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Męstwo jest cnotą moralną, która zapewnia wytrwałość w trudnościach i stałość w dążeniu do dobra. Umacnia decyzję opierania się pokusom 

i przezwyciężania przeszkód w życiu moralnym. Cnota męstwa uzdalnia do przezwyciężania strachu, nawet strachu przed śmiercią, do stawienia czoła 

próbom i prześladowaniom. Uzdalnia nawet do wyrzeczenia i do ofiary z życia w obronie słusznej sprawy. „PAN, moja moc i pieśń”Ps 118, 14. „Na świecie 

doznacie ucisku, ale miejcie odwagę: JAM zwyciężył świat!”J 16, 33. [KKK, 1808] 

DZIEWIĘTNASTA NIEDZIELA ZWYKŁA 

 

CHRYSTUS KROCZĄCY PO WODZIE – RICHTER, Henryk Jakub (1772, Londyn – 1857, Londyn), rycina; źródło: gigi.mwa.org 

Z KSIĘGI PIERWSZEJ KSIĘGI KRÓLEWSKIEJ1 Krl 19, 9a. 11-13 

Gdy Eliasz przybył do BOŻEJ góry Horeb, wszedł do pewnej groty, 

gdzie przenocował. Wtedy PAN zwrócił się do niego i przemówił słowami: 

»Wyjdź, aby stanąć na górze wobec PANA«. 

A oto PAN przechodził. Gwałtowna wichura rozwalająca góry i druzgocąca 

skały szła przed PANEM. Ale PAN nie był w wichurze. 

A po wichurze trzęsienie ziemi: PAN nie był w trzęsieniu ziemi. 

Po trzęsieniu ziemi powstał ogień: PAN nie był w ogniu. 

A po tym ogniu szmer łagodnego powiewu. Kiedy tylko Eliasz go usłyszał, 

zasłoniwszy twarz płaszczem, wyszedł i stanął przy wejściu do groty. 

PSALM RESPONSORYJNYPs 85 (84), 9ab-10. 11-12. 13-14 (R.: por. 8) 

REFREN: Okaż swą łaskę i daj nam zbawienie 

Będę słuchał tego, co mówi PAN BÓG: 

oto ogłasza pokój ludowi i świętym swoim. 

Zaprawdę bliskie jest JEGO zbawienie 

dla tych, którzy MU cześć oddają, 

i chwała zamieszka w naszej ziemi. 

Łaska i wierność spotkają się ze sobą, 

ucałują się sprawiedliwość i pokój. 

Wierność z ziemi wyrośnie, 

a sprawiedliwość spojrzy z nieba. 

PAN sam obdarza szczęściem, 

a nasza ziemia wyda swój owoc. 

Przed NIM będzie kroczyć sprawiedliwość, 

a śladami JEGO kroków zbawienie. 

Z DRUGIEGO LISTU ŚW. PAWŁA APOSTOŁA DO RZYMIANRz 9, 1-5 

Bracia: 

Prawdę mówię w CHRYSTUSIE, nie kłamię, potwierdza mi to moje sumienie 

w DUCHU ŚWIĘTYM, że w sercu swoim odczuwam wielki smutek i nieprzer-

wany ból. 

Wolałbym bowiem sam być pod klątwą i odłączonym od CHRYSTUSA 

dla zbawienia braci moich, którzy według ciała są moimi rodakami. 

Są to Izraelici, do których należą przybrane synostwo i chwała, przymierza 

i nadanie Prawa, pełnienie służby BOŻEJ i obietnice. Do nich należą 

praojcowie, z nich również jest CHRYSTUS według ciała, który jest ponad 

wszystkim, BÓG błogosławiony na wieki. Amen. 

AKLAMACJAPs 130 (129), 5 Alleluja, Alleluja 

Pokładam nadzieję w PANU, 

ufam JEGO słowu. 

