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Ustalona dzięki pierwotnej sprawiedliwości harmonia, w której żyli [Adam i Ewa], została zniszczona; zostało zerwane panowanie duchowych władz duszy 

nad ciałemRdz 3, 7; jedność mężczyzny i kobiety została poddana napięciomRdz 3, 11-13; ich relacje będą naznaczone pożądaniem i chęcią panowaniaRdz 3, 16. 

Została zerwana harmonia ze stworzeniem; stworzenie widzialne stało się wrogie i obce człowiekowiRdz 3, 17. 19. 

Z powodu człowieka stworzenie „zostało poddane marności”Rz 8, 20. 

Na koniec zrealizuje się wyraźnie zapowiedziana konsekwencja nieposłuszeństwaRdz 2, 17: człowiek „wróci do ziemi, z której został wzięty”Rdz 3, 19. 

Śmierć weszła w historię ludzkościRz 5, 12. [KKK, 400] 

OSIEMNASTA NIEDZIELA ZWYKŁA 

 

WSZYSTKO MARNOŚĆ — DYCE, Wilhelm (1806, Aberdeen – 1864, Streatham) 
1848, olejny na płótnie, Royal Academy of Arts. Londyn; źródło: artuk.org 

Z KSIĘGI KOHELETAKoh 1, 2; 2, 21-23 

Marność nad marnościami, powiada Kohelet, marność nad marnościami, 

wszystko marność. 

Jest nieraz człowiek, który w swej pracy odznacza się mądrością, wiedzą 

i dzielnością, a udział swój musi on oddać człowiekowi, który nie włożył 

w nią trudu. 

To także jest marność i wielkie zło. 

Cóż bowiem ma człowiek z wszelkiego swego trudu i z pracy ducha swego, 

którą mozoli się pod słońcem? 

Bo wszystkie dni jego są cierpieniem i zajęcia jego utrapieniem. 

Nawet w nocy serce jego nie zazna spokoju. 

To także jest marność. 

PSALM RESPONSORYJNYPs 95 (94), 1-2. 6-7ab. 7c-9 (R.: por. 7d i 8a) 

REFREN: Słysząc głos PANA, serc nie zatwardzajcie 

Przyjdźcie, radośnie śpiewajmy PANU, 

wznosimy okrzyki ku chwale OPOKI naszego zbawienia, 

stańmy przed obliczem JEGO z uwielbieniem, 

radośnie śpiewajmy MU pieśni. 

Przyjdźcie, uwielbiajmy GO padając na twarze, 

zegnijmy kolana przed PANEM, który nas stworzył. 

Albowiem ON jest naszym BOGIEM, 

a my ludem JEGO pastwiska i owcami w JEGO ręku. 

Obyście dzisiaj usłyszeli głos JEGO: 

»Niech nie twardnieją wasze serca jak w Meriba, 

jak na pustyni w dniu Massa, 

gdzie MNIE kusili wasi ojcowie, 

doświadczali MNIE, choć widzieli MOJE dzieła«. 

Z LISTU ŚW. PAWŁA APOSTOŁA DO KOLOSANKol 3, 1-5. 9-11 

Bracia: 

Jeśliście więc razem z CHRYSTUSEM powstali z martwych, szukajcie tego, 

co w górze, gdzie przebywa CHRYSTUS zasiadając po prawicy BOGA. 

Dążcie do tego, co w górze, nie do tego, co na ziemi. Umarliście bowiem 

i wasze życie jest ukryte z CHRYSTUSEM w BOGU. 

Gdy się ukaże CHRYSTUS, nasze życie, wtedy i wy razem z NIM ukażecie się 

w chwale. 

Zadajcie więc śmierć temu, co jest przyziemne w waszych członkach: 

rozpuście, nieczystości, lubieżności, złej żądzy i chciwości, bo ona jest 

bałwochwalstwem. 

Nie okłamujcie się nawzajem, boście zwlekli z siebie dawnego człowieka 

z jego uczynkami, a przyoblekli nowego, który wciąż się odnawia ku głęb-

szemu poznaniu BOGA, według obrazu TEGO, który go stworzył. 

A tu już nie ma Greka ani Żyda, obrzezania ani nieobrzezania, barbarzyńcy, 

Scyty, niewolnika, wolnego, lecz wszystkim we wszystkich jest CHRYSTUS. 

AKLAMACJAMt 5, 3 Alleluja, Alleluja, Alleluja 

Błogosławieni ubodzy w duchu, 

albowiem do nich należy królestwo niebieskie. 

