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List do Hebrajczyków, głosząc wielką pochwałę wiary przodków, podkreśla w sposób szczególny wiarę Abrahama: „Przez wiarę ten, którego nazwano 

Abrahamem, usłuchał (okazał posłuszeństwo) wezwania Bożego, by wyruszyć do ziemi, którą miał objąć w posiadanie. Wyszedł, nie wiedząc, dokąd 

idzie”Hbr 11, 8; por. Rdz 12, 1-4. Przez wiarę żył jak „cudzoziemiec” i „pielgrzym” w Ziemi Obiecanejpor. Rdz 23, 4. Przez wiarę Sara otrzymała moc poczęcia syna obietnicy. 

A w końcu przez wiarę Abraham złożył w ofierze swego jedynego synapor. Hbr 11, 17. [KKK, 145] 

DZIEWIĘTNASTA NIEDZIELA ZWYKŁA 

 

ABRAHAM I SARA — JUSTINEN, Lars (ur. 1955, Tacoma, WA) 
źródło: www.larsjustinen.com 

Z KSIĘGI MĄDROŚCIMdr 18, 6-9 

Noc wyzwolenia oznajmiono wcześniej naszym ojcom, by nabrali otuchy, 

wiedząc niechybnie, jakim przysięgom zawierzyli. 

I lud Twój wyczekiwał ocalenia sprawiedliwych, a zatraty wrogów. 

Czym bowiem pokarałeś przeciwników, tym uwielbiłeś nas, powołanych. 

Pobożni synowie dobrych składali w ukryciu ofiary i ustanowili zgodnie 

BOSKIE prawo, że te same dobra i niebezpieczeństwa święci podejmą 

jednakowo, i już zaczęli śpiewać hymny przodków. 

PSALM RESPONSORYJNYPs 33 (32), 1 i 12. 18-19. 20 i 22 

REFREN: Szczęśliwy naród wybrany przez PANA 

Sprawiedliwi, radośnie wołajcie na cześć PANA, 

prawym przystoi pieśń chwały. 

Szczęśliwy lud, którego PAN jest BOGIEM, 

naród, który ON wybrał na dziedzictwo dla siebie. 

Oczy PANA zwrócone na bogobojnych, 

na tych, którzy czekają na JEGO łaskę, 

aby ocalił ich życie od śmierci 

i żywił ich w czasie głodu. 

Dusza nasza oczekuje PANA. 

On jest naszą pomocą i tarczą. 

PANIE, niech nas ogarnie TWOJA łaska, 

według nadziei, którą pokładamy w TOBIE. 

Z LISTU DO HEBRAJCZYKÓWHbr 11, 1-2. 8-19 

Bracia: 

Wiara jest poręką tych dóbr, których się spodziewamy, dowodem tych rze-

czywistości, których nie widzimy. Dzięki niej to przodkowie otrzymali 

świadectwo. 

Przez wiarę ten, którego nazwano Abrahamem, usłuchał wezwania 

BOŻEGO, by wyruszyć do ziemi, którą miał objąć w posiadanie. 

Wyszedł nie wiedząc, dokąd idzie. Przez wiarę przywędrował do Ziemi 

Obiecanej, jako ziemi obcej, pod namiotami mieszkając z Izaakiem 

i Jakubem, współdziedzicami tej samej obietnicy. Oczekiwał bowiem 

miasta zbudowanego na silnych fundamentach, którego architektem 

i budowniczym jest sam BÓG. 

Przez wiarę także i sama Sara, mimo podeszłego wieku, otrzymała moc 

poczęcia. Uznała bowiem za godnego wiary TEGO, który udzielił obietnicy. 

Przeto z człowieka jednego, i to już niemal obumarłego, powstało 

potomstwo tak liczne, jak gwiazdy niebieskie, jak niezliczony piasek, który 

jest nad brzegiem morskim. 

W wierze pomarli oni wszyscy, nie osiągnąwszy tego, co im przyrzeczono, 

lecz patrzyli na to z daleka i pozdrawiali, uznawszy siebie za gości i piel-

grzymów na tej ziemi. 

Ci bowiem, co tak mówią, okazują, że szukają ojczyzny. 

Gdyby zaś tę wspominali, z której wyszli, znaleźliby sposobność powrotu 

do niej. Teraz zaś do lepszej dążą, to jest do niebieskiej. 

Dlatego BÓG nie wstydzi się nosić imienia ich BOGA, gdyż przysposobił im 

miasto. 

