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Przez swoją Paschę CHRYSTUS otworzył wszystkim ludziom źródła chrztu. Istotnie, JEZUS mówił o swojej męce, którą miał wycierpieć w Jerozolimie, jako 

o »chrzcie«, którym miał być ochrzczonypor. Mk 10, 38; Łk 12, 50. Krew i woda, które wypłynęły z przebitego boku ukrzyżowanego Jezusapor. J 19, 34. są zapowiedzią 

chrztu i Eucharystii, sakramentów nowego życiapor. 1 J 5, 6-8. Od tej chwili możliwe jest »narodzenie się z wody i z Ducha«, by wejść do Królestwa BOŻEGOJ 3, 5. 

„Zobacz, gdzie jesteś ochrzczony, skąd pochodzi chrzest, jeśli nie z krzyża CHRYSTUSA, ze śmierci CHRYSTUSA. Tu jest cała tajemnica: CHRYSTUS cierpiał za ciebie. 

W NIM jesteś odkupiony, w NIM jesteś zbawiony”św. Ambroży, De sacramentis, 2, 6: PL 16, 425 C. [KKK, 1225] 

DWUDZIESTA NIEDZIELA ZWYKŁA 

 

WYCIĄGNIĘCIE JEREMIASZA Z CYSTERNY —WEIGEL, Jan Krzysztof (1654, Redwitz – 1725, Norymberga) 

rycina, w „Biblia ectypa”, 1695; źródło: www.pitts.emory.edu 

Z KSIĘGI PROROKA JEREMIASZAJr 38, 4-6. 8-10 

W czasie oblężenia Jerozolimy przywódcy, którzy trzymali Jeremiasza 

w więzieniu, powiedzieli do króla: 

„Niech umrze ten człowiek, bo naprawdę obezwładnia on ręce żołnierzy, 

którzy pozostali w tym mieście, i ręce całego ludu, gdy mówi do nich 

podobne słowa. 

Człowiek ten nie szuka przecież pomyślności dla tego ludu, lecz 

nieszczęścia!» 

Król Sedecjasz odrzekł: 

„Oto jest w waszych rękach!» 

Nie mógł bowiem król nic uczynić przeciw nim. 

Wzięli więc Jeremiasza i wtrącili go, spuszczając na linach, do cysterny 

Malkiasza, syna królewskiego, która się znajdowała na dziedzińcu 

wartowni. W cysternie zaś nie było wody, lecz błoto; zanurzył się więc 

Jeremiasz w błocie. 

Ebedmelek wyszedł z domu królewskiego i rzekł do króla: 

«Panie mój, królu! Ci ludzie postąpili źle we wszystkim, co uczynili 

prorokowi Jeremiaszowi, wrzucając go do cysterny. Przecież umrze z głodu 

w tym miejscu, zwłaszcza że nie ma już chleba w mieście!» 

Rozkazał król Kuszycie Ebedmelekowi: 

„Weź sobie stąd trzech ludzi i wyciągnij proroka Jeremiasza z cysterny, 

zanim umrze!” 

PSALM RESPONSORYJNYPs 40 (39), 2-3. 4. 18 (R.: por. 14b) 

REFREN: PANIE, mój BOŻE, pośpiesz mi z pomocą 

Z nadzieją czekałem na PANA, 

a ON się pochylił nade mną 

i wysłuchał mego wołania. 

Wydobył mnie z dołu zagłady, z błotnego grzęzawiska, 

stopy moje postawił na skale 

i umocnił moje kroki. 

Włożył mi w usta pieśń nową, 

śpiew dla naszego BOGA. 

Wielu to ujrzy i przejmie ich trwoga, 

i zaufają PANU. 

Ja zaś jestem ubogi i nędzny, 

ale PAN troszczy się o mnie. 

TYŚ moim wspomożycielem i wybawcą, 

BOŻE mój, nie zwlekaj. 

Z LISTU DO HEBRAJCZYKÓWHbr 12, 1-4 

Bracia: 

Mając dokoła siebie takie mnóstwo świadków, odłożywszy wszelki ciężar, 

a przede wszystkim grzech, który nas łatwo zwodzi, winniśmy wytrwale 

biec w wyznaczonych nam zawodach. 

Patrzmy na JEZUSA, który nam w wierze przewodzi i ją wydoskonala. 

On to zamiast radości, którą MU obiecywano, przecierpiał krzyż, nie bacząc 

na jego hańbę, i zasiadł po prawicy tronu BOGA. 

