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Krainę zmarłych, do której zstąpił CHRYSTUS po śmierci, Pismo święte nazywa piekłem, Szeolem lub Hadesepor. Flp 2, 10; Dz 2, 24; Ap 1, 18; Ef 4, 9, ponieważ ci, którzy tam 

się znajdują, są pozbawieni oglądania BOGApor. Ps 6, 6; 88, 11-13. Taki jest los wszystkich zmarłych, zarówno złych, jak i sprawiedliwych, oczekujących na 

ODKUPICIELApor. Ps 89, 49;1 Sm 28, 19; Ez 32, 17-32, co nie oznacza, że ich los miałby być identyczny, jak pokazuje JEZUS w przypowieści o ubogim Łazarzu, który został 

przyjęty „na łono Abrahama”por. Łk 16, 22-26. „JEZUS CHRYSTUS, zstępując do piekieł, wyzwolił dusze sprawiedliwych, które oczekiwały swego Wyzwoliciela na łonie 

Abrahama”Katechizm Rzymski, I, 6, 3. JEZUS nie zstąpił do piekieł, by wyzwolić potępionychSynod Rzymski (745): DS 587, ani żeby zniszczyć piekło potępionychpor. Benedykt XII, Cum dudum: 

DS 1011; Klemens list Super quibusdam: DS 1077, ale by wyzwolić sprawiedliwych, którzy GO poprzedzilipor. Synod Toledański IV (625): DS 485; por. także Mt 27, 52-53. [KKK, 633] 

DWUDZIESTA PIERWSZA NIEDZIELA ZWYKŁA 

 

SZEROKA I WĄSKA BRAMA —WEIGEL, Jan Krzysztof (1654, Redwitz – 1725, Norymberga) 

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

Z KSIĘGI PROROKA IZAJASZAIz 66, 18-21 

To mówi PAN: 

»A JA znam ich czyny i zamysły. 

Przybędę, by zebrać MOJĄ chwałę. 

Ustanowię u nich znak i wyślę niektórych ocalałych z nich do narodów 

Tarszisz, Put, Meszek i Rosz, Tubal i Jawan, do wysp dalekich, które 

nie słyszały MOJEJ sławy ani nie widziały MOJEJ chwały. 

Oni ogłoszą chwałę MOJĄ wśród narodów. 

Z wszelkich narodów przyprowadzą w ofierze dla PANA wszystkich waszych 

braci, na koniach, na wozach, w lektykach, na mułach i na dromaderach, 

na moją świętą Górę w Jerozolimie, mówi PAN, podobnie jak Izraelici 

przynoszą ofiarę z pokarmów w czystych naczyniach do świątyni PANA. 

Z nich także wezmę sobie niektórych jako kapłanów i lewitów«, 

mówi PAN. 

PSALM RESPONSORYJNYPs 117 (116), 1-2 (R.: Mk 16, 15) 

REFREN: Całemu światu głoście Ewangelię 

Chwalcie PANA wszystkie narody, 

wysławiajcie GO wszystkie ludy, 

bo potężna nad nami JEGO łaska, 

a wierność PANA trwa na wieki. 

Z LISTU DO HEBRAJCZYKÓWHbr 12, 5-7. 11-13 

Bracia: 

Zapomnieliście o upomnieniu, które się zwraca do was, jako do synów: 

„Synu mój, nie lekceważ karania PANA, nie upadaj na duchu, gdy ON 

cię doświadcza. 

Bo tego PAN miłuje, kogo karze, chłoszcze każdego, którego za syna 

przyjmuje”. 

Trwajcież w karności. 

BÓG obchodzi się z wami jak z dziećmi. Jakiż to bowiem syn, którego 

by ojciec nie karcił? 

Wszelkie karcenie na razie nie wydaje się radosne, ale smutne, potem 

jednak przynosi tym, którzy go doświadczyli, błogi plon sprawiedliwości. 

Dlatego wyprostujcie opadłe ręce i osłabłe kolana. 

Czyńcie proste ślady nogami waszymi, aby kto chromy nie zbłądził, ale był 

raczej uzdrowiony. 

AKLAMACJAJ 14, 6 Alleluja, Alleluja, Alleluja 

JA jestem drogą, prawdą i życiem, 

nikt nie przychodzi do OJCA inaczej, 

jak tylko przeze MNIE. 

SŁOWA EWANGELII WEDŁUG ŚW. ŁUKASZAŁk 13, 22-30 

JEZUS nauczając szedł przez miasta i wsie i odbywał swą podróż do Je-

rozolimy. 

