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[»Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj«]. Wyraz [»powszedniego«], w języku greckim epioúsios, nie pojawia się nigdzie więcej w Nowym Testamencie. 

W znaczeniu czasowym jest to pedagogiczne powtórzenie owego „dzisiaj”por. Wj 16, 19-21. dla utwierdzenia w nas ufności „bez zastrzeżeń”. W znaczeniu 

jakościowym oznacza to, co jest konieczne do życia, a mówiąc szerzej: wszelkie dobro wystarczające do utrzymaniapor. 1 Tm 6, 8. Dosłownie (epioúsios: 

nadzwyczajny) oznacza wprost CHLEB ŻYCIA, CIAŁO CHRYSTUSA, „lekarstwo nieśmiertelności” św. Ignacy Antiocheński, Epistula ad Ephesios, 20, 2: PG 5, 661, bez którego nie mamy 

w sobie Życiapor. J 6, 53-56. Wreszcie, znaczenie to — w powiązaniu z poprzednim — dotyczy w sposób oczywisty nieba: „Powszedni” znaczy „należący do dnia 

PAŃSKIEGO”, dnia Uczty w Królestwie, uprzedzanej w EUCHARYSTII, która jest przedsmakiem nadchodzącego Królestwa. Dlatego liturgia eucharystyczna powinna 

być celebrowana „codziennie”. [KKK, 2837, fragm.] 

DZIEWIĘTNASTA NIEDZIELA ZWYKŁA 

 
JAM JEST CHLEB ŻYCIA — BRICKEY, Józef (ur. 1973, St. George, Utah) 

źródło: www.pinterest.com 

Z PIERWSZEJ KSIĘGI KRÓLEWSKIEJ1 Krl 19, 4-8 

Eliasz poszedł na pustynię na odległość jednego dnia drogi. Przyszedłszy, 

usiadł pod jednym z janowców i pragnąc umrzeć, rzekł: „Wielki już czas, 

o PANIE! Odbierz mi życie, bo nie jestem lepszy od moich przodków!” 

Po czym położył się tam i zasnął. 

A oto anioł, trącając go, powiedział mu: „Wstań i jedz!” Eliasz spojrzał, 

a oto przy jego głowie podpłomyk i dzban z wodą. Podniósł się więc, zjadł 

i wypił, i znowu się położył. 

Powtórnie anioł PANA wrócił i trącając go, powiedział: „Wstań, jedz, 

bo przed tobą długa droga!» Powstawszy zatem, zjadł i wypił. 

Następnie mocą tego pożywienia szedł czterdzieści dni i czterdzieści nocy, 

aż do BOŻEJ góry Horeb. 

PSALM RESPONSORYJNYPs 34 (33), 2-3. 4-5. 6-7. 8-9 (R.: por. 9a) 

REFREN: Wszyscy zobaczcie, jak nasz PAN jest dobry 

Będę błogosławił PANA po wieczne czasy, 

JEGO chwała będzie zawsze na moich ustach. 

Dusza moja chlubi się PANEM, 

niech słyszą to pokorni i niech się weselą. 

Wysławiajcie razem ze mną PANA, 

wspólnie wywyższajmy JEGO imię. 

Szukałem pomocy u PANA, a ON mnie wysłuchał 

i wyzwolił od wszelkiej trwogi. 

Spójrzcie na NIEGO, a rozpromienicie się radością, 

oblicza wasze nie zapłoną wstydem. 

Oto zawołał biedak i PAN go usłyszał, 

i uwolnił od wszelkiego ucisku. 

Anioł PAŃSKI otacza szańcem bogobojnych, 

aby ich ocalić. 

Skosztujcie i zobaczcie, jak PAN jest dobry, 

szczęśliwy człowiek, który znajduje w NIM ucieczkę. 

Z LISTU ŚW. PAWŁA APOSTOŁA DO EFEZJANEf 4, 30 – 5, 2 

Bracia: 

Nie zasmucajcie BOŻEGO DUCHA ŚWIĘTEGO, którym zostaliście opieczętowani 

na dzień odkupienia. 

Niech zniknie spośród was wszelka gorycz, uniesienie, gniew, 

wrzaskliwość, znieważenie – wraz z wszelką złością. Bądźcie dla siebie 

nawzajem dobrzy i miłosierni. Przebaczajcie sobie nawzajem, tak jak i BÓG 

nam przebaczył w CHRYSTUSIE. 

Bądźcie więc naśladowcami BOGA jako dzieci umiłowane i postępujcie 

drogą miłości, bo i CHRYSTUS was umiłował i samego siebie wydał za nas 

w ofierze i dani na wdzięczną wonność BOGU. 

AKLAMACJAJ 6, 51 Alleluja, Alleluja, Alleluja 

JA jestem CHLEBEM ŻYWYM, który zstąpił z nieba. 

Jeśli kto spożywa ten CHLEB, będzie żył na wieki. 

SŁOWA EWANGELII WEDŁUG ŚW. JANAJ 6, 41-51 

Żydzi szemrali przeciwko Jezusowi, dlatego że powiedział: «JAM jest CHLEB, 

który z nieba zstąpił», i mówili: „Czyż to nie jest JEZUS, syn Józefa, którego 

ojca i matkę znamy? 