SŁOWA EWANGELII WEDŁUG ŚW. MATEUSZAMt 14, 22-33 

Gdy tłum został nasycony, zaraz JEZUS przynaglił uczniów, żeby wsiedli 

do łodzi i wyprzedzili GO na drugi brzeg, zanim odprawi tłumy. 

Gdy to uczynił, wyszedł sam jeden na górę, aby się modlić. Wieczór zapadł, 

a ON sam tam przebywał. 

Łódź zaś była już sporo stadiów oddalona od brzegu, miotana falami, 

bo wiatr był przeciwny. Lecz o czwartej straży nocnej przyszedł do nich, 

krocząc po jeziorze. Uczniowie, zobaczywszy GO kroczącego po jeziorze, 

zlękli się myśląc, że to zjawa, i ze strachu krzyknęli. 

JEZUS zaraz przemówił do nich: »Odwagi, JA jestem, nie bójcie się«. 

Na to odezwał się Piotr: «PANIE, jeśli to TY jesteś, każ mi przyjść do siebie 

po wodzie». 

A ON rzekł: »Przyjdź«. 

Piotr wyszedł z łodzi i krocząc po wodzie przyszedł do JEZUSA. Lecz na wi-

dok silnego wiatru uląkł się i gdy zaczął tonąć, krzyknął: «PANIE, ratuj 

mnie». 

JEZUS natychmiast wyciągnął rękę i chwycił go, mówiąc »Czemu zwątpiłeś, 

małej wiary?« Gdy wsiedli do łodzi, wiatr się uciszył. 

Ci zaś, którzy byli w łodzi, upadli przed NIM, mówiąc «Prawdziwie jesteś 

SYNEM BOŻYM». 

PATRON TYGODNIA: BŁ. EDWARD GRZYMAŁA, MĘCZENNIK 
Urodził się 29.IX.1906 w leśniczówce Klin w mazo-
wieckiej wsi Kołodziąż, w tzw. Królestwie Polskim 
zaborczego imperium rosyjskiego… 

Dzień później został ochrzczony w Sadownem. 

Ojciec Zdzisław był gajowym – leśnikiem, matka, 
Helena, zajmowała się domem. 

Do szkoły podstawowej nie uczęszczał - takiej bo-
wiem w okolicy nie było. Uczył się sam: pasał krowy - 
z książką w ręku. 

Mając 15 lat, opuścił - wbrew woli ojca - dom rodzin-
ny i udał się do Warszawy. Tam uczył się w gimna-
zjum. Na utrzymanie zarabiał korepetycjami. 

Po roku, przeniósł się do tańszego Włocławka. Uczył 
się w Gimnazjum Ziemi Kujawskiej. Był zdolnym ucz-
niem. Znów dorabiał korepetycjami dla aż 29 kole-
gów – z matematyki, chemii, języka francuskiego… 

Wiosną 1926 zdał maturę i wstąpił do Wyższego Seminarium Duchownego 
we Włocławku. Przez pierwsze dwa lata przeżywał rozterki, ale potem zrodzić się 
miało w nim pragnienie świętości. Zapisał w notatkach: „Bądź święty i posłuszny, 
strzeż się, abyś nie stracił czystości serca”. 

Uzyskiwał świetne wyniki. Posługiwał się wieloma językami: francuskim, włoskim, 
niemieckim i angielskim; znał również grecki i hebrajski oraz łaciński i hiszpański. 

Święcenia kapłańskie przyjął 14.VI.1931 z rąk bpa Karola Radońskiego. 

Zaraz potem został mianowany wikariuszem parafii w Tuliszkowie, ale już po paru 
miesiącach wyjechał na studia specjalistyczne z prawa kanonicznego do Rzymu. 

Tam jako wolny słuchacz uczęszczał także na wykłady z Biblii, archeologii i historii 
sztuki. Ta pasja sprawiła, iż przetłumaczył - z języków oryginalnych! na polski - 
cały Nowy Testament… 

W 1935 uzyskał doktorat z prawa kanonicznego. 