Raz ktoś GO zapytał: 

„PANIE, czy tylko nieliczni będą zbawieni?”. 

ON rzekł do nich: 

»Usiłujcie wejść przez ciasne drzwi; gdyż wielu, powiadam wam, będzie 

chciało wejść, a nie będą mogli. 

Skoro PAN domu wstanie i drzwi zamknie, wówczas stojąc na dworze, 

zaczniecie kołatać do drzwi i wołać: ‘PANIE, otwórz nam’; lecz ON wam 

odpowie: ‘Nie wiem, skąd jesteście’. 

Wtedy zaczniecie mówić: „Przecież jadaliśmy i piliśmy z tobą, i na ulicach 

naszych nauczałeś”. 

Lecz ON rzecze: ‘Powiadam wam, nie wiem, skąd jesteście. 

Odstąpcie ode MNIE wszyscy dopuszczający się niesprawiedliwości’. 

Tam będzie płacz i zgrzytanie zębów, gdy ujrzycie Abrahama, Izaaka 

i Jakuba, i wszystkich proroków w królestwie BOŻYM, a siebie samych precz 

wyrzuconych. 

Przyjdą ze wschodu i zachodu, z północy i południa i siądą za stołem w kró-

lestwie BOŻYM. 

Tak oto są ostatni, którzy będą pierwszymi, i są pierwsi, którzy będą 

ostatnimi«. 

PATRON TYGODNIA: BŁ. JAROGNIEW WOJCIECHOWSKI, MĘCZENNIK 
Na świat przyszedł 5.XI.1922 w Poznaniu. 

Matka, Franciszka z domu Pierzchalska, była nauczyciel-
ką muzyki. Ojciec, Andrzej, właściciel drogerii, alkoholik, 
w 1933, gdy chłopiec miał 11 lat, porzucił rodzinę… 

Miał starszą o 6 lat siostrę Ludosławę. 

Nauki w Gimnazjum Humanistycznym im. Adama Mic-
kiewicza musiał po roku zaprzestać. Potem skończył 
roczny kurs kupiecki i zaczął pracować w drogerii… 

I wówczas związał się z salezjańskim Oratorium… 

Był ministrantem, grał na fortepianie, na wyjazdach 
opiekował się młodszymi kolegami. Był spokojnym, 
refleksyjnym i mądrym chłopcem… 

Gdy Niemcy 1.IX.1939 zaatakowali Rzeczpospolitą miał 
17 lat. Niemiecki nadzorca okupowanej Wielkopolski, Artur Greiser, oświadczył, 
że „żaden inny naród, oprócz narodu niemieckiego nie ma prawa tam miesz-
kać.”

VI.1942
, więc gdy zamknięto Oratorium sześciu przyjaciół: oprócz Jarogniewa – 

Czesław Jóźwiak, Franciszek Kęsy, Edward Kaźmierski, Edward Klinik i Henryk 
Gabryel, zaczęli brać udział w rodzącym się ruchu oporu, o charakterze 
narodowym – Harcerstwie Polskim, Narodowej Organizacji Bojowej NOB. 

Brali udział w akcjach przeciw przesiedleńcom, tzw. Niemcom bałtyckim. 

Jarogniew dalej pracował w drogerii. Ale był też członkiem chóru kierowanego 
przez Stefana Stuligrosza, późniejszego twórcę „Poznańskich Słowików”. 
Stuligrosz wspominał, że „lgnął do ludzi, pragnął ciepła, bolał nad ojcem, który był 
alkoholikiem i opuścił rodzinę”. 

Jego droga krzyżowa rozpoczęła się 23.IX.1940, gdy został wraz ze wspomnianą 
piątką przyjaciół aresztowany. Torturowano ich już w Poznaniu – w siedzibie 
Gestapo w tzw. „Domu Żołnierza”, w więzieniu przy ul. Młyńskiej… dokończenie na odwrocie 

http://www.swzygmunt.knc.pl/
http://www.pitts.emory.edu/dia/detail.cfm?ID=6069
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INFORMACJE PARAFIALNE 
 21.VIII (niedziela): Gościmy ks. Stefana PROBOSZCZA z parafii Jaz-

łowiec na Ukrainie, który głosi dziś kazania i po Mszach św. 
zbiera ofiary na remont swojego kościoła. 

 26.VIII (piątek): Jak w każdy 4. piątek miesiąca po Mszy św. 
o 1800 zapraszamy! na Różaniec rodziców za dzieci. 

 Chrzty w sierpniu w 4tą niedzielę miesiąca, 28.VIII, na sumie. 
 Zachęcamy! – szczególnie w okresie wakacyjnym – do zainte-

resowania się prasą katolicką. Naprawdę warto! 

ZAPOWIEDZI 
Zapowiedź I: Karol OKLEJ, kawaler z parafii tutejszej, i Jessica FIGU-

ROWICZ, panna z parafii pw. Bożego Ciała w Bytomiu 

Zapowiedź I: Maciej ZIELIŃSKI, kawaler z parafii tutejszej, i Jolanta 

SZELĄG, panna z parafii pw. Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi 
Panny w Górze Kalwarii 

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 przyjęta została, 
w Sakramencie Chrztu Świętego: 

20.VIII Maja STRUZIŃSKA, Obory  

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

ŚLUBY 
Sakrament Małżeństwa w ostatnim czasie przyjęli: 

14.VIII Marcin Grzegorz SAWICKI i Monika WROCHNA 

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

ODESZLI 
W ostatnim czasie odeszli z naszego grona: 

śp. Jan GOSŁAWSKI  7.VIII.2016 l. 77 

śp. Stanisław Marek ROJEK  7.VIII.2016 l. 58 

Wieczne odpoczywanie racz Im dać PANIE! 

INTENCJE MSZALNE I MODLITEWNE 

22.VIII 
(poniedziałek) 

730 w intencji nawrócenia Krzysztofa 

1800 † Jana GRZYWACZA, w 26. rocznicę śmierci 

23.VIII 
(wtorek) 

730 w intencji nawrócenia Krzysztofa 

1800 † Celiny KIEŁCZYKOWSKIEJ, w miesiąc po śmierci 

24.VIII 
(środa) 

730 w pewnej intencji 

1800 † Jadwigi i Zbigniewa AMBROZIKÓW 

25.VIII 
(czwartek) 

730 w intencji nawrócenia Krzysztofa 

1800 † Wiesławy POREDY, w 2. rocznicę śmierci 

26.VIII 
(piątek) 

730 
dziękczynna z prośbą o błogosławieństwo BOŻE 

i wszelkie potrzebne łaski i zdrowie 

dla Katarzyny i Mariusza w 16. rocznicę małżeństwa 

1800  

27.VIII 
(sobota) 

730 † Marioli PILCH, w 5. rocznicę śmierci 

1800 
† Marii, Stanisława, Andrzeja, Witolda, Lidii i Stanisławy 

TARASZEWSKICH 

28.VIII 
(niedziela) 

845 
† Ludwiki i Witolda BOJAŃCZYKÓW, 

Bernarda, Antoniny i Jana BARANÓW 

1030 † Ewy i Ksawerego STRZELECKICH 

1200 † Katarzyny OSUCH 

1800 o błogosławieństwo BOŻE i zdrowie w rodzinie BACHORSKICH 

BARYKADA… 
Noc. Okręt rytmicznie się kołysze 

i na gładkiej wodzie kreśli zygzaki. 

Fale skrzydlate jak spłoszone ptaki 

Uciekają gdzieś – i giną. 

Wtem słyszę: 

Lewo dwadzieścia nieprzyjaciel – 

Niemcy 

Lewo na burt! 

Okręt się kładzie 

Nieprzyjaciel przed dziobem. 

Kąt kursowy, a potem – ognia! 

Więcej, strzelać więcej! 

Bo tam … widzisz? … o tam. 

– Gdzie? tam przed dziobem? To nie ścigacze, 

To czołgi idą na barykady. 

To działa, moździerze, to ognia miotacze 

Idą i idą, a przed nimi – stój! nie strzelaj!… 

Szaniec żywy: – kobiety i dzieci w łachmanach. 

Otrzyj łzy, spokojnie patrz i pamiętaj 

To widmo maskarady. 

W pocisków świetlnych, w rakiet fontannach, 

Płonie niebo i płynie Kolumna Zygmunta – 

To Warszawa płonie. 

Jak pochodnia wolności, tu, pod obcym niebem 

W mym zranionym łonie, 

Warszawa płonie. 

A na barykadach, chłopcy z Powiśla i z Woli, 

Bezimienni ryczerze, z ognia kurzawy, 

Wiją śmiertelne wrogowi wieńce 

i wolność: Wolność dla Warszawy! 