Jakżeż może ON teraz mówić: »Z nieba zstąpiłem?«” 

Jezus im odpowiedział: »Nie szemrajcie między sobą. 

Nikt nie może przyjść do MNIE, jeżeli go nie pociągnie OJCIEC, który MNIE 

posłał; JA zaś wskrzeszę go w dniu ostatecznym. 

Napisane jest u Proroków: ‘Oni wszyscy będą uczniami BOGA’. Każdy, kto 

od OJCA usłyszał i nauczył się, przyjdzie do MNIE. 

Nie znaczy to, aby ktokolwiek widział OJCA; jedynie TEN, który jest od BOGA, 

widział OJCA. 

Zaprawdę, zaprawdę powiadam wam: Kto we MNIE wierzy, ma życie 

wieczne. 

JAM jest chleb życia. 

Ojcowie wasi jedli mannę na pustyni i pomarli. To jest CHLEB, który z nieba 

zstępuje: kto go spożywa, nie umrze. 

JA jestem CHLEBEM ŻYWYM, który zstąpił z nieba. 

Jeśli kto spożywa ten CHLEB, będzie żył na wieki. 

CHLEBEM, który JA dam, jest MOJE CIAŁO za życie świata«. 

PATRON TYGODNIA: BŁ. MAURYCY TORNAY, MĘCZENNIK 
Urodził się 31.X.1910 w osadzie La Rosière, w szwaj-
carskim kantonie Valais. Był 7 z 8 dzieci religijnej rodziny 
chłopskiej Jana Józefa i Faustyny z domu Rossier. 

Gdy miał 15 lat rozpoczął nauki w gimnazjum w opactwie 

pw. św. Maurycego, gdzie w starożytności zginął św. Mau-
rycy ze swym legionem, a tamtejszą bazylikę wybudował 
św. Zygmunt, nasz patron… 

Gdy miał 21 lat wstąpił do kanoników regularnych. 

25.VIII.1931 w klasztorze na Wielkiej Przełęczy Świętego 
Bernarda, rozpoczął nowicjat. Pisał do rodziny: „Nigdy 
nie czułem się tak wolnym”. I dodawał znamiennie: 
„oddanie się innym nadaje sens życiu”… 

W 1934 przeszedł operację dwunastnicy Pisał: „Nasze 

najmniejsze cierpienia mają wartość nieskończoną, jeżeli 
złączymy je z ciepieniami naszego PANA”… 

8.IX.1935 złożył śluby wieczyste. 

Zaraz potem wysłany został – jako nawykły do życia w górach – na misje w pobli-
że Tybetu. Pisał: „Muszę się w BOŻEJ posłudze wyczerpać do końca”. 

Po trzech latach przygotowań w Wuixi, przy granicy z Tybetem, 24.IV.1938, z rąk 
bpa Franciszka Chaize, został w Hanoi wyświęcony na kapłana. 

Po powrocie do Wuixi nauczał w niższym seminarium założonym przez kanoni-
ków. Niejednokrotnie musiał nawet żebrać, by wyżywić swych wychowanków… 

„Nieść krzyż” – pisał – „zrozumiałem, co to znaczy […] Ale im czasy trudniejsze 
tym ważniejszym staje się opieka nad duszami”… dokończenie na odwrocie 

http://www.swzygmunt.knc.pl/
https://www.pinterest.com/pin/429319776950024687/
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NFORMACJE PARAFIALNE 
 15.VIII (sobota): WNIEBOWZIĘCIE NAJŚWIĘTSZEJ MARYI PANNY. 

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

 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: 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 

10.VIII 
(poniedziałek) 

730  

1800 
† Wiesława CIEMIECKIEGO, w 30 dzień po śmierci, 

Marianny CYGAN 

11.VIII 
(wtorek) 

730  

1800 † Marianny JÓŹKO, w 30 dzień po śmierci 

12.VIII 
(środa) 

730  

1800  

13.VIII 
(czwartek) 

730 w pewnej intencji 

1800 
† Marii BOCZKOWSKIEJ, Wandy OSSOWSKIEJ, 

Anny BOCZKOWSKIEJ, Danuty MŁODZIANOWSKIEJ, 

Zofii BOCZKOWSKIEJ 

14.VIII 
(piątek) 

730 
† Stanisława i Heleny MIRKOWSKICH, 

zmarłych z rodzin MIRKOWSKICH, MELÓW i URBANKÓW 

1800 
† Marianny, Józefa, Mariana i Zdzisława ZDUŃCZYKÓW, 

Mieczysława ANTCZAKA 

15.VIII 
(sobota) 

845 
† Tadeusza ANUSZEWSKIEGO, w 2 rocznicę śmierci, 

Jerzego ANUSZEWSKIEGO, w 11 rocznicę śmierci 

1030 † Marianny i Tadeusza KANABUSÓW 

1200 
dziękczynna z prośbą o błogosławieństwo BOŻE i wszelkie potrzebne łaski 

dla Teresy i Zdzisława, w 53 rocznicę ślubu 

1800 † Andrzeja WRÓBLA 

16.VIII 
(niedziela) 

845 
† Teresy SERAFIN, w 5 rocznicę śmierci, 

Tadeusza KULCZYKA, w 14 rocznicę śmierci 

1030 
† Irenę i Eugeniusza WARGOCKICH, 

zmarłych z rodziny WARGOCKICH 

1200 
† Marii i Kazimierza KALIŃSKICH, 

Anny BOGUCKIEJ 

1800 † Matyldy GUT-ANDZIAK, w 15 rocznicę śmierci 

ODPOWIEDŹ MŁODYM POLAKOM 
Cóż mam ci odpowiedzieć 

Nastoletni Polaku? 