Następnie wrócił do Polski i został wikariuszem w Lipnie, potem w Koninie 
i Kaliszu. Wszędzie zdobywał uznanie młodych, ale proboszczowie często patrzyli 
nań podejrzanie w związku z radykalnością głoszonych kazań. dokończenie na odwrocie 

http://www.swzygmunt.knc.pl/
http://gigi.mwa.org/netpub/server.np?preview=23675&site=public&catalog=catalog&aspect&width:4000
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INFORMACJE PARAFIALNE 
 15.VIII (piątek): WNIEBOWZIĘCIA NAJŚWIĘTSZEJ MARYI PANNY. 

 Msze św. w porządku niedzielnym. 
 Błogosławieństwo ziół i kwiatów podczas każdej Mszy św. 
 Z racji uroczystości w tym dniu nie obowiązuje post. 

 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! 

 Chrzty w lipcu w 4tą niedzielę miesiąca, 24.VIII, na sumie. 
Zgłoszenia do 14.VIII w kancelarii. Przygotowanie dla rodziców 
i chrzestnych 17.VIII po sumie, w kościele. 

ŚLUBY 
Sakrament Małżeństwa w ostatnim czasie przyjęli: 

9.VIII Jakub SŁOWIK i Anna KONOPKA 

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

ODESZLI 
W ostatnim czasie odeszła z naszego grona: 

śp. Janina SAS  30.VII.2014 l. 82 

Wieczne odpoczywanie racz Jej dać PANIE! 

INTENCJE MSZALNE 

11.VIII 
(poniedziałek) 

730  

1800  

12.VIII 
(wtorek) 

730  

1800 † Stanisława ORGANIŚCIAKA, w 2 rocznicę śmierci 

13.VIII 
(środa) 

730  

1800  

14.VIII 
(czwartek) 

730  

1800 
† Marii BOCZKOWSKIEJ, Wandy OSSOWSKIEJ, 

Anny BOCZKOWSKIEJ 

15.VIII 
(piątek) 

845 
† Tadeusza ANUSZEWSKIEGO, w 1 rocznicę śmierci, 

Jerzego ANUSZEWSKIEGO, w 10 rocznicę śmierci 

1030 
dziękczynna z prośbą o błogosławieństwo BOŻE i wszelkie potrzebne łaski 

dla Teresy i Zdzisława, w 52 rocznicę ślubu 

1200 † Marianny i Tadeusza KANABUSÓW 

1800 † Matyldy GUT ANDZIAK, w 14 rocznicę śmierci 

16.VIII 
(sobota) 

730  

1800 w intencji nowożeńców: Krzysztofa HENDLA i Weroniki JAWORSKIEJ 

17.VIII 
(niedziela) 

845 
† Tadeusza KULCZYKA, w 13 rocznicę śmierci, 

Teresy SERAFIN, w 4 rocznicę śmierci 

1030 
† Ireny i Eugeniusza WARGOCKICH, 

zmarłych z rodziny WARGOCKICH 

1200 
† Rozalii, Marianny i Henryka WINIARKÓW, 

Janiny BOROWSKIEJ, zmarłych z rodziny STAROSÓW 

1800 
† Teresy i Mirosława KANABUSÓW, 

zmarłych z rodziny KANABUSÓW 

NIEZWYKŁE MADONNY: PIETÀ ARMII KRAJOWEJ 
Być może najbardziej znany współcze-

sny wizerunek związany z Armią Krajo-

wą to PIETÀ Andrzeja Pityńskiego. 

Pityński jest synem żołnierzy AK. Ro-

dzice: Aleksander, ps. Kula”, i Stefania, 

ps. „Perełka”, brali udział (i byli ranni) 

w największej na ziemiach polskich bit-

wie polskiego podziemia z Rosjanami 

7.v.1945 r., w Kuryłówce k. Leżajska. 

