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Na początku życia publicznego znajduje się chrzest, a na początku Paschy Przemienienie. 

Przez chrzest JEZUSA „ukazała się tajemnica naszego pierwszego odrodzenia”: nasz chrzest. 

Przemienienie „jest sakramentem powtórnego odrodzenia”: zapowiada nasze zmartwychwstanieśw. Tomasz z Akwinu, Summa theologiae, III, 45, 4, ad 2. 

Już teraz uczestniczymy w Zmartwychwstaniu PANA przez DUCHA ŚWIĘTEGO, który działa w sakramencie CIAŁA CHRYSTUSA. 

Przemienienie daje nam przedsmak chwalebnego przyjścia CHRYSTUSA, „który przekształci nasze ciało poniżone na podobne do SWEGO chwalebnego CIAŁA”Flp 3, 21. 

Przypomina nam również, że „przez wiele ucisków trzeba nam wejść do Królestwa BOŻEGO”Dz 14, 22. 

„Piotr jeszcze tego nie rozumiał, skoro pragnął żyć z CHRYSTUSEM na górzepor. Łk 9, 33. 

Dostąpisz tego, Piotrze, dopiero po śmierci. Ale teraz CHRYSTUS mówi: 

Zejdź z góry, by trudzić się na ziemi, by służyć na ziemi, byś był pogardzany i ukrzyżowany na ziemi. 

Życie zstępuje, aby dać się zabić; Chleb zstępuje, aby doznawać głodu, Droga zstępuje, aby męczyć się w drodze, Źródło zstępuje, aby odczuwać pragnienie, 

a ty nie chcesz się trudzić?”św. Augustyn, Sermones, 78, 6: PL 38, 492-493. [KKK, 556] 

OSIEMNASTA NIEDZIELA ZWYKŁA 

 

PRZEMIENIENIE PAŃSKIE — miniaturysta grecki (tworzył XIII w.) 

Manuskrypt (MS Ludwig II 5. 83.MB.69), museum J. Paul Getty, Los Angeles; źródło: www.wga.hu 

Z KSIĘGI PROROKA DANIELADN 7, 9-10. 13-14 
Patrzałem, aż postawiono trony, a PRZEDWIECZNY zajął miejsce. 

Szata JEGO była biała jak śnieg, a włosy JEGO głowy jakby z czystej wełny. 

Tron JEGO był z ognistych płomieni, jego koła — płonący ogień. 

Strumień ognia się rozlewał i wypływał sprzed NIEGO. 

Tysiąc tysięcy służyło MU, a dziesięć tysięcy po dziesięć tysięcy stało 

przed NIM. Sąd zasiadł i otwarto księgi. 

Patrzałem w nocnych widzeniach, a oto na obłokach nieba przybywa 

jakby SYN CZŁOWIECZY. 

Podchodzi do PRZEDWIECZNEGO i wprowadzają GO przed NIEGO. 

Powierzono MU panowanie, chwałę i władzę królewską, a służyły MU 

wszystkie narody, ludy i języki. 

Panowanie JEGO jest wiecznym panowaniem, które nie przeminie, a JEGO 

królestwo nie ulegnie zagładzie. 

PSALM RESPONSORYJNYPS 97, 1-2. 5-6. 9 (R.: POR. 1A I 9A) 

REFREN: PAN wywyższony króluje nad ziemią 

PAN króluje, wesel się, ziemio, 

radujcie się, liczne wyspy! 

Obłok i ciemność wokół NIEGO, 

prawo i sprawiedliwość podstawą JEGO tronu. 

Góry jak wosk topnieją przed obliczem PaNa, 

przed obliczem władcy całej ziemi. 

JEGO sprawiedliwość rozgłaszają niebiosa, 

a wszystkie ludy widzą JEGO chwałę. 

Ponad całą ziemię 

TYŚ bowiem wywyższony 

i nieskończenie wyższy 

ponad wszystkich bogów. 