Przez wiarę Abraham, wystawiony na próbę, ofiarował Izaaka, i to jedy-

nego syna składał na ofiarę, on, który otrzymał obietnicę, któremu 

powiedziane było: »Z Izaaka będzie dla ciebie potomstwo«. 

Pomyślał bowiem, iż BÓG mocen wskrzesić także umarłych, i dlatego 

odzyskał go jako podobieństwo śmierci i zmartwychwstania CHRYSTUSA. 

AKLAMACJAMt 24, 42a. 14 Alleluja, Alleluja, Alleluja 

Czuwajcie i bądźcie gotowi, 

bo w chwili, której się nie domyślacie, 

SYN CZŁOWIECZY przyjdzie. 

SŁOWA EWANGELII WEDŁUG ŚW. ŁUKASZAŁk 12, 32-48 

JEZUS powiedział do swoich uczniów: 

»Nie bój się, mała trzódko, gdyż spodobało się OJCU waszemu dać wam 

królestwo. 

Sprzedajcie wasze mienie i dajcie jałmużnę! Sprawcie sobie trzosy, które 

nie niszczeją, skarb niewyczerpany w niebie, gdzie złodziej się nie dostaje 

ani mól nie niszczy. 

Bo gdzie jest skarb wasz, tam będzie i serce wasze. 

Niech będą przepasane biodra wasze i zapalone pochodnie. A wy podobni 

do ludzi, oczekujących swego pana, kiedy z uczty weselnej powróci; abymu 

zaraz otworzyć, gdy nadejdzie i zakołacze. 

Szczęśliwi owi słudzy, których pan zastanie czuwających, gdy nadejdzie. 

Zaprawdę, powiadam wam: Przepasze się i każe im zasiąść do stołu, 

a obchodząc będzie im usługiwał. Czy o drugiej, czy o trzeciej straży 

przyjdzie, szczęśliwi oni, gdy ich tak zastanie. 

A to rozumiejcie, że gdyby gospodarz wiedział, o której godzinie złodziej 

ma przyjść, nie pozwoliłby włamać się do swego domu. 

Wy też bądźcie gotowi, gdyż o godzinie, której się nie domyślacie, 

SYN CZŁOWIECZY przyjdzie«. 

Wtedy Piotr zapytał: „PANIE, czy do nas mówisz tę przypowieść, czy też 

do wszystkich?” 

PAN odpowiedział: »Któż jest owym rządcą wiernym i roztropnym, którego 

pan ustanowi nad swoją służbą, żeby na czas wydzielił jej żywność? 

Szczęśliwy ten sługa, którego pan powróciwszy zastanie przy tej czynności. 

Prawdziwie powiadam wam: Postawi go nad całym swoim mieniem. 

Lecz jeśli sługa ów powie sobie w duszy: ‘Mój pan ociąga się z powrotem’, 

i zacznie bić sługi i służebnice, a przy tym jeść, pić i upijać się, to nadejdzie 

pan tego sługi w dniu, kiedy się nie spodziewa, i o godzinie, której nie zna; 

każe go ćwiartować i z niewiernymi wyznaczy mu miejsce. 

Sługa, który zna wolę swego pana, a nic nie przyrządził i nie uczynił 

zgodnie z jego wolą, otrzyma wielką chłostę. Ten zaś, który nie zna jego 

woli i uczynił coś godnego kary, otrzyma małą chłostę. 

Komu wiele dano, od tego wiele wymagać się będzie; a komu wiele 

zlecono, tym więcej od niego żądać będą«. 

PATRON TYGODNIA: BŁ. FRANCISZEK JÄGERSTÄTTER, MĘCZENNIK 
Na świat przyszedł 20.V.1907 w wiosce Sankt Radegung w Górnej Austrii. 

Tam też prawd. w lokalnym kościółku pw. św. Radegundy przyjął chrzest. 

Był nieślubnym synem rolnika Franciszka Buchmeiera i Rozalii Huber, pokojówki. 

Ubodzy rodzice uznali, że nie stać ich na małżeństwo, i Franciszkiem początkowo 
opiekowała się babcia, Elżbieta Huber. Ojciec zginął w czasie I wojny światowej 
i wówczas – 19.II.1917 – matka wyszła za Henryka Jägerstättera. Franciszek 
został wtedy przez tegoż usynowiony i przybrał nazwisko ojczyma. 

