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Istnieje głęboki sens w tym, że CHRYSTUS chciał pozostać obecny w swoim Kościele w ten wyjątkowy sposób. Skoro w widzialnej postaci miał ON opuścić 

swoich, to chciał dać nam swoją obecność sakramentalną; skoro miał ofiarować się na krzyżu dla naszego zbawienia, to chciał, byśmy mieli pamiątkę JEGO 

miłości, którą umiłował nas aż „do końca”J 13,1, aż po dar ze swego życia. Istotnie, będąc obecny w Eucharystii, pozostaje ON w tajemniczy sposób pośród nas 

jako TEN, który nas umiłował i wydał za nas samego siebiepor. Ga 2, 20. Pozostaje obecny pod znakami, które wyrażają i komunikują tę miłość: 

Kościół i świat bardzo potrzebują kultu eucharystycznego. JEZUS czeka na nas w tym sakramencie miłości. Nie odmawiajmy MU naszego czasu, aby pójść, 

spotkać GO w adoracji, w kontemplacji pełnej wiary, otwartej na wynagradzanie za ciężkie winy i występki świata. Niech nigdy nie ustanie nasza adoracja!Jan 

Paweł II, list Dominicae cenae, 3. [KKK, 1380.] 

OSIEMNASTA NIEDZIELA ZWYKŁA 

 
ZBAWICIEL — MASIP, Wincenty Jan (ok. 1523, Fuente de la Higuera – 1579, Bocairente) 

1547–50, Muzeum Sztuk Pięknych, Walencja; źródło: fineartamerica.com 

Z KSIĘGI WYJŚCIEWj 16, 2-4. 12-15 

Na pustyni całe zgromadzenie synów Izraela zaczęło szemrać przeciw 

Mojżeszowi i przeciw Aaronowi. Synowie Izraela mówili im: «Obyśmy 

pomarli z ręki PANA w ziemi egipskiej, gdzieśmy zasiadali przed garnkami 

mięsa i chleb jadali do sytości. Wyprowadziliście nas na tę pustynię, aby 

głodem umorzyć całą tę rzeszę». 

Pan powiedział wówczas do Mojżesza: »Oto ześlę wam chleb z nieba na 

kształt deszczu. I będzie wychodził lud, i każdego dnia będzie zbierał 

według potrzeby dziennej. 

Chcę ich także doświadczyć, czy pójdą za moimi rozkazami czy też nie«. 

»Słyszałem szemranie synów Izraela. Powiedz im tak: 

‘O zmierzchu będziecie jeść mięso, a rano nasycicie się chlebem. Poznacie 

wtedy, że JA, PAN, jestem waszym BOGIEM’«. 

Rzeczywiście, wieczorem przyleciały przepiórki i pokryły obóz, a kiedy 

nazajutrz rano warstwa rosy uniosła się ku górze, ujrzano, że na pustyni 

leżało coś drobnego, ziarnistego, niby szron na ziemi. 

Na widok tego synowie Izraela pytali się wzajemnie: «Manhu?», to znaczy 

«co to jest?», gdyż nie wiedzieli, co to było. 

Wtedy Mojżesz powiedział do nich: «To jest chleb, który PAN wam daje na 

pokarm». 

PSALM RESPONSORYJNYPs 78 (77), 3 i 4bc. 23-24. 25 i 54 (R.: por. 24b) 

REFREN: Pokarmem z nieba PAN swój lud obdarzył 

Co usłyszeliśmy i cośmy poznali, 

i co nam opowiedzieli nasi ojcowie, 

opowiemy przyszłemu pokoleniu, 

chwałę PANA i JEGO potęgę. 

PAN BÓG z góry wydał rozkaz chmurom 

i bramy nieba otworzył. 

Jak deszcz spuścił mannę do jedzenia, 

podarował im chleb niebieski. 

Spożywał człowiek chleb aniołów, 

zesłał im jadła do syta. 

Wprowadził ich do ziemi swej świętej, 

na górę, którą zdobyła JEGO prawica. 

Z LISTU ŚW. PAWŁA APOSTOŁA DO EFEZJANEf 4, 17. 20-24 

Bracia: 

To mówię i zaklinam was w PANU, abyście już nie postępowali tak, jak 

postępują poganie z ich próżnym myśleniem. 

Wy zaś nie tak nauczyliście się CHRYSTUSA. 

Słyszeliście przecież o NIM i zostaliście nauczeni w NIM, zgodnie z prawdą, 

jaka jest w JEZUSIE, że co się tyczy poprzedniego sposobu życia, trzeba 

porzucić dawnego człowieka, który ulega zepsuciu na skutek kłamliwych 

żądz, a odnawiać się duchem w waszym myśleniu i przyoblec człowieka 

nowego, stworzonego na obraz BOGA w sprawiedliwości i prawdziwej 

świętości. 

AKLAMACJAMt 4, 4b Alleluja, Alleluja, Alleluja 

Nie samym chlebem żyje człowiek, 

lecz każdym słowem, które pochodzi z ust BOŻYCH. 

SŁOWA EWANGELII WEDŁUG ŚW. JANAJ 6, 24-35 

Kiedy ludzie z tłumu zauważyli, że na brzegu jeziora nie ma JEZUSA, a także 

JEGO uczniów, wsiedli do łodzi, przybyli do Kafarnaum i tam GO szukali. 

Gdy zaś GO odnaleźli na przeciwległym brzegu, rzekli do NIEGO: „RABBI, 

kiedy tu przybyłeś?” 

Odpowiedział im JEZUS: »Zaprawdę, zaprawdę powiadam wam: Szukacie 

MNIE nie dlatego, że widzieliście znaki, ale dlatego, że jedliście chleb 

do sytości. 

Troszczcie się nie o ten pokarm, który ginie, ale o ten, który trwa na wieki, 

a który da wam SYN CZŁOWIECZY; JEGO to bowiem pieczęcią swą naznaczył 

BÓG OJCIEC«. 

Oni zaś rzekli do NIEGO: «Cóż mamy czynić, abyśmy wykonywali dzieła 

BOŻE?» 

JEZUS odpowiadając rzekł do nich: »Na tym polega dzieło zamierzone przez 

BOGA, abyście uwierzyli w TEGO, którego ON posłał«. 

Rzekli do NIEGO: «Jakiego więc dokonasz znaku, abyśmy go widzieli i TOBIE 

uwierzyli? Cóż zdziałasz? 

Ojcowie nasi jedli mannę na pustyni, jak napisano: ‘Dał im do jedzenia 

chleb z nieba’». 

Rzekł do nich JEZUS: »Zaprawdę, zaprawdę powiadam wam: Nie Mojżesz 

dał wam chleb z nieba, ale dopiero OJCIEC MÓJ da wam prawdziwy chleb 

z nieba. 

Albowiem chlebem BOŻYM jest TEN, który z nieba zstępuje i życie daje 

światu«. 

Rzekli więc do NIEGO: «PANIE, dawaj nam zawsze tego chleba». 

Odpowiedział im JEZUS: »JAM jest chleb życia. Kto do MNIE przychodzi, nie 

będzie łaknął; a kto we MNIE wierzy, nigdy pragnąć nie będzie«. 

http://www.swzygmunt.knc.pl/
http://fineartamerica.com/featured/the-savior-juan-de-juanes.html
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NFORMACJE PARAFIALNE 
 2.VIII (niedziela): 

 Po sumie adoracja NAJŚWIĘTSZEGO SAKRAMENTU. 
 Spotkanie Kół Żywego Różańca nie odbędzie się. 

 6.VIII (czwartek): Święto PRZEMIENIENIA PAŃSKIEGO. 
 Msze św. o 730 i 1800. 

 7.VIII (piątek): 1-SZY PIĄTEK MIESIĄCA. 
 Msza św. o NAJŚWIĘTSZYM SERCU PANA JEZUSA o 1800. 
 Spowiedź 1szo-piątkowa ½ godz. przed Mszą św. 

 8.VIII (sobota): O 1720 WYPOMINKI. O 1800 Msza św. za zmarłych 
polecanych w WYPOMINKACH. 

 Chrzty w sierpniu w 4. niedzielę miesiąca, 23.VIII, na sumie. 
Zgłoszenia do 14.VIII w kancelarii. Przygotowanie przed chrztem 
dla rodziców i chrzestnych 16.VIII po sumie, w kościele. 

 Nasi duszpasterze dziękują! za ofiary na remont muru koś-

cielnego i konserwację figury MATKI BOŻEJ przed kościołem. 

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

26.VII Antoni DECZEWSKI, Podłęcze 

 

26.VII Lena KLUKOWSKA, Góra Kalwaria 
26.VII Maksymilian OKLEJ, Konstancin-Jeziorna/Łęg 
26.VII Piotr Dariusz OKLEJA, Parcela 
19.VII Sebastian LACH, Konstancin-Jeziorna 

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

ŚLUBY 
Sakrament Małżeństwa w ostatnim czasie przyjęli: 

1.VIII Konrad Robert PIEKARNIAK i Karolina KOWALCZYK 

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

ZAPOWIEDZI 
Zapowiedź II: Radosław CIEŚLIKOWSKI, kawaler z parafii tutejszej, i Marze-

na LANKIEWICZ, panna z parafii pw. NPNMP w Górze Kalwarii 

Zapowiedź II: Maciej SADOWSKI, kawaler, i Małgorzata Magdalena 

GOSS, panna, oboje z parafii tutejszej 

Zapowiedź I: Piotr SUWARA, kawaler z parafii tutejszej, i Zofia Michalina 

PRUCNAL, panna z parafii pw. św. Jakuba w Olsztynie 
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. Lidia WAWRZYŃCZAK  22.VII.2015 l. 74 

śp. Kazimierz ZUBER  21.VII.2015 l. 91 

śp. Kazimierz SZYMAŃSKI  19.VII.2015 l. 79 

Wieczne odpoczywanie racz Im dać PANIE! 

INTENCJE MSZALNE I MODLITEWNE 

3.VIII 
(poniedziałek) 

730  

1800  

4.VIII 
(wtorek) 

730  

1800  

5.VIII 
(środa) 

730 w pewnej intencji 

1800  

6.VIII 
(czwartek) 

730 † Stanisława KOWALCZYKA, w miesiąc po śmierci 

1800 
† Janiny i Jerzego NIEDZIELSKICH, 

Łucji i Jana MAGDZIARZÓW 

7.VIII 
(piątek) 

730 w pewnej intencji 

1800 † Haliny PINDELSKIEJ, w 2 rocznicę śmierci 

8.VIII 
(sobota) 

730 o błogosławieństwo BOŻE dla Zuzanny 

1720 WYPOMINKI 

1800 † zmarłych polecanych w WYPOMINKACH 

9.VIII 
(niedziela) 

845 
† Stanisławy i Mieczysława BOGUSZÓW, w 10 rocznicę śmierci, 

Stanisława BACHORSKIEGO 

1030 
† Stanisławy, Leona i Stefana DĄBROWSKICH, 

zmarłych z rodzin DĄBROWSKICH i NALEŻYTYCH  

1200 
o dobrych i uczciwych rządzących w naszym kraju, 

w intencji Ojczyzny, za Polaków, o wzrost wiary 

1800 
† Henryka DUDKA, w 12 rocznicę śmierci, jego rodziców, 

Heleny, Piotra i Jerzego MILEWSKICH i bliskich z rodziny 

ŻOŁNIERZ, POETA, CZASU KURZ … - RODZICOM 
A otóż i macie wszystko. 

Byłem jak lipy szelest, 

na imię mi było Krzysztof, 

i jeszcze ciało — to tak niewiele. 

I po kolana brodząc w blasku 

ja miałem jak święty przenosić PANA 

przez rzekę zwierząt, ludzi, piasku, 

w ziemi brnąc po kolana. 

Po co imię takie dziecinie? 

Po co, matko, taki skrzydeł pokrój? 

Taka walka, ojcze, po co — takiej winie? 

Od łez ziemi krwawo mi, mokro. 

Myślałaś, matko: „On uniesie, 

on nazwie, co boli, wytłumaczy, 

podźwignie, co upadło we mnie, kwiecie 

— mówiłaś — rozkwitaj ogniem znaczeń”. 

Ojcze, na wojnie twardo. 

Mówiłeś pragnąc, za ziemię cierpiąc: 

„Nie poznasz człowieczej pogardy, 

udźwigniesz sławę ciężką”. 

I po cóż wiara taka dziecinie, 

po cóż dziedzictwo jak płomieni dom? 

Zanim dwadzieścia lat minie, 

umrze mu życie w złocieniach rąk. 

A po cóż myśl taka jak sosna, 

za wysoko głowica, kiedy pień tną. 

A droga jakże tak prosta, 

gdy serce niezdarne — proch. 

Nie umiem, matko, nazwać, nazbyt boli, 

nazbyt mocno śmierć uderza zewsząd. 

Miłość, matko — już nie wiem, czy jest. 

Nozdrza rozdęte z daleka BOGA wietrzą. 

Miłość — cóż zrodzi — nienawiść, struny łez. 

Ojcze, broń dźwigam pod kurtką, 

po nocach ciemno — walczę, wiary więdną. 

Ojcze — jak tobie — prócz wolności może i dzieło, 

może i wszystko jedno. 

Dzień czy noc — matko, ojcze — jeszcze ustoję 

w trzaskawicach palb, ja, żołnierz, poeta, czasu kurz. 

Pójdę dalej — to od was mam: śmierci się nie boję, 

dalej niosąc naręcza pragnień jak spalonych róż. 

BACZYŃSKI, Krzysztof Kamil (ur.; 1954) 

il.: POWSTANIEC Z ZAPALNIKIEM — JACHIMCZYK, Joachim „Joachim” (1914, Swornegacie – 1981, Gdańsk) 

7.VIII.1944, ul. Sienna, Śródmieście północne, Warszawa; źródło: www.1944.pl 

PATRON TYGODNIA: BŁ. ZEFIRYN JIMÉNEZ Y MALLA, MĘCZENNIK 
Urodził się 26.VIII.1861 w Benavent de Segria w Katalonii. 

Rodzice – Jan Jiménez i Józefa z domu Malla, byli Romami. 

W dzieciństwie często z rodziną zmieniał miejsce pobytu… 

Ok. 1880 ojciec porzucił rodzinę, która przeniosła się wówczas 
do Barbastro w Aragonii, gdzie nauczył się m.in. splatać kosze. 

Gdy ok. miał 20 lat zaślubił w tradycyjnym obrzędzie cygańskim 
Teresę Jiménez y Castro. Dzieci nie mieli, ale ok. 1909 
adoptowali bratanicę Teresy. 

Już jako człowiek dorosły przyjął jednak sakrament chrztu św. 
i wówczas, w 1912, gdy miał 51 lat, zawarł z Teresą związek 
małżeński w kościele katolickim. 

Dorobił się na handlu mułami i ok. 1920 kupił dom w Barbastro. 

W 1922 zmarła żona, Teresa. Stał się wtedy lokalnym romskim autorytetem. 
Zwracano się do niego z prośbą o arbitraż przy rozstrzyganiu sporów… 

Zaczął brać aktywny udział w życiu religijnym. Mimo iż był analfabetą został 
katechetą. Był też dyrygentem chóru i kierownikiem kółka różańcowego. 

Od 1926 należał do tercjarzy franciszkańskich… 

Tymczasem do Hiszpanii nadciągała lewacka burza i gdy 18.VII.1936 gen. Franco 
ogłosił rebelię stała się obszarem niesłychanych od czasów starożytnych represji 
chrześcijan. Lewacy zamordowali 13 biskupów, 4.184 kapłanów i seminarzystów, 
2,365 zakonników, 283 siostry zakonne i setki tysięcy świeckich… 

I to wówczas, ok. 24.VII.1936 – w 6 zaledwie dni po buncie gen. Franco – Zefiryn 
stanął w obronie młodego księdza wleczonego po ulicy za nogi… 

Aresztowano go. Gdy zapytano się go, czy ma przy sobie broń miał odpowiedzieć: 
„Tak mam. Oto ona” i pokazać im wyjęty z kieszeni różaniec… 

Kazano mu go wyrzucić – odmówił i po 15 dniach więzienia, 8.VIII.1936, został 
rozstrzelany na cmentarzu w Barbastro. 

Przed śmiercią, z różańcem w ręku, wykrzyknął: „Niech żyje CHRYSTUS KRÓL!”. 

Beatyfikacji Zefiryna, pierwszego Roma wyniesionego na ołtarze, dokonał św. Jan 
Paweł II, 4.V.1997, w Watykanie. (uroczystość 8 sierpnia 

il.: ZEFIRYN JIMÉNEZ Y MALLA; źródło: blogdasmariasmq.blogspot.com 

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://www.1944.pl/galerie/fototeka/foto/1457/kategoria/89
http://blogdasmariasmq.blogspot.com/2012/05/rapidinhas-hoje-e-dia-do-beato-ceferino.html
http://www.swzygmunt.knc.pl/