W walce oddziałów NOW ze zbrodni-

czym NKWD zginęło 57 Rosjan i 7 pol-

skich partyzantów. Następnego dnia 

NKWD zamordowało w Kuryłówce 

8 bezbronnych mieszkańców… 

W 1974 Pityński opuścił komunazistowski prl i wyjechał do USA. Tam 

początkowo utrzymywał się z pracy fizycznej. Z biegiem czasu stał się 

znanym autorem rzeźb pomnikowych, zarówno w USA jak i w Polsce. 

W 1984, na 40-lecie Powstania Warszawskiego, zainspirowany „Elegią 

o chłopcu polskim” Krzysztofa Kamila Baczyńskiego, w szczególności 

ostatnią zwrotką: 

I wyszedłeś, jasny synku, z czarną bronią w noc, 

i poczułeś, jak się jeży w dźwięku minut - zło. 

Zanim padłeś, jeszcze ziemię przeżegnałeś ręką. 

Czy to była kula, synku, czy to serce pękło? 

opracował płaskorzeźbę w brązie, o wymiarach 130×80 cm. Pod nią 

zamieścił ostatni dwuwiersz z zacytowanej zwrotki wiersza Baczyńskiego. 

Rzeźba umieszczona została w sanktuarium w Doylestown, w Pennsylva-

nii, czyli Amerykańskiej Częstochowie. Sanktuarium 16.x.1966 poświęcił 

abp Jan Krol, z udziałem Lyndona B. Johnsona – był to pierwszy przypadek, 

gdy prezydent USA uczestniczył w uroczystości poświęcenia kościoła kato-

lickiego w historii. Głównym celebransem miał być Stefan kard. Wyszyń-

ski, Prymas Polski, ale komunazistowskie władze prl nie dały mu paszpor-

tu. Nieobecność Prymasa, który kiedyś powiedział: „Polska nie chce 

umierać. Nie chce i nie umrze! Ale Polacy muszą mieć tak wielką wiarę 

w życie narodu, jak Kościół ma wiarę w żywot wieczny” symbolizował 

pusty fotel, a na nim biało-czerwone kwiaty i cierniowa korona… 

Nikt wówczas nie przypuszczał, iż dokładnie 12 lat później, 16.X.1978, 

papieżem zostanie Karol kard. Wojtyła, przyjmując imię Jana Pawła II… 

Wyobrażenie MATKI BOŻEJ POWSTAŃCZEJ, szybko zyskało popularność. 

W 1998 POWSTAŃCZA PIETÀ została umieszczona na pomniku w Warszawie 

- tzw. Reducie Matki Boskiej - w miejscu, gdzie w czasie Powstania stała 

barykada. oo. Paulini kopię MATKI BOŻEJ POWSTAŃCZEJ umieścili także 

w kościele pw. Świętego Ducha w Warszawie. Inna kopia (40×30 cm) znajdu-

je się w kruchcie kościoła pw. św. Idziego w Krakowie. 

il. PIETÀ ARMII KRAJOWEJ, Sanktuarium Matki Bożej Częstochowskiej, Doylestown, USA; źródło: www.flickr.com 

DWA NAJPROSTSZE SŁOWA… 
Tak wiele czasu spędziłem w pogoni 

za tym jednym słowem, któreby gruchnęło 

pieśnią ogromną, jak ten dzwon co dzwoni 

na śmierć, na życie, na bojowe dzieło. 

Słowa szukałem, któryby strzaskało 

płyty kamienne zapomnianych grobów, 

niechciane prawdy spod nich by wyrwało 

i w piersi nimi walnęło jak obuch. 

Dwa takie słowa znalazłem - jak hasło 

nimbem okryte złotej aureoli, 

słowa jak światło co nigdy nie zgasło 

i oczy ślepi i cieszy i boli. 

Być może zabrzmią dla innych inaczej 

te dwa najprostsze, najzwyklejsze słowa. 

Ja nimi czyny nieśmiertelne znaczę 

Słuchajcie ludzie - to Armia Krajowa! 

I nic już więcej wyrzec nie potrafię. 

