i bądźcie gotowi, 

bo w chwili, której się nie domyślacie, 

SYN CZŁOWIECZY przyjdzie« 

SŁOWA EWANGELII WEDŁUG ŚW. ŁUKASZAŁk 12, 32-48 

JEZUS powiedział do swoich uczniów: 

»Nie bój się, mała trzódko, gdyż spodobało się OJCU waszemu dać wam 

królestwo. 

Sprzedajcie wasze mienie i dajcie jałmużnę! Sprawcie sobie trzosy, które 

nie niszczeją, skarb niewyczerpany w niebie, gdzie złodziej się nie dostaje 

ani mól nie niszczy. Bo gdzie jest skarb wasz, tam będzie i serce wasze. 

Niech będą przepasane biodra wasze i zapalone pochodnie. A wy podobni 

do ludzi, oczekujących swego pana, kiedy z uczty weselnej powróci; 

aby mu zaraz otworzyć, gdy nadejdzie i zakołacze. Szczęśliwi owi słudzy, 

których pan zastanie czuwających, gdy nadejdzie. Zaprawdę, powiadam 

wam: Przepasze się i każe im zasiąść do stołu, a obchodząc 

będzie im usługiwał. Czy o drugiej, czy o trzeciej straży przyjdzie, szczęśliwi 

oni, gdy ich tak zastanie. 

A to rozumiejcie, że gdyby gospodarz wiedział, o której godzinie złodziej 

ma przyjść, nie pozwoliłby włamać się do swego domu. Wy też bądźcie 

gotowi, gdyż o godzinie, której się nie domyślacie, SYN CZŁOWIECZY 

przyjdzie«. 

Wtedy Piotr zapytał: „PANIE, czy do nas mówisz tę przypowieść, 

czy też do wszystkich?” 

PAN odpowiedział: »Któż jest owym rządcą wiernym i roztropnym, którego 

pan ustanowi nad swoją służbą, żeby na czas wydzielił jej żywność? 

Szczęśliwy ten sługa, którego pan powróciwszy zastanie przy tej czynności. 

Prawdziwie powiadam wam: Postawi go nad całym swoim mieniem. 

Lecz jeśli sługa ów powie sobie w duszy: ‘Mój pan ociąga się z powrotem’, 

i zacznie bić sługi i służebnice, a przy tym jeść, pić i upijać się, to nadejdzie 

pan tego sługi w dniu, kiedy się nie spodziewa, i o godzinie, której nie zna; 

każe go ćwiartować i z niewiernymi wyznaczy mu miejsce. 

Sługa, który zna wolę swego pana, a nic nie przyrządził i nie uczynił 

zgodnie z jego wolą, otrzyma wielką chłostę. Ten zaś, który nie zna 

jego woli i uczynił coś godnego kary, otrzyma małą chłostę. Komu wiele 

dano, od tego wiele wymagać się będzie; a komu wiele zlecono, 

tym więcej od niego żądać będą«. 

http://www.swzygmunt.knc.pl/
http://duncanlong.com/art/christian_artwork/index.html
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INFORMACJE PARAFIALNE 
 15.VIII (czwartek): Uroczystość WNIEBOWZIĘCIA NAJŚWIĘTSZEJ 

MARYI PANNY. 
 Msze św. w porządku niedzielnym. 
 Błogosławieństwo ziół i kwiatów podczas każdej Mszy św. 

 Chrzty w sierpniu w 4tą niedzielę miesiąca, 25.VIII, na sumie. 
Zgłoszenia do 16.VIII w kancelarii. Przygotowanie dla ro-
dziców i chrzestnych 18.VIII po sumie, w kościele. 

 Zachęcamy do lektury prasy i wydawnictw katolickich! 

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

28.VII Kazimierz Aleksander MAJEWSKI, Warszawa  

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

ZAPOWIEDZI 
Zapowiedź II: Andrzej LUTEREK, kawaler, i Katarzyna CYGAN, panna, 

oboje z par. tutejszej 
Ktokolwiek wiedziałby o przeszkodach w zawarciu małżeństwa przez 

w/w osoby proszony jest o skontaktowanie się z Kancelarią Parafialną 

INTENCJE MSZALNE I MODLITEWNE 

12.VII 
(poniedziałek) 

730  

1800 † Stefanii MOSKALEWICZ, w 1 rocznicę śmierci 

13.VIII 
(wtorek) 

730  

1800  

14.VIII 
(środa) 