Z DRUGIEGO LISTU ŚW. PIOTRA APOSTOŁA2 P 1, 16-19 
Najmilsi: 

Nie za wymyślonymi mitami postępowaliśmy wtedy, gdy daliśmy wam 

poznać moc i przyjście PANA naszego JEZUSA CHRYSTUSA, ale nauczaliśmy jako 

naoczni świadkowie JEGO wielkości. 

Otrzymał bowiem od BOGA OJCA cześć i chwałę, gdy taki oto głos GO doszedł 

od wspaniałego MAJESTATU: 

»To jest MÓJ SYN umiłowany, w którym mam upodobanie«. 

I słyszeliśmy, jak ten głos doszedł z nieba, kiedy z NIM razem byliśmy 

na górze świętej. 

Mamy jednak mocniejszą, prorocką mowę, 

a dobrze zrobicie, jeżeli będziecie przy niej trwali jak przy lampie, 

która świeci w ciemnym miejscu, aż dzień zaświta, a gwiazda poranna 

wzejdzie w waszych sercach. 

AKLAMACJAMT 17, 5C Alleluja, alleluja, alleluja 

»To jest MÓJ SYN umiłowany, 

w którym mam upodobanie, 

JEGO słuchajcie« 

SŁOWA EWANGELII WG ŚW. MATEUSZAMT 17, 1-9 

JEZUS wziął z sobą Piotra, Jakuba i brata jego, Jana, zaprowadził ich na górę 

wysoką, osobno. 

Tam przemienił się wobec nich: 

Twarz JEGO zajaśniała jak słońce, odzienie zaś stało się białe jak światło. 

A oto im się ukazali Mojżesz i Eliasz, którzy rozmawiali z NIM. 

Wtedy Piotr rzekł do JEZUSA: 

„PANIE, dobrze, że tu jesteśmy; jeśli chcesz, postawię tu trzy namioty: jeden 

dla CIEBIE, jeden dla Mojżesza i jeden dla Eliasza”. 

Gdy on jeszcze mówił, oto obłok świetlany osłonił ich, a z obłoku odezwał się 

głos: 

»To jest MÓJ SYN umiłowany, w którym mam upodobanie, JEGO słuchajcie«. 

Uczniowie, słysząc to, upadli na twarz i bardzo się zlękli. 

A JEZUS zbliżył się do nich, dotknął ich i rzekł: 

»Wstańcie, nie lękajcie się«. 

Gdy podnieśli oczy, nikogo nie widzieli, tylko samego JEZUSA. 

A gdy schodzili z góry, JEZUS przykazał im mówiąc: 

»Nie opowiadajcie nikomu o tym widzeniu, aż SYN CZŁOWIECZY 

zmartwychwstanie«. 

http://www.swzygmunt.knc.pl/
http://www.wga.hu/html/zgothic/miniatur/1201-250/4other/07_1201.html
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INFORMACJE PARAFIALNE 
 6.VIII (niedziela): Święto PRZEMIENIENIA PAŃSKIEGO 

 Msze św. według porządku niedzielnego. 
 Po sumie o 1200 adoracja NAJŚWIĘTSZEGO SAKRAMENTU. 
 Po adoracji spotkanie Kół Żywego Różańca. 

 12.VIII (sobota): WYPOMINKI o 1715. O 1800 Msza św. za zmar-
łych polecanych w WYPOMINKACH. 

 Chrzty w sierpniu w 4tą niedzielę miesiąca, 27.VIII, na sumie. 
Zgłoszenia do 18.VIII w kancelarii. Przygotowanie dla rodzi-
ców i chrzestnych 20.VIII po sumie, w kościele. 

 Zainteresujmy się! prasą katolicką. Naprawdę warto! 

WITAMY! 
Do grona członków Kościoła Powszechnego i naszej parafii przyjęty został, 
w sakramencie Chrztu Świętego: 

30.VII Tomasz Oskar ADAMCZYK, Podłęcze  

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

ODESZLI 
W ostatnim czasie odeszli z naszego grona: 

śp. Mirosław ZIEMSKI  25.VII.2017 l. 55 

śp. 
Krystyna Maria 

PIOTRZKIEWICZ-MIŁOSