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BÓG „pragnie, by wszyscy ludzie zostali zbawieni i doszli do poznania prawdy”1 Tm 2, 4, czyli CHRYSTUSA JEZUSAPOR. J 14, 6. Jest więc konieczne, by CHRYSTUS był głoszony 

wszystkim narodom i wszystkim ludziom, i by w ten sposób Objawienie docierało aż na krańce świata. „BÓG najłaskawiej postanowił, aby to, co dla zbawienia 

wszystkich narodów objawił, pozostało na zawsze zachowane w całości i przekazywane było wszystkim pokoleniom”Sobór Watykański II, konst. Dei verbum, 7. [KKK, 74] 

DWUDZIESTA PIERWSZA NIEDZIELA ZWYKŁA 

 

CHRYSTUS ŹRÓDŁO ŻYCIA: MICHEL, Karol Henryk (1817, Fins – 1905, Paryż), rycina, ołówek na papierze, 67×52 cm, 
Musée de France; źródło: www.culture.gouv.fr 

Z KSIĘGI PROROKA IZAJASZAIz 66, 18-21 

To mówi PAN: 

»A JA znam ich czyny i zamysły. Przybędę, by zebrać moją chwałę. Usta-

nowię u nich znak i wyślę niektórych ocalałych z nich do narodów Tarszisz, 

Put, Meszek i Rosz, Tubal i Jawan, do wysp dalekich, które nie słyszały 

MOJEJ sławy ani nie widziały MOJEJ chwały. Oni ogłoszą chwałę MOJĄ 

wśród narodów. 

Z wszelkich narodów przyprowadzą w ofierze dla PANA wszystkich waszych 

braci, na koniach, na wozach, w lektykach, na mułach i na dromaderach, 

na moją świętą Górę w Jerozolimie«, mówi PAN, »podobnie jak Izraelici 

przynoszą ofiarę z pokarmów w czystych naczyniach do świątyni PANA. 

Z nich także wezmę sobie niektórych jako kapłanów i lewitów«, mówi PAN. 

PSALM RESPONSORYJNYPs 117 (116), 1-2 (R.: Mk 16, 15) 

REFREN: Całemu światu głoście Ewangelię 

Chwalcie PANA wszystkie narody, 

wysławiajcie GO wszystkie ludy, 

bo potężna nad nami Jego łaska, 

a wierność PANA trwa na wieki. 

Z LISTU DO HEBRAJCZYKÓWHbr 12, 5-7. 11-13 

Bracia: 

Zapomnieliście o upomnieniu, które się zwraca do was, jako do synów: 

»Synu MÓJ, nie lekceważ karania PANA, nie upadaj na duchu, gdy ON 

cię doświadcza. Bo tego PAN miłuje, kogo karze, chłoszcze każdego, 

którego za syna przyjmuje«. 

Trwajcież w karności. BÓG obchodzi się z wami jak z dziećmi. 

Jakiż to bowiem syn, którego by ojciec nie karcił? 

Wszelkie karcenie na razie nie wydaje się radosne, ale smutne, potem 

jednak przynosi tym, którzy go doświadczyli, błogi plon sprawiedliwości. 

Dlatego wyprostujcie opadłe ręce i osłabłe kolana. Czyńcie proste ślady 

nogami waszymi, aby kto chromy nie zbłądził, ale był raczej uzdrowiony. 

AKLAMACJAJ 14, 6 Alleluja, Alleluja 

»JA jestem drogą, prawdą i życiem, 

nikt nie przychodzi do OJCA inaczej, 

jak tylko przeze MNIE« 

SŁOWA EWANGELII WEDŁUG ŚW. ŁUKASZAŁk 13, 22-30 

JEZUS nauczając szedł przez miasta i wsie i odbywał swą podróż 

do Jerozolimy. 

Raz ktoś GO zapytał: «PANIE, czy tylko nieliczni będą zbawieni?». 

ON rzekł do nich: »Usiłujcie wejść przez ciasne drzwi; gdyż wielu, powiadam 

wam, będzie chciało wejść, a nie będą mogli. Skoro PAN domu wstanie 

i drzwi zamknie, wówczas stojąc na dworze, zaczniecie kołatać do drzwi 

i wołać: ‘PANIE, otwórz nam’; lecz ON wam odpowie: ‘Nie wiem, 

skąd jesteście’. Wtedy zaczniecie mówić: ‘Przecież jadaliśmy i piliśmy z TO-

BĄ, i na ulicach naszych nauczałeś’. 