Początkowo pracował jako pomocnik rolny a potem do 1930 jako górnik w od-
krywkowej kopalni żelaza w Eisenerz. dokończenie na odwrocie 

http://www.swzygmunt.knc.pl/
http://www.larsjustinen.com/painting2.html
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INFORMACJE PARAFIALNE 
 7.VIII (niedziela): Po sumie o 1200 comiesięczna adoracja NAJŚWIĘT-

SZEGO SAKRAMENTU. Spotkania Kół Żywego Różańca nie będzie. 

 13.VIII (sobota): 
 WYPOMINKI o 1715. 
 O 1800 Msza św. za zmarłych polecanych w WYPOMINKACH. 

 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: Rafał Augustyn BIELECKI, kawaler z parafii tutejszej, 

i Katarzyna BRZEZIŃSKA, panna z parafii pw. św. Wojciecha w Białej 
Rawskiej 

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

ŚLUBY 
Sakrament Małżeństwa w ostatnim czasie przyjęli: 

6.VIII Wojciech Marcin JERMALONEK i Wioletta Anna KWIATKOWSKA 
6.VIII Maciej LACH i Katarzyna MAKULSKA 

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

ODESZLI 
W ostatnim czasie odszedł z naszego grona: 

śp. Zdzisław Ludwik GUTT  28.VII.2016 l. 85 

Wieczne odpoczywanie racz Mu dać PANIE! 

INTENCJE MSZALNE I MODLITEWNE 

8.VIII 
(poniedziałek) 

730 w pewnej intencji 

1800 
† Wandy i Zygmunta KUCICKICH, 

Janiny, Łucji, Jerzego, Jacka i Jana, 

zmarłych z rodziny KULESZÓW 

9.VIII 
(wtorek) 

730  

1800 † Jana OPALIŃSKIEGO, w miesiąc po śmierci 

10.VIII 
(środa) 

730  

1800 
† Zofii i Władysława FEDOROWICZÓW, 

Henryka SZYMAŃSKIEGO 

11.VIII 
(czwartek) 

730  

1800 † Wojciecha BĄBY 

12.VIII 
(piątek) 

730 
† Władysława, Bronisławy, Wojciecha i Emilii 

ZDUŃCZYKÓW 

1800 
† Marianny, Józefa, Mariana i Zdzisława ZDUŃCZYKÓW, 

Mieczysława ANTCZAKA 

13.VIII 
(sobota) 

730 w pewnej intencji 

1715 WYPOMINKI 

1800 † zmarłych polecanych w WYPOMINKACH 

14.VIII 
(niedziela) 

845 
† Mieczysława MIRKOWSKIEGO, 

zmarłych z rodziny MIRKOWSKICH 

1030 

† Henryka GUDKA, 

jego rodziców, 

Heleny, Piotra i Jerzego MILEWSKICH, 

zmarłych z rodziny MILEWSKICH 

1200 † Mariana WALIGÓRY, w 5. rocznicę śmierci 

1800 
† Bartosza OSIŃSKIEGO, w 1. rocznicę śmierci, 

Stanisławy i Mieczysława BOGUSZÓW, w 11. rocznicę śmierci, 

Stanisława BACHORSKIEGO, w 14. rocznicę śmierci 

SPOJRZENIE 
Nic nie powróci. Oto czasy 

już zapomniane; tylko w lustrach 

zasiada się ciemność w moje własne 

odbicia – jakże zła i pusta. 

O znam, na pamięć znam i nie chcę 

powtórzyć, naprzód znać nie mogę 

moich postaci. Tak umieram 

z półobjawionym w ustach BOGIEM. 

I teraz znów siedzimy kołem, 

i planet dudni deszcz –o mury, 

i ciężki wzrok jak sznur nad stołem, 

i stoją ciszy chmury. 

I jeden z nas – to jestem ja, 

którym pokochał. Świat mi rozkwitł 

jak wielki obłok, ogień w snach 

i tak jak drzewo jestem prosty. 

A drugi z nas – to jestem ja, 

którym nienawiść drżącą począł, 

i nóż mi błyska, to nie łza, 

z drętwych jak woda oczu. 

A trzeci z nas – to jestem ja 

odbity w wypłakanych łzach, 

i ból mój jest jak wielka ciemność. 

I czwarty ten, którego znam, 

który nauczę znów pokory 

te moje czasy nadaremne 

i serce moje bardzo chore 

na śmierć, która się lęgnie we mnie. 

BACZYŃSKI, Krzysztof Kamil (1921, Warszawa – 1944, Warszawa) 

 

Il.: POWSTANIE WARSZAWSKIE – ŚWIERCZ, Henryk „Świerszcz” (1923, Bydgoszcz – 1992, Koszalin) 
dwóch żołnierzy z plutonu NSZ „Sikora”, 2. dekada września 1944, Śródmieście Południowe; źródło: www.1944.pl 

PATRON TYGODNIA: BŁ. FRANCISZEK JÄGERSTÄTTER, MĘCZENNIK, DOKOŃCZENIE 
Powrócił wówczas do Sankt Radegung i 8.V.1933, 
po śmierci ojczyma, odziedziczył jego gospodarstwo. 

1.VIII.1933 Teresa Auer powiła mu nieślubną córkę. 
Trzy lata później, 9.IV.1936, ożenił się z Franciszką 
Schwaninger. Po ślubie pojechali na pielgrzymkę 
do Rzymu, a po powrocie Franciszek zaczął codzien-
nie brać udział we Mszy św., czytać Biblię… 

Urodziły się im trzy córki. 

W I.1938 miał wizję, w której ujrzał pociąg, do któ-
rego wchodziło coraz więcej i więcej ludzi. Gdy się 
zbliżył miał usłyszeć: „To jest pociąg do piekła”… 

Dwa miesiące później, 12.III.1938, do Austrii 
wkroczyła – przyjechała pociągami – armia 
niemiecka. W referendum – a jakże inaczej – 99% w 
Niemczech, 99,7% w Austrii zatwierdziło ów 
Anschluss. Franciszek był jedynym w swojej wiosce, który głosował „nie”… 

17.VI.1940, już po IV rozbiorze Polski i wybuchu II wojny światowej, odbył szko-
lenie wojskowe. Jeszcze wówczas uważał sprzeciw wobec powołania do wojska 
jako „grzech”. Później na przełomie 1940-1 odbył wojskowy kurs kierowcy… 

Po zwolnieniu został tercjarzem franciszkańskim i kościelnym w rodzimym koś-
ciółku pw. św. Radegundy. Od tego momentu datuje się rosnące przekonanie o ko-
nieczności sprzeciwu. Doprowadził nawet do spotkania z biskupem w Linzu, który 
jednakże wydał mu się zbyt przestraszony podejmowanymi zagadnieniami… 

23.II.1943 został ponownie powołany do wojska. 1.III.1943 pojawił się na poligonie 
w Enns i odmówił złożenia przysięgi. Wyraził gotowość służenia jako sanitariusz. 

Prośbę zignorowano. Został aresztowany i przewieziony do więzienia w Linz. 

Tam odwiedził go kapłan z rodzinnej wsi. Gdy próbował go namówić na zmianę 
stanowiska usłyszał: „Lepiej mieć ręce związane niż wolę”… 

4.V.1943 przeniesiono go do więzienia Berlin-Tegel. Tam dowiedział się o palloty-
nie, o. Kreutz Bergu, który za podobną odmowę został zgilotynowany. Wówczas 
miał rzec: „Zawsze twierdziłem, że to nie może być zła droga, i skoro nawet 
kapłan na nią wstąpił i poniósł na niej śmierć, to i ja mogę nią podążać”… 

Stanął przed sądem wojennym w Berlinie-Charlottenburg i 6.VII.1943 został 
skazany na karę śmierci. 14.VII.1943 apelacja została odrzucona. 

9.VIII.1943 został przewieziony do więzienia Görden w Brandenburg an der Ha-
vel. Tam o 16

00
 został ścięty na gilotynie. 

Wdowa, Franciszka, do 1950 nie miała nawet renty po mężu. Była nieustannie 
krytykowana, głównie przez byłych żołdaków, że nie wstrzymała męża przed 
podjęciem ostatecznej decyzji. Powoli jednak postać i postawa Franciszka zaczęły 
być szerzej znane. Pojawiły się pierwsze książki, powstał o nim film… 

26.X.2007, w katedrze w Linz, Józef kard. Saraiva Martins, z woli Benedykta XVI, 
dokonał beatyfikacji Franciszka. W uroczystościach uczestniczyła 94-letnia 
wówczas żona oraz cztery jego córki. (uroczystość 9 sierpnia) 
Il.: BŁ. FRANCISZEK JÄGERSTÄTTER; źródło: www.scharf-links.de 

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 
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