Tamten chłopak z Powstania 

Był prawie w twoim wieku… 

Głowę miał pełną marzeń, 

Miłość pierwszą chciał przeżyć. 

Los mu nie dał wyboru; 

Zginął za to, w co wierzył… 

Pytasz mnie o dziewczęta 

Polska licealistko? 

Podobne były do was: 

Młodość… Uśmiech… I wszystko… 

Tamta sanitariuszka 

Miała (jak ty) chłopaka. 

Dorwał ją szwabski pluton. 

Nikt po niej nie zapłakał… 

 
Tulisz do piersi dziecko 

Matko-Polko dzisiejsza. 

Tam nie było litości 

Nawet dla tych najmniejszych… 

Gdzieś, na nieludzkiej ziemi 

Z głodu i zimna gasły. 

Z brzuchów matek wydarte… 

Zagazowane w Auschwitz… 

A świat zapomniał o tym, 

A o nich tutaj – cisza… 

Młody Krzysiek Baczyński 

Więcej już nie napisze 

Strof o ludziach wspaniałych – 

Dobrych, mądrych, odważnych, 

Których tak dziś nam braknie 

Gdy los kraju się waży… 

Nasz świat stacza się w przepaść 

I wszystko koniec wieszczy. 

Zaprzańcy wyprzedają 

Przyszłość naszą – za bezcen… 

Krzyczę przez gwar zabawy, 

Ryk tłuszczy… Błaznów rechot… 

„JESZCZE POLSKA NIE ZGINĘŁA…” 

Słyszę was? Nie. To echo… 

MAKOWIECKI, Lech (ur.; 1954) 

il.: GRUPA POWSTAŃCÓW Z KOMPANII „KOSZTA” — LOKAJSKI, Eugeniusz (1908, Warszawa – 1944, Warszawa) 

1–10.VIII.1944, ul. Moniuszki 5, Śródmieście Północne, Warszawa; źródło: www.1944.pl 

PATRON TYGODNIA: BŁ. MAURYCY TORNAY, MĘCZENNIK, DOKOŃCZENIE 
W III.1945 został proboszczem w Jerkalo, na wys. 2,650 m n.p.m. Znajdowała się 
tam jedyna na terenie Tybetu parafia katolicka, z ok. 300 parafianami. 

Gdy przyjechał lokalny lama buddyjski, Gun-Akio, zażądał, by opuścił wieś. 

Odmówił: „Jeżeli lamowie zechcą mnie usunąć będą mogli to zrobić tylko w jeden 
sposób – przywiązać mnie do grzbietu muła i przegonić”… 

26.I.1946 ok. 40 lamów napadło na jego dom. Wygoniono go z Tybetu, do Chin. 

Próbował, po otrzymaniu listu od gubernatora z Tybetu, powrócić. Ale 6.V.1946, 
na obrzeżach Jerkalo, bojówki lamów zatrzymały go i wypędziły z powrotem… 

Przez trzy lata próbował znaleźć drogę powrotu. Bezskutecznie… 

Wreszcie postanowił odwołać się do samego Tenzin Gjaco, czyli Dalajlamy XIV. 
Dołączył do handlowej karawany do Lhasy, stolicy Tybetu. Mimo, że zgolił brodę 
i przebrał się w tybetański ubiór został rozpoznany. Ale nie uległ namowom. Mówił 
współtowarzyszom: „Nie wolno nam się bać, bo jeśli nas zabiją pójdziemy prosto 
do nieba. Umrzemy dla Kościoła”… 

11.VIII.1949, na granicy Tybetu, w okolicach kotliny Choula, został napadnięty 
przez lamów i zamordowany. Pochowano go później w ogrodzie misji w Jerkalo. 

Niedługo potem komunaziści przejęli władzę w Tybecie i rozpoczęły się krwawe 
prześladowania Kościoła w całych Chinach, trwające do dnia dzisiejszego… 

Beatyfikował go 16.V.1993 w Watykanie św. Jan Paweł II. 

W 1997 do Tybetu przyjechał pierwszy po latach katolicki kapłan. Lamowie popro-
sili go o wybaczenie „historycznej pomyłki”. Kapłan relacjonował: „Ja też prosiłem 
o przebaczenie”… (uroczystość 11 sierpnia 

il.: MAURYCY TORNAY; źródło: augustiniancanons.org 

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/171/kategoria/102
http://augustiniancanons.org/Whats%20New/2004j%20-%20midsummer%20.htm
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