Lecz ON rzecze: ‘Powiadam wam, nie wiem, skąd jesteście. Odstąpcie 

ode MNIE wszyscy dopuszczający się niesprawiedliwości’. Tam będzie płacz 

i zgrzytanie zębów, gdy ujrzycie Abrahama, Izaaka i Jakuba, i wszystkich 

proroków w królestwie BOŻYM, a siebie samych precz wyrzuconych. Przyjdą 

ze wschodu i zachodu, z północy i południa i siądą za stołem w królestwie 

BOŻYM. 

Tak oto są ostatni, którzy będą pierwszymi, i są pierwsi, którzy będą 

ostatnimi«. 

PATRONKA TYGODNIA: BŁ. MARIA OD ANIOŁÓW ANIELA GINARD MARTÍ, MĘCZENNICA 
Urodziła się 3.IV.1894 w Llucmajor, na Majorce. 
Na chrzcie  św. otrzymała m.in. imię Anieli. 

Ojciec, Sebastian Ginard Garcia, służył w Straży Oby-
watelskiej w randze kapitana. Matką była Małgorzata 
Martí Canals. Dzieci - mieli ich dziewięcioro, z których 
Aniela była trzecim – wychowali w religijnej atmosferze. 

Gdy ojciec przeszedł na emeryturę rodzina przeniosła się 
do Palma de Mallorca. By wspomóc rodzinę zajmowała 
się haftem i robieniem damskich kapeluszy. 

Gdy miała 20 lat postanowiła wstąpić do klasztoru, ale zre-
zygnowała, bo była potrzebna w domu. Po 10 latach, 

gdy rodzeństwo podrosło, uzykała wreszcie błogosławieństwo rodziców… 

21.XI.1921 wstąpiła do nowicjatu zgromadzenia Sióstr Zelatorek Kultu 
Eucharystycznego i otrzymała imię zakonne Marii od Aniołów. 

Szybko przystosowała się do nowego trybu życia, skupionego wokół adoracji 
NAJŚWIĘTSZEGO SAKRAMENTU. Po nowicjacie i trzech latach ślubów czasowych 
została przeniesiona do Madrytu, gdzie pełniła funkcję skarbnika konwentu. 

W 1929 złożyła śluby wieczyste i zgromadzenie skierowało ją do Barcelony. 
Pięć lat później wróciła do Madrytu, już jako skarbnik i administrator domu. 

W 1936 wybuchła w Hiszpanii wojna domowa. Zaczął się lewicowy terror. Maria 
od Aniołów uspakajała współsiostry: „Nas mogą tylko zabić…” I dodawała: 
„Największym szczęściem chrześcijanina jest umrzeć dla JEZUSA CHRYSTUSA”… 

20.VII.1936 siostry opuściły konwent. Maria od Aniołów ukryła się, wraz z s. Na-
dzieją, w Madrycie. Mieszkanie nie było bezpieczne. Wszystkich podejrzliwie 
obserwował stróż domu. 24.VIII.1936 s. Nadzieja przeniosła się więc do nowego 
miejsca - należało się je Marii od Aniołów, ale ustąpiła młodszej… 

Dzień później do mieszkania wpadła lewacka bojówka, powiadomiona przez 
stróża. Poszukiwano dwóch sióstr. Myślano, że tą drugą jest siostra właściciela 
mieszkania. Ale Maria od Aniołów jasno wyjaśniła gangsterom w mundurach: 
„Ta pani nie jest zakonnicą, zostawcie ją. Jedyną tu zakonnicą jestem ja”… 

Aresztowaną ją. Wychodząc z domu zapytała niby od niechcenia: „Czy mogę 
zostawić mój fartuch?”. Pozwolono. Po wyjściu bojówki w fartuchu znaleziono 
25.000 peset – majątek zgromadzenia – którym opiekowała się do końca… 

Zatrzymano ją w tzw. czece, areszcie, gdzie zatrzymanych w ciągu kilku godzin 
przesłuchiwano, torturowano i skazywano. 

Następnego dnia, 26.VIII.1936, o świcie, została zamordowana strzałem w głowę. 

Po zakończeniu wojny, 20.V.1941 odnaleziono jej ciało. 19.XII.1985 relikwie 
przeniesiono do konwentu sióstr Zelatorek Kultu Eucharystycznego. 

Beatyfikował ją 29.X.2005 Benedykt XVI w Rzymie. (uroczystość 26 sierpnia) 

il.: MARIA OD ANIOŁÓW ANIELA GINARD MARTÍ, ok. 1914; źródło: www.preguntasantoral.es 
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INFORMACJE PARAFIALNE 
 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! 

 2.IX (poniedziałek): Msza św. na rozpoczęcie nowego roku szkol-
nego 2013/2014, dla szkół w Słomczynie i w Brześcach, o 800 
w kościele. Serdecznie zapraszamy wszystkie dzieci, młodzież, 

rodziców i całe grono pedagogiczne! 
 Zachęcamy do lektury prasy i wydawnictw katolickich! 

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

oboje z parafii tutejszej 

Zapowiedź II: Łukasz KUCICKI, kawaler z parafii tutejszej, i Maja Ka-

tarzyna PIJET, panna z parafii pw. św. Jana Bożego w Warszawie 

Zapowiedź II: Paweł RECHNIO, kawaler z parafii tutejszej, i Karolina 

MROWIŃSKA, panna z parafii pw. św. Rocha w Jazgarzewie 

Zapowiedź I: Michał ŚWIERCZEWSKI, kawaler z parafii pw. Niepokalanego 

Poczęcia NMP w Górze Kalwarii, i Marlena Elżbieta ADAMCZYK, 

panna z parafii tutejszej 

Zapowiedź I: Ireneusz KRÓLAK, kawaler, i Karolina CHAJĘCKA, 

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 odszedł z naszego grona: 

śp. Krzysztof KANABUS  10.VIII.2013 l. 58 

Wieczne odpoczywanie racz Mu dać PANIE! 

INTENCJE MSZALNE I MODLITEWNE 

26.VII 
(poniedziałek) 

730  

1800 
o błogosławieństwo BOŻE i wszelkie potrzebne łaski 

dla Mariusza i Katarzyny, w 13 rocznicę ślubu 

27.VIII 
(wtorek) 

730  

1800  

28.VIII 
(środa) 

730 † Elżbiety i Henryka HELAKÓW, Ewy i Józefa SENDERÓW 

1800 † Marioli PILCH, w 2 rocznicę śmierci 

29.VIII 
(czwartek) 

730  

1800 
† Franciszka BARANOWSKIEGO w 1 rocznicę śmierci, 

Zofii BARANOWSKIEJ, w 6 rocznicę śmierci 

30.VIII 
(piątek) 

730  

1800 † Jarosława ROBAKIEWICZA, w 5 rocznicę śmierci 

31.VIII 
(sobota) 

730  

1800 w intencji nowożeńców: Andrzeja LUTERKA i Katarzyny CYGAN 

1.IX 
(niedziela) 

845 
† Stefanii i Jana JASKÓW, Józefa NOGALA, 

rodziców i rodzeństwo, Lucyny CWYL 

1030 † Marii i Bronisława MAĆKOWIAKÓW 

1200 † Heleny, Lucyny, Andrzeja i Feliksa MENTLAKÓW 

1800 
† Andrzeja GRZANKI, w 25 rocznicę śmierci, 

Arkadiusza GRZANKI, w 3 rocznicę śmierci, 

Stanisława STAROSA 

WARSZAWA 1944… 
Miasto jak ogromny, świeżo spadły kasztan 

połyskuje o zmierzchu brązową skorupą. 

Mijam ulice, gdzie walczyła „Baszta” 

i na bruku leżały pokrzywione trupy. 

Na Puławskiej zegar wydzwania melodię, 

którą pełną piersia śpiewałem w Powstaniu, 

spoglądałem w głąb Dworkowej, tam obelisk świeci 

i liście na skwerze toczą dziki taniec. 

Echo przynosi pierwsze takty „Warszawianki”, 

pomnik Chopina ginie w powodzi zieleni, 

parkiem szedł na Belweder porucznik Wysocki! 

Aleje Ujazdowskie jak w obłoków cieniu. 

Nowy Świat i Krakowskie Przedmieście, 

jakże znajome ulice młodości. 

I cyrk na Okólniku! Ale cyrku nie ma, 

za to wszędzie ślady widnieją przeszłości. 

Przy pomniku Kopernika nisko chylę głowę, 

tu składali wieniec moi przyjaciele. 

Niemiecką tablicę zerwał Dawidowski, 

gdy Warszawa była w śniegów pogrążona bieli. 

Kościół Panien Wizytek 

w barokowej komży, 

pan Prus kroczy 

smętnie zamyślony. 

Z odwachu słychać stukot 

kroków podchorążych, 

którzy mieszkańców miasta 

wzywali do broni! 

Przy placu Teatralnym 

tablica na ścianie 

pałacyku, w którym padł 

młody poeta Baczyński. 

Spoza murów wyłania się 

kształt pomnika Nike, 

z tego miejsca przemawiał 

Prezydent Starzyński, 

Miasto rodzinne, najwspanialsze w świecie, 

choć los niejednokrotnie historię pogmatwał. 

Spod kolumny Zygmunta wpatruję się w Zamek - 

w komnatach królewskich płoną żywe światła! 