Zastanawiajcie się więc nad TYM, który ze strony grzeszników taką wielką 

wycierpiał wrogość przeciw sobie, abyście nie ustawali, złamani na duchu. 

Jeszcze nie opieraliście się aż do przelewu krwi, walcząc przeciw 

grzechowi. 

AKLAMACJAJ 10, 27 Alleluja, Alleluja, Alleluja 

MOJE owce słuchają MOJEGO głosu. 

JA znam je, a one idą za MNĄ. 

SŁOWA EWANGELII WEDŁUG ŚW. ŁUKASZAŁk 12, 49-53 

JEZUS powiedział do swoich uczniów: 

»Przyszedłem rzucić ogień na ziemię i jakże bardzo pragnę, żeby on już 

zapłonął! 

Chrzest mam przyjąć i jakiej doznaję udręki, aż się to stanie. 

Czy myślicie, że przyszedłem dać ziemi pokój? 

Nie, powiadam wam, lecz rozłam. 

Odtąd bowiem pięcioro będzie rozdwojonych w jednym domu: troje stanie 

przeciw dwojgu, a dwoje przeciw trojgu; ojciec przeciw synowi, a syn 

przeciw ojcu; matka przeciw córce, a córka przeciw matce; teściowa 

przeciw synowej, a synowa przeciw teściowej«. 

PATRON TYGODNIA: BŁ. IZYDOR BAKANJA, MĘCZENNIK 
Bakanja przyszedł na świat ok. 1885 w wiosce Bo-
kendela, w kolonialnym tzw. Wolnym Państwie Kon-
go, prywatnej własności Leopolda II – króla Belgów. 

Urodził się w wielodzietnej rodzinie ubogich rolników 
Jonzwy (ojciec) i Inyukaz (matka), z plemienia Mongo. 

Jako młody chłopak udał się do odległej osady 
Coquilhatville – założonej w 1883 przez słynnego 
angielskiego podróżnika, Stanleya – nad rzeką 
Kongo, gdzie znalazł pracę jako pomocnik murarza. 

Tam napotkał belgijskich misjonarzy, cystersów. 

I uwierzył. Chrzest, wraz z nowym imieniem – Izydor 
– przyjął 6.V.1906, Otrzymał wówczas szkaplerz 
karmelitański, z którym odtąd już się nie rozstawał – 
i został członkiem Bractwa Szkaplerza Świętego 
Najświętszej Maryi Panny z Góry Karmel. 

26.X.1906 przyjął sakrament bierzmowania. 

Powrócił do domu starych rodziców, a potem 
przeniósł się do wsi Busira, gdzie podjął pracę 
u Belga, zarządzającego częścią wielkiej kolonialnej 
spółki SAB, zajmującej się eksportem kauczuku 
i kości słoniowej – jako służący. dokończenie na odwrocie 

http://www.swzygmunt.knc.pl/
http://www.pitts.emory.edu/dia/detail.cfm?ID=1310
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INFORMACJE PARAFIALNE 
 15.VIII (poniedziałek): Uroczystość WNIEBOWZIĘCIA NAJŚWIĘTSZEJ 

MARYI PANNY. 

 Msze św. jak w niedzielę. 
 Błogosławieństwo ziół i kwiatów podczas każdej Mszy św. 

 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! 

ODESZLI 
W ostatnim czasie odeszli z naszego grona: 

śp. Wanda MILEWSKA  4.VIII.2016 l. 96 

śp. Renata DERECKA  29.VII.2016 l. 38 

Wieczne odpoczywanie racz Im dać PANIE! 

INTENCJE MSZALNE I MODLITEWNE 

15.VIII 
(poniedziałek) 

845 
† Tadeusza ANUSZEWSKIEGO, w 3. rocznicę śmierci, 

Jerzego ANUSZEWSKIEGO, w 12. rocznicę śmierci 

1030 
† Ireny i Eugeniusza WARGOCKICH, 

zmarłych z rodziny WARGOCKICH 

1200 † Marianny i Tadeusza KANABUSÓW 

1800 † Zdzisława, Jarosława i Pawła GUTTÓW 

16.VIII 
(wtorek) 

730 o zdrowie dla Adama 

1800 † Matyldy GUT–ANDZIAK, w 16. rocznicę śmierci 

17.VIII 
(środa) 

730 w intencji nawrócenia Krzysztofa 

1800 
o błogosławieństwo BOŻE i wszelkie potrzebne łaski 

dla Agnieszki, z racji 30. urodzin 

18.VIII 
(czwartek) 

730 w intencji nawrócenia Krzysztofa 

1800 
† Marii i Kazimierza KALIŃSKICH, 

Anny BOGUCKIEJ 

19.VIII 
(piątek) 

730 w intencji nawrócenia Krzysztofa 

1800 
† Jadwigi BOROWSKIEJ, w 5. rocznicę śmierci, 

Michała i Haliny BOROWSKICH, 

Franciszka i Elżbiety MŁYNARCZYKÓW 

20.VIII 
(sobota) 

730 
† Stanisława BURACZYŃSKIEGO, 

jego rodziców i braci 

1800 
† Rozalii, Marianny i Henryka WINIARKÓW, 

Janiny BOROWSKIEJ, 

dziadków STAROSÓW 

21.VIII 
(niedziela) 

845 
† Tadeusza KULCZYKA, 

Teresy SERAFIN 

1030 
† Marianny i Józefa JAGNYZIAKÓW, 

Genowefy i Henryka ŁABĘDZIÓW, 

Feliksy i Stanisława KOWALCZYKÓW 

1200 

† Edwarda STRZELECKIEGO, 

jego rodziców, 

Teresy DYK, 

zmarłych z rodziny MARDASÓW 

1800 
† Romana, Emilii, Wojciecha i Michaliny DOMINIKÓW, 

Anny, Zofii, Grzegorza, Stefana i Eugeniusza 

KOMOSÓW 

NASI DUSZPASTERZE W 1920… 
7.VII.1920 biskupi polscy pisali: 

Wróg to [groźny], bo łączy okrucieństwo i żądzę niszczenia z nienawiścią 

wszelkiej kultury, szczególnie zaś chrześcijaństwa i Kościoła. Za jego 

stopami pojawiają się mordy i rzezie, ślady jego znaczą palące się wsie, 

wioski i miasta, lecz nade wszystko ściga on w swej ślepej zapamiętałej 

zawiści wszelkie zdrowe związki społeczne, każdy zaczyn prawdziwej 

oświaty, każdy ustrój zdrowy, religię wszelką i Kościół. 

Mordowanie kapłanów, bezczeszczenie świątyń świadczy o drogach, przez 

które przechodzi bolszewizm […] 

W takiej to ciężkiej chwili uważamy za swój obowiązek, ażeby ozwać się 

do was, słowem naszym was zagrzać i na duchu podnieść […] 

W takiej to chwili z głębi naszych serc wołamy do was i odzywamy się 

do sumień waszych. 

Dajcież ojczyźnie, co z woli BOŻEJ dać jej przynależy. Nie słowem samym, 

ale czynem stwierdzajcie, iż ją miłujecie. Godnymi się stańcie 

najdroższego daru wolności przez wasze poświęcenie się dla Polski […] 

Wzywamy was, abyście […] dali zastępy ochotnicze dla ratowania narodu 

i Polski. W dzisiejszym naszym położeniu, w armii ochotniczej, obok 

istniejącego wojska, jest nasza nadzieja i przyszłość. Przez jej szeregi 

dajemy wojsku naszemu niezbędne rezerwy; wielkim czynem narodowym 

rozniecamy ogień zapału w całym społeczeństwie, ożywiamy nowym 

duchem zwątlałe siły armii… 

27.VII.1920 zgromadzony na Jasnej Górze Episkopat wydał odezwę: 

… dziś nawała wrogów potopem zalewa Polskę […] jak podczas potopu szwedz-

kiego, tak i dziś widoczny jest związek między winą naszą a karą PAŃSKĄ. 

I winy same, winy dzisiejsze, tak żywo przypominają nasze winy stare […] 

Wtenczas wierzono żywo, a Kościół był narodowi ostoją. Dziś zaś wszystkie 

moce piekła wpędzono w ruch, ażeby Kościół pokurczyć, by wiernych od nie-

go odstręczyć, by pismem, agitacją wywrotową samo serce ludu zatruć […] 

Z garstki obrońców Częstochowy spłynął wówczas na całą Polskę duch 

pokrzepienia i duch odrodzenia. I garstka stanęła za wielkie armie i pułki 

wojska. Zwyciężyła i naród zbawiła! Utwórzcie i Wy przez zjednoczenie 

uświęconą nadprzyrodzoną wiarą armie narodowego zbawienia. Idźcie 

do niej wszyscy – a jak wtedy tak i dziś duch jej przełamie obojętność 

i zwątpienie […] 

Jak ongiś, tak i dziś zdajemy się stać na krawędzi przepaści […] Przynaglaj-

myż modłami NAJŚWIĘTSZĄ PANIĄ naszą, a łącząc się razem w modlitwie, 

połączmyż się we wspólnej obronie zagrożonego Narodu w jedno jakby 

bractwo narodowego zjednoczenia pod wezwaniem MATKI BOSKIEJ 

CZĘSTOCHOWSKIEJ […] 

NAJŚWIĘTSZA MARIO PANNO, oto my, biskupi polscy, składając CI w imieniu 

własnym i naszych diecezjan i w imieniu wszystkich wiernych synów Polski 

hołd i pokłon, obieramy CIĘ na nowo naszą KRÓLOWĄ i PANIĄ i pod TWOJĄ 

przemożną uciekamy się obronę […] KRÓLOWO KORONY POLSKIEJ, TOBIE się 

oddajemy, TOBIE się poświęcamy — broń i strzeż nas jako własność swoją. 

Odrzuć wroga od granic naszej ojczyzny; wróć krajowi naszemu upragniony 

pokój, ład i porządek… 

10.VIII.1920 z wałów jasnogórskich rozległo się na cały kraj wołanie: 

W imię MARYI CZĘSTOCHOWSKIEJ żołnierze w bój! Niech w domu zostaną 

tylko starcy, dzieci i niewiasty, reszta — na szaniec! 

 

Il.: BITWA POD KOMAROWEM – KOSSAK, Jerzy (1886, Kraków – 1955, Kraków) 

fragm. lewego tryptyku, 1938, olejny na płótnie; źródło: www.pinakoteka.zascianek.pl 

PATRON TYGODNIA: BŁ. IZYDOR BAKANJA, MĘCZENNIK, DOKOŃCZENIE 
Następnie ze swym pracodawcą przeniósł się ok. 30 km na zachód, do Ikili. 

Tam został pomocnikiem innego Belga – ateisty. Dostał zakaz rozmawiania o Do-
brej Nowinie z innymi pracownikami. Nie usłuchał i wymierzono mu 25 batów. 

Chciał porzucić pracę. Nie wypuszczono go. I nakazano zdjęcie szkaplerza. 
Odmówił i następnego dnia, 2.II.1909, pojawił się ze szkaplerzem na szyi… 

Tym razem otrzymał ponad 200 batów. Belgijski kolonialista miał wrzeszczeć: 
„Żadnego pożytku z tych psów chrześcijańskich; zagrażają władzy białych”… 

Razy wymierzono mu biczem ze skóry słoniowej zakończonym gwoździami, 
po czym skutego łańcuchem zamknięto go na 4 dni w celi, w wędzarni kauczuku. 

Tam, w brudzie celi, w nieleczone rany wdała się infekcja… 

Gdy go wyciągnięto był konający, więc porzucono go w lesie… 

Po trzech dniach odnalazł go przypadkiem inspektor niedalekiej plantacji 
kauczuku, niejaki W.T. Dörpinhaus, Niemiec. Zeznał później, że zobaczył 
„człowieka z pooranymi przez głębokie rany plecami, z których wydobywał się 
przykry odór i które oblepiały roje much”… 

Zaniósł Izydora na swój statek i tam udzielił mu pomocy. Potem przekazał go 
chrześcijanom w wiosce Ngomb'Isongu… 

Przez sześć miesięcy umierał, w nieustannej agonii – ale ze szkaplerzem i ró-
żańcem w ręku, i modlitwą. Powtarzał: „Umieram, bo jestem chrześcijaninem”… 

Dwóm misjonarzom-trapistom, którzy go odwiedzili miał powiedzieć: „Nie gnie-

wam się na [oprawcę] […] Gdy będę w niebie będę się bardzo za niego modlił”… 

15.VIII.1909 wydawało się, że nabrał sił. Przespacerował się z różańcem w ręku 
pomiędzy bananowcami. Kiedy powrócił położył się i zasnął w PANU. 

7.VI.1917 ekshumowano jego szczątki i złożono je w grobie na cmentarzu parafii 
pw. Niepokalanego Poczęcia w Bokote. 

Beatyfikował go 24.IV.1994 św. Jan Paweł II, podczas I Specjalnego Zgromadze-
nia Synodu Biskupów poświęconego Afryce. (uroczystość 15 sierpnia) 
Il.: BŁ. IZYDOR BAKANJA; 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 
 

http://www.pinakoteka.zascianek.pl/Kossak_Jerzy/Kossak_Jerzy_2.htm
http://www.scharf-links.de/46.0.html?&tx_ttnews%5Btt_news%5D=36796&cHash=625aa205cd
http://www.swzygmunt.knc.pl/