Bracie mój, celuj wyżej, prosto w czołgi 

i módl się: Niech będzie przeklęty 

Ten, który tyranię i krwawe czci bogi! 

Za krew umęczonych, każdy pocisk twój 

Będzie święty. 

– Cicho, jak upiór płynie nasz okręt, 

Barykada ze stali, z ognia i z serc, 

A nad okrętem płynie Kolumna Zygmunta 

Głowa marynarza płonie, 

Nagle wybuch – dostał! ścigacz tonie! 

Nie – to czołg roztrzaskany pada. 

Gorący karabin mocniej cisną dłonie, 

Patrz – biegną dzieci i kobiet gromada, 

Ocaleni, płaczą. Tu już dom i wolność: 

BARYKADA – BARYKADA 

– Tak cię widzę w Angielskim Kanale 

Miasto radości i cierpienia, 

Miasto bez domów i bez bruku, 

Dumne i samotne w walki zapale. 

Ciebie przemoc nie złamie i śmierć nie zwycięży – 

Bo jesteś z płomienia. 

I tak co noc twe puste przemierzam ulice, 

Gdzie na grobach milczące spoczywają cienie 

i wszystko co jest walką Twoim chrzczę imieniem 

W królestwie cierpień tylko znam jedną Stolicę. 

APPEL, Tomasz – napisany 16.VIII.1944 na pokładzie niszczyciela ORP „Krakowiak” 

 

NA BARYKADZIE NA CZERNIAKOWIE – JACHIMCZYK, Joachim (1914, Swornegacie – 1981, Gdańsk) – 30.VIII.1944; źródło: www.1944.pl 

PATRON TYGODNIA: BŁ. JAROGNIEW WOJCIECHOWSKI, MĘCZENNIK, DOKOŃCZENIE 
Maltretowano w obozie koncentracyjnym KL Posen. Potem przewieziono do Wro-
nek, gdzie siedzieli w celach z napisem „Hochverrat” (pl. „zdrada stanu”). 

Później, 23.IV.1941, Jarogniewa przewieziono do więzienia w Spandau w Berlinie. 

Pisał do rodziny: „Tu odprawiam moje może jedyne w mym całym życiu rekolek-
cje […] I często Kochana Matuś staje mi ten obraz przed oczyma, gdy […] widzę Cię 
Matuś kreślącą to święte błogosławieństwo, ten znak Krzyża świętego. 

Tak Matuś, z tego Znaku tego błogosławieństwa czerpię siły, odwagę, moc 
i nadzieję”

23/25.VIII.1941, Berlin-Spandau
. 

Tam, w Spandau, w Boże Narodzenie 1941, za śpiewanie polskich kolęd za karę 
w karcerze stał po pas w wodzie… 

Przez cały ten okres – torturowania, katowania – młodzi chłopcy, przywódcy 
poznańskiej katolickiej młodzieży, zachowywali niezwykły spokój i niespotykaną 
pogodę ducha. „Nie zwątpiliśmy nigdy…” – wspominał Henryk Gabryel. 

Od VI.1942 więziony był na Zamku Osterstein w Zwickau. Tam 1.VIII.1942 pięciu 
z nich (poza najmłodszym, H. Gabryelem) Niemcy skazali na śmierć… 

Na wykonanie wyroku skazanych przewieziono do Drezna. 24.VIII.1942, w dzień 
wspomnienia Maryi Wspomożycielki Wiernych, o godz. 20

40
 zostali ścięci. 

20-letni Jarogniew w pożegnalnym, ostatnim liście do siostry pisał: 

„Dostępuję nadzwyczajnej łaski BOŻEJ i odchodzę poznawszy gruntownie moją 
przeszłość, bez najmniejszego żalu”. I kończył: „JEZUS, MARYJA, Józef” … 

Gdy szli na szafot prosili towarzyszącego im niemieckiego kapelana: ‘Przewieleb-
ność, proszę trzymać krzyż bardzo wysoko, żebyśmy go mogli widzieć’. 

Piątka przyjaciół z poznańskiego Oratorium została beatyfikowana przez św. Jana 
Pawła II, 13.VI.1999 r., w Warszawie, w gronie 108 męczenników II wojny 
światowej. (uroczystość 24 sierpnia) 
Il.:na odwrocie BŁ. JAROGNIEW WOJCIECHOWSKI; źródło: spm.salezjanie.pl 

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#1814
http://spm.salezjanie.pl/2014/06/12-vi-piatka-poznanska/
http://www.swzygmunt.knc.pl/