BARTELSKI, Lesław Marian (1920, Warszawa – 2006, Warszawa) 

il.po lewej, na dole: ALEKSY DAWIDOWSKI (1920, Warszawa – 1943 Warszawa): poległe 30.III.1943, po akcji odbicia więźniów 
„Pod Arsenałem” źródło: www.rawelin.foxnet.pl 

il.u góry: ŁĄCZNICY GRAJĄCY W WARCABY: JOACHIMCZYK, Joachim (1914, Swornegacie – 1981, Gdańsk), 13.VIII.1944 źródło: www.1944.pl 

POLSKIE MADONNY: RÓŻAŃCOWA PANI MRZYGŁODZKA 
Pierwszy opis parafii pw. Wszystkich Świętych i jej modrzewiowego kościoła 

w Mrzygłodzie został zawarty w „Liber beneficjorum 

Dioecesis Cracoviensis” arcybiskupa-nominanta 

lwowskiego, kronikarza Jana Długosza. 

Tuż przed 1644 kasztelan krakowski 

Stanisław Warszycki, późniejszy obrońca 

Jasnej Góry, ufundował murowany kościół. 

I wtedy w mieście pojawiła się pierwotna 

MATKA BOŻA RÓŻAŃCOWA, a wokół NIEJ 

powstało Arcybractwo Różańca Świętego. 

Miasto przetrwało najazdy szwedzkie. 

Coraz liczniej gromadzili się przed swą 

RÓŻAŃCOWĄ PANIĄ pątnicy. W 1747 wybu-

dowano więc JEJ odrębną kaplicę. 

Kult ciągle rósł i ok. 1782 umieszczono JĄ 

w ołtarzu głównym. Ozdobiono JĄ wów-

czas pozłacaną sukienką z gwiazdą 

i koronami… 

Pierwotny WIZERUNEK nie był zbyt dobrej jakości i powoli zaczęła z NIEGO 

odpadać farba. Dlatego też w 1792 kolejny proboszcz zastąpił GO nowym, 

ufundowanym przez siebie wizerunkiem MATKI BOŻEJ. 

Coś musiało mu się w NIM nie podobać, albo Prusacy, którzy w 1796 

przemaszerowali przez miasto, GO podniszczyli, skoro już w 1804 ten sam 

proboszcz dokonał kolejnej wymiany. I to ten trzeci z wizerunków MATKI 

BOŻEJ MRZYGŁODZKIEJ dotrwał do naszych czasów… 

Obraz (110×75 cm), typu Hodogetrii, namalowany został na obciągniętym 

na deskach płótnie. Nałożono nań sukienkę i korony z wcześniejszych 

wizerunków. Namalował GO lokalny artysta, niejaki Ciszewski. 

Wspomniany proboszcz ocenił GO tak: „jest ten obraz ukontentowaniem 

wszystkich”. Sto lat później kolejny proboszcz miał stwierdził: „Szczęśliwe 

oczy w obrazie MARYI zdają się patrzeć na ciebie, gdziekolwiek klęczysz, 

raz wesołe, to smutne, stosownie jak twoje sumienie”… 

Wiek XIX, wiek zaborów, to powstania, szczególnie styczniowe, po którym 

Rosjanie odebrali Mrzygłodowi prawa miejskie. To również pożary. 

Ale to też wzmożenie kultu PANI MRZYGŁODZKIEJ. W księdze Arcybractwa 

Różańcowego na początku XX w. można było się doliczyć ok. 10 tys. wpisów, 

rosła ilość wot dziękczynnych i błagalnych, a liczba kół różańcowych 

osiągnęła liczbę trzydziestu. 

Dalszemu zniszczeniu Mrzygłód uległ w czasie wojen światowych, w oko-

licach bowiem przemieszczały się armie: austriacka, niemiecka… 

W końcu, w 1983, zakończył się samodzielny byt Mrzygłodu, który włączo-

ny został do sąsiedniego miasta – Myszkowa, jako jedna z jego dzielnic… 

Kult PANI MRZYGŁODU odrodził się w schyłkowych latach komunazizmu. 

Zwieńczeniem starań m.in. bpa częstochowskiego Stanisława Nowaka 

stała się koronacja obrazu MATKI BOŻEJ MRZYGŁODZKIEJ papieskimi koro-

nami, dokonana 25.viii.1996 przez Adama Józefa Maidę, arcybiskupa 

Detroit, na zakończenie Międzynarodowego Kongresu Mariologicznego. 

il. MATKA BOŻA RÓŻAŃCOWA MRZYGŁODZKA: sanktuarium, Mrzygłód; źródło: www.sanktuarium-mrzyglod.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 
 

SEW 

http://www.rawelin.foxnet.pl/zopa/alek.htm
http://www.1944.pl/galerie/fototeka/foto/1484/kategoria/89
http://www.sanktuarium-mrzyglod.pl/
http://www.swzygmunt.knc.pl/