Alleluja, Alleluja, Alleluja 

SŁOWA EWANGELII WEDŁUG ŚW. ŁUKASZAŁk 12, 13-21 

Ktoś z tłumu rzekł do JEZUSA: 

„Nauczycielu, powiedz mojemu bratu, żeby się podzielił ze mną spadkiem”. 

Lecz ON mu odpowiedział: 

»Człowieku, któż Mię ustanowił sędzią albo rozjemcą nad wami?« 

Powiedział też do nich: »Uważajcie i strzeżcie się wszelkiej chciwości, 

bo nawet gdy ktoś opływa we wszystko, życie jego nie jest zależne od jego 

mienia«. 

I opowiedział im przypowieść: 

»Pewnemu zamożnemu człowiekowi dobrze obrodziło pole. I rozważał 

sam w sobie: 

‘Co tu począć? Nie mam gdzie pomieścić moich zbiorów’. 

I rzekł: ‘Tak zrobię: zburzę moje spichlerze, a pobuduję większe i tam 

zgromadzę całe zboże i moje dobra. 

I powiem sobie: Masz wielkie zasoby dóbr, na długie lata złożone; 

odpoczywaj, jedz, pij i używaj’. 

Lecz BÓG rzekł do niego: ‘Głupcze, jeszcze tej nocy zażądają twojej duszy 

od ciebie; komu więc przypadnie to, coś przygotował?’ 

Tak dzieje się z każdym, kto skarby gromadzi dla siebie, a nie jest bogaty 

przed BOGIEM«. 

PATRONKA TYGODNIA: BŁ. ZDENKA CECYLIA SCHELINGOVÁ, MĘCZENNICA 
Cecylia Schelingová przyszła na świat 24.XII.1916 
w Krivá na Orawie, w północnej Słowacji, należą-
cej podówczas do cesarstwa austro–węgierskiego. 

Była 10 z 11 dzieci pobożej rodziny lokalnego 
rolnika Pawła i Zuzanny z domu Pániková. 

Sakrament chrztu św. przyjęła w dniu narodzin. 

W latach 1922-30 uczyła się w szkole powszech-
nej, po czym jako 14-letnia dziewczyna, 6.VII.1931, 
zapukała do drzwi domu zakonnego Zgromadze-
nia Miłosiernych Sióstr Świętego Krzyża we wsi 
Biskupice k. Bratysławy (dziś dzielnica tego miasta 
znana jako Podunajské Biskupice). 

Przyjęta jako kandydatka w latach 1933-5 uczyła 
się pielęgniarstwa oraz technik rengenologicznych 
w szkole medycznej. 28.I.1936 rozpoczęła nowicjat 
przyjmując zakonne imię Zdenki. dokończenie na odwrocie 

http://www.swzygmunt.knc.pl/
http://artuk.org/discover/artists/dyce-william-18061864
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INFORMACJE PARAFIALNE 
 5.VIII (piątek): 1. PIĄTEK MIESIĄCA. 

 Msza św. ku czci NAJŚWIĘTSZEGO SERCA PANA JEZUSA o 1800. 
 Spowiedź 1. piątkowa ½ godz. przed Mszą św. 

 6.VIII (sobota): Święto PRZEMIENIENIA PAŃSKIEGO. 

 Msze św. o 730 i 1800. 
 7.VIII (niedziela): Po sumie o 1200 comiesięczna adoracja NAJŚWIĘT-

SZEGO SAKRAMENTU. Spotkania Kół Żywego Różańca nie będzie. 
 Chrzty w sierpniu w 4tą niedzielę miesiąca, 28.VIII, na sumie. 

Zgłoszenia do 19.VIII w kancelarii. Przygotowanie dla rodzi-
ców i chrzestnych 21.VIII po sumie, w kościele. 

 Zachęcamy! – szczególnie w okresie wakacyjnym – do zainte-

resowania się prasą katolicką. Naprawdę warto! 

ZAPOWIEDZI 
Zapowiedź II: Krystian Witold PRUSZYŃSKI, kawaler z parafii pw. Matki 

Bożej Królowej Polski w Jabłonnie, i Milena Kamila STAROS, panna 
z parafii tutejszej 

Zapowiedź II: Krystian Daniel NOWICKI, kawaler z parafii tutejszej, i 

Pau-lina OŁDAK, panna z parafii pw. Przemienienia Pańskiego w 
Tłuszczu 

Ktokolwiek wiedziałby o przeszkodach w zawarciu małżeństwa przez 
w/w osoby proszony jest o skontaktowanie się z Kancelarią Parafialną 

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

24.VII Aleksandra Ilona KALATA, Czernidła 

 

24.VII Dawid WALICKI, Parcela 
24.VII Iga ŁAZICKA, Obory 
24.VII Liliana SIERBIŃSKA, Czernidła 
24.VII Patrycja Zofia DUKSZTULSKA, Podłęcze 
24.VII Patryk WRONIEWICZ, Słomczyn 

JAM JEST ALFA I OMEGA, mówi PAN BÓG, KTÓRY JEST, KTÓRY BYŁ i KTÓRY PRZYCHODZI, WSZECHMOGĄCY 

ŚLUBY 
Sakrament Małżeństwa w ostatnim czasie przyjęli: 

30.VII Adam Kamil WÓJCISZYN i Joanna MAKULSKA 

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

ODESZLI 
W ostatnim czasie odeszli z naszego grona: 

śp. Celina KIEŁCZYKOWSKA  20.VII.2016 l. 41 

śp. Barbara BOGDAN  17.VII.2016 l. 60 

śp. Tadeusz ANISZEWSKI  16.VII.2016 l. 74 

Wieczne odpoczywanie racz Im dać PANIE! 

INTENCJE MSZALNE I MODLITEWNE 

1.VIII 
(poniedziałek) 

730 † Mariana STECHNIJA 

1800 w intencji Powstańców Warszawskich 

2.VIII 
(wtorek) 

730 † Leokadii SOBCZAK 

1800 † Mariana STECHNIJA 

3.VIII 
(środa) 

730 † Celiny KIEŁCZYKOWSKIEJ 

1800 † Antoniego, Franciszki, Sylwestra i Teresy BARANÓW 

4.VIII 
(czwartek) 

730 w pewnej intencji 

1800 † Marianny WYSZOGRODZKIEJ 

5.VIII 
(piątek) 

730 w pewnej intencji 

1800 
† Haliny PINDELSKIEJ, w 3. rocznicę śmierci, 

Jana WILMAŃSKIEGO 

6.VIII 
(sobota) 

730 
w intencji Bernarda, 

w dniu urodzin, z prośbą o błogosławieństwo BOŻE i potrzebne łaski  

1800 w intencji nowożeńców: Macieja LACHA i Katarzyny MAKULSKIEJ 

7.VIII 
(niedziela) 

845 
† Stanisławy, Leona i Stefana DĄBROWSKICH, 

zmarłych z rodzin DĄBROWSKICH i NALEŻYTYCH 

1030 
† Stanisława, Jana i Marianny RAWSKICH, 

Teresy i Franciszka KANABUSÓW, 

Józefa i Józefy LEWANDOWSKICH 

1200 
dziękczynna z prośbą o błogosławieństwo BOŻE w 50. rocznicę ślubu 

Ireny i Przemysława ROGALSKICH 

1800 † Krzysztofa GARWOLEWSKIGO, w 1. rocznicę śmierci 

OSKARŻENI O WIERNOŚĆ 
Oskarżeni o wierność i cnotę 

wędrujemy przez polską Golgotę. 

I niezłomną żywimy się wiarą, 

że z krwi naszej odrodzi się naród… 

Los nam drogę wyznaczył: 

Auschwitz, Charków i Katyń – 

jakże trudna jest droga do nieba! 

Więc szukamy wciąż śladów 

naszych ojców i dziadów, 

żeby znów się zachować jak trzeba 

I choć ciałem wstrząsają nam dreszcze 

duch narodu nie umarł w nas jeszcze… 

Tak jak oni nocami 

wędrujemy lasami 

i w tym samym zmierzamy kierunku. 

I zmawiamy modlitwy 

przed naszymi bitwami, 

bo skądinąd nie widać ratunku 

Tak jak Oni żyjemy nadzieją, 

by nie ulec dziejowym zawiejom 

Wytykani palcami 

szlak znaczymy krzyżami, 

naszą krew przelewamy wśród drwin. 

Lecz na naszych sztandarach 

BÓG, Ojczyzna i Wiara, 

wciąż prowadzą nas MATKA i SYN. 

I choć ciałem wstrząsają nam dreszcze 

duch narodu nie umarł w nas jeszcze… 

I choć droga daleka 

i choć ciemność dookoła 

wciąż prowadzą nas święci patroni! 

Nam nie wolno zawrócić 

i na pewno dojdziemy, 

byle pamięć od śmierci uchronić… 

Oskarżeni o wierność i cnotę 

wędrujemy przez polską Golgotę. 

I niezłomną żywimy się wiarą 

że z krwi naszej odrodzi się naród… 

Il. po lewej: POWSTANIE WARSZAWSKIE – JACHIMCZYK, Joachim „Joachim” (1914, Swornegacie – 1981, Gdańsk źródło: www.1944.pl 

KOŁAKOWSKI, Andrzej (ur. 1964, Międzyrzecz) 

PATRONKA TYGODNIA: BŁ. ZDENKA CECYLIA SCHELINGOVÁ, MĘCZENNICA, DOKOŃCZENIE 
Pierwsze śluby zakonne złożyła po roku, 30.I.1937, po czym w latach 1937-40 
pracowała na oddziale chorób wewnętrznym Państwowego Szpitala w Bratysławie 

Gdy w 1940 przeniosła się do Humiennego trwała juz II wojna swiatowa. Tam 
do 1942 posługiwała jako pielęgniarka… 

Wróciła wówczas do Bratysławy, gdzie ponownie zaczęła posługiwać w Państwo-
wym Szpitalu jako technik laboratoryjny w pracowni rentgenodiagnostycznej… 

28.I.1943 złożyła śluby wieczyste. Zapisała: „Pragnę spełniać wolę BOŻĄ bez 
zwracania uwagi na siebie, bez ulg i odpoczynku”… 

Po zakończeniu działań wojennych w Bratysławie – jak i całej Czechosłowacji – 
władzę objęli rosyjscy komunaziści. Szybko zaczęto prześladować Kościół. Aresz-
towany został abp Beran z Pragi. Później w tzw. Akcji K oraz tzw. Akcji B inter-
nowano 2,376 zakonników i zakonnic. Majątek 219 klasztorów zrabowano. 

Zdenka pozostała na wolności do 1952. Wówczas „do herbaty w szklance wsy-
pała strażnikowi środek usypiający”

akt oskarżenia
. Dzięki temu ze szpitala mógł uciec 

aresztowany i torturowany przez komunazistów ks. Stefan Koštial… 

Po tej ucieczce miała uklęknąć w kapliczce i modlić się: „PANIE JEZU, za jego 
[ks. Koštiala] żywot oddaję mój własny. Pomóż mu przetrwać!” 

29.II.1952 została przez zbrodniczą Służbę Bezpieczeństwa StB aresztowana. 

Zwierzała się później współwięźniarce: „Zaczęło się od kopania. Potem wrzucili 
mnie do rowu z zimną wodą i któryś [z oprawców] nadepnął butem na piersi. Le-
żałam […] na plecach […] Krztusiłam się, tonęłam. Gdy orientował się, że tracę świa-
domość, unosił nogę i mogłam zaczerpnąć powietrza… Tak przez całą noc […] 

Później wyciągnięto mnie za włosy z rowu i zaciągnięto do celi. Rzucono na ce-
mentową podłogę […] Rano zaczęło się od nowa. Zdarto mi ubranie […] Związano 
ręce i nogi […] i zawieszono na haku […] Wtedy do celi weszło trzech mężczyzn 
i zaczęło bić mnie pałkami. Po całym ciele. Szczególnie po piersiach”… 

Straszliwie skopana, z zerwaną prawą piersią, którą musiano amputować – miała, 
jak zanotowano, powiedzieć: „Przebaczenie jest najpiękniejszą rzeczą w życiu”… 

W końcu 17.VI.1952 stanęła przed „sądem” i została skazana na 12 lat więzienia 
i 10 lat pozbawienia praw obywatelskich. Przeszła przez więzienia w Rimavskiej 
Sobocie, Pardubicach, Brnie i Pradze. Tam w szpitalu więzienia Pankrác – cier-
piała już na raka piersi – powiedzieć miała: „Wiem, że PAN JEZUS przyjdzie i przyj-
mie moją prośbę oddania życia za księdza, którą złożyłam”… 

16.IV.1955 komuniaziści wypuścili ją za kaucją. 

Trzy dni później przyjęto ją do szpitala w Trnawie. Już go nie opuściła. Ta zawsze 
pięknie uśmiechnięta, odważna siostra zakonna, po nagrodę do PANA – po przy-
jęciu NAJŚWIĘTSZEGO SAKRAMENTU – odeszła 31.VII.1955. 

Beatyfikował ją 14.IX.2003 w Bratysławie św. Jan Paweł II. Aktu tego nie doczekał 
ks. prałat Stefan Koštial, który zmarł pół roku wcześniej… (uroczystość 31 lipca) 

Il.: BŁ. ZDENKA SCHELINGOVÁ; źródło: sestrysvkriza.sk 

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/fototeka/walka,1.html#1768
http://sestrysvkriza.sk/page/2/?s=Bl.+Zdenka
http://www.swzygmunt.knc.pl/