I nic już więcej powiedzieć nie trzeba 

Choć nimi w serca na ziemi nie trafię 

wiem, że odlecę do samego nieba. 

KABATA, Zbigniew, ps. Bobo (1924, Jeremicze – 2014, Nanaimo) - „Armia Krajowa” 

PATRON TYGODNIA: BŁ. EDWARD GRZYMAŁA, MĘCZENNIK, DOKOŃCZENIE 
W 1938 został prefektem gimnazjum we Włocławku. Pełnił też funkcję obrońcy 
węzła małżeńskiego oraz drugiego sekretarza kurii diecezjalnej. 

We Włocławku zastał go wybuch wojny. Wówczas, na polecenie biskupa, prze-
niósł się do Aleksandrowa Kujawskiego, gdzie zamieszkał u sióstr służebniczek. 

Wkrótce Niemcy aresztowali ordynariusza diecezji, bpa Kozala. Wówczas bp Ra-
doński mianował go wikariuszem generalnym północnych rejonów diecezji. 

Wspomagał uwięzionych w Lądzie kapłanów, w tym bpa Kozala, przed ich wywie-
zieniem do obozów. „Ja tam powinienem być” – mówić miał do znajomych… 

W towarzystwie kościelnego odwiedzał liczne wioski, gdzie po domach ludzie 
gromadzili się na nabożeństwa… 

Nie dane mu było zbyt długo to czynić, 26.VIII.1940 został aresztowany. 

Przewieziono go do niemieckiego obozu koncentracyjnego KL Sachsenhausen, 
następnie do KL Dachau, gdzie otrzymał numer więzienny 22664. 

W obozie nadal apostołował, głosząc „krótkie, lecz pełne teologicznej treści i go-
rącego ducha konferencje, krzepiąc na duchu i umacniając w wytrwaniu”

ks. Stefan 

Biskupski
. Po jednej z takich konferencji – a „było to w uroczystość Imienia Jezus - 

przyłapany [został] na takiej właśnie ‘zbrodni’, obity, wielokrotnie spoliczkowany 
i skopany, [lecz] zwrócił się uśmiechnięty ze słowami: ‘Jestem szczęśliwy, że dzi-

siaj mogłem cierpieć dla Imienia JEZUS’”
ks. St. Biskupski

. 

W cenzurowanych listach do parafian pisał: „BÓG jest z nami, czy żyjemy, czy 
umieramy. Kto wierzy w BOGA, nigdy nie zginie”. W V.1942 pisał: „Jestem 
przekonany, że zbliża się czas ostatecznego rozstrzygnięcia i że wkrótce się 
zobaczymy, gdyż wszystko leży w dłoniach BOŻYCH, który w przedziwny sposób 
pozwala dostrzegać swoją moc”… 

Przeczucie go nie myliło. Głód, nadludzka praca, zimno, choroby sprawiły, że pod-
czas jednego z apeli padł z wyczerpania na ziemię. Nie ocuciło go nawet wiadro 
zimnej wody. Zaniesiono go wówczas do tzw. ‘rewiru’ – obozowego „szpitala”. 

10.VIII.1942 widziano go po raz ostatni. Niemcy wywieźli go w tzw. „transporcie 
inwalidów” do austriackiego ośrodka eutanazyjnego Hartheim, i tam, w samo-
chodach zamienionych na komory gazowe, zamordowali… 

Beatyfikowany został 13.VI.1999 w Warszawie przez św. Jana Pawła II w gronie 
108 polskich męczenników II wojny światowej. (uroczystość 10 sierpnia) 

il. na odwrocie: BŁ. EDWARD GRZYMAŁA, lata 1930-te; źródło: galeria.nowytomysl.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 

https://www.flickr.com/photos/sheenachi/7518126676/in/photostream/
http://galeria.nowytomysl.pl/var/albums/Wytomysl/babelek_jan_bl_014_wizytacja_b.jpg
http://www.swzygmunt.knc.pl/