730  

1800 
dziękczynna z prośbą o błogosławieństwo BOŻE 

dla Teresy i Zdzisława GUTTÓW w 51 rocznicę ślubu 

15.VIII 
(czwartek) 

845 
† Julianny, Piotra, Józefa i Stanisława SZLĄZAKÓW, 

Joanny i Stanisława FRANKOWSKICH 

1030 † Marianny i Tadeusza KANABUSÓW 

1200 
† Marianny i Piotra MATYJASIAKÓW, 

zmarłych z rodzin KŁOSÓW, MOLAKÓW i MATYJASIAKÓW 

1800 
† Marianny, Józefa, Mariana i Zdzisława ZDUŃCZYKÓW, 

Mieczysława ANTCZAKA 

16.VIII 
(piątek) 

730  

1800 † Matyldy GUT-ANDZIAK, w 13 rocznicę śmierci 

17.VIII 
(sobota) 

730 
† Anny, Władysława BICZYKÓW, 

Władysławy i Jana SMOLIŃSKICH 

1800 w intencji nowożeńców: Daniela SZLĄZAKA i Natalii GLINKA 

18.VIII 
(niedziela) 

845 † Tadeusza KULCZYKA i Teresy SERAFIN 

1030 
† Janiny, Kazimierza i Tadeusza ŚWIERNOGÓW, 

Bożeny BEDNARSKIEJ i Marka MAKOWSKIEGO 

1200 
† Ireny i Eugeniusza WARGOCKICH, 

zmarłych z rodziny WARGOCKICH 

1800 
† Ludwiki i Witolda BUJEŃCZYKÓW, 

Bernarda, Antoniny i Jana BARANÓW 

KTOŚ TY? 

Siną Ci mgłą 

zachodzą oczy, 

Po piersiach Twoich 

depce kat… 

Coś Ci ciężarem 

serce tłoczy… 

Ktoś Ty? 

…Twój brat… 

Czoło podnosisz 

w niemej męce, 

Usta Ci 

dziwnie drżą 

I dziwnym ruchem 

łamiesz ręce, 

Szepcesz… 

Nic ja… 

Tam inni mrą… 

Wokół więzienne, czarne mury, 

Oddechu w piersi brak… 

Myśl gdzieś Ci wzlata hen, do góry: 

Ta jeno wolna – ptak… 

Hej, sinym cieniem twarz się mroczy, 

Świsnął więzienny bat… 

Łzami krwawymi zaszły oczy… 

Ktoś Ty? 

…Twój brat… 

BOGUSŁAWSKA, Teresa (1929, Warszawa – 1945, Warszawa), 1943 – il. powyżej: źródło platerki-wspomnienia.blogspot.com 

il.po lewej: STANOWISKO OGNIOWE – STARE MIASTO: LOKAJSKI, Eugeniusz (1908, Warszawa – 1944, Warszawa), VIII.1944; 
źródło: www.1944.pl 

PATRON TYGODNIA: BŁ. JÓZEF STRASZEWSKI, MĘCZENNIK 
Urodził się 18.I.1885 we Włocławku. 

Uczył się w gimnazjum w rodzinnym mieście, potem 
prywatnie, a na koniec w gimnazjum filologicznym 
w Płocku. Po jego ukończeniu wstąpił do Seminarium 
Duchownego we Włocławku. 

18.VI.1911 przyjął święcenia kapłańskie. Wstąpił 
na ścieżkę tysięcy polskich duszpasterzy, prowadzą-
cych swą owczarnię w codziennym trudzie ku PANU… 

Początkowo wikariuszem był w Rozprzy, Borownie 
i Krzepicach, w tych ostatnich parafiach wyręczając 
w dużej mierze starszych wiekiem proboszczów. 

Następnie został wikariuszem parafii katedralnej 
we Włocławku i prefektem w szkole handlowej. 

22.II.1922 został proboszczem nowo powstałej parafii 
pw. św. Stanisława we Włocławku. 

Parafia nie posiadała świątyni: jej wybudowanie zatem stało się podstawowym 
celem jego kapłańskiej posługi. Wbrew trudnościom sprawił, że powstała duża 
świątynia, służąca ubogim i często zagubionym moralnie i etycznie parafianom. 

Mogła powstać, bowiem Józef nie zaniedbywał przy tym obowiązków duszpas-
terskich. Wykorzystywał wszelkie dostępne wówczas środki przekazu: w sali 
parafialnej wyświetlał religijno-oświatowe filmy, uruchomił ośrodek „Caritas”… 

Był niezwykle oczytanym kapłanem, zainteresowanym w szczególności pogłę-
bianiem wiedzy teologicznej. Jego księgozbiór liczył ponad tysiąc pozycji… 

W 1937 został kanonikiem honorowym kapituły w Kaliszu… 

1.IX.1939 Niemcy zaatakowali Rzeczpospolitą. Okupację rozpoczęli od Intelligenz-
aktion – programu fizycznej likwidacji polskich warstw przywódczych… 

Józef aresztowany został 7.XI.1939, wraz z innymi kapłanami swojej diecezji, 
i osadzony we włocławskim więzieniu. Stamtąd przewieziono go do Lądu, gdzie 
w po-cysterskim klasztorze Niemcy zorganizowali obóz przejściowy, a następnie, 
poprzez obóz koncentracyjny Sachsenhausen, znalazł się 25.IV.1941 w Dachau 
w Bawarii, gdzie Niemcy zgromadzili tysiące polskich kapłanów. 

Odtąd był tylko numerem obozowym: 24545. 

Późniejszy biskup, Kazimierz Majdański, tak go zapamiętał: „Ks. Józef Stra-
szewski […], nieporadny, prawie naiwny, a oddany PANU BOGU bez reszty. 
Znakomity spowiednik”

„Będziecie moimi świadkami…”, Szczecin 1987, s. 135
. 

Józef sam o sobie mówił wówczas: „Pod pewnym względem uczestniczę w losie 

Jana [Chrzciciela]. Mówiąc żartobliwie, nie mam wcale ochoty, by skończyć 
podobnie jak on. Lecz jeśli sprawę miałbym wziąć na serio, to pogodziłem się 
całkowicie z wolą BOŻĄ”. 

Franciszek Korszyński, późniejszy biskup, tak pisał: „Jeszcze dziś żywo mam 
w pamięci obozowy obrazek przedstawiający budowę szosy. Kilku, czy kilkunastu 
więźniów z wyciągniętymi szyjami, z wygiętymi w pałąk plecami ciągnie olbrzymi 
ciężki wał; inni więźniowie pchają ten wał, a kapo im przygaduje. Wśród tych 
niewolników XX wieku widzę prawie samych księży polskich, a między nimi 

ks. kanonika Józefa Straszewskiego […]. Zniszczony to już człowiek, istny szkielet 
ludzki pokryty skórą; już wyczerpany z sił, ale ciągnie, jak tylko może. 

Później spotykam się z nim w przerwie obiadowej i pytam, jak się czuje. 
Z uśmiechem odpowiada mi na to, że ‘czuje się dobrze’. 

Ani słówka szemrania, ani słówka narzekania na swoją dolę! 

Szanowany przez kolegów, nielubiany był przez wroga, który prześladował go 
w szczególny sposób; lecz on wszystkie szykany znosił cierpliwie, nawet 
z uśmiechem na twarzy, po kapłańsku, składając je w ofierze BOGU. 
We wszystkich hitlerowskich więzieniach świecił prawdziwą postawą kapłańską, 
szukając przede wszystkim chwały BOŻEJ i zbawienia dusz”

„Jasne promienie Dachau”
. 

W 1942 Niemcy rozpoczęli akcję likwidacji kapłanów w Dachau. Wywozili ich 
w tzw. „transportach inwalidów” do austriackiego ośrodka eutanazyjnego na zamku 
Hartheim, gdzie mordowali osoby uznane za „niezdolne do życia w społeczeń-
stwie”. 12.VIII.1942 w takim transporcie, z liczną grupą innych więźniów, 
„[pogodzony] całkowicie z wolą BOŻĄ”, z Dachau wywieziony został i Józef. 

W Hartheim, w komorze gazowej, go zamordowano, a ciało spalono… 

Beatyfikowany został przez Jana Pawła II w Warszawie, 13.VI.1999, w gronie 
108 polskich męczenników II wojny światowej. (uroczystość 12 sierpnia) 

il. na odwrocie.: JÓZEF STRASZEWSKI, lata 1920-te; źródło: www.selige-kzdachau.de 

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://platerki-wspomnienia.blogspot.com/2011/02/teresa-bogusawska-1929-1945-poetka.html
http://www.1944.pl/galerie/fototeka/foto/5170/kategoria/102
http://www.selige-kzdachau.de/selige108
http://www.swzygmunt.knc.pl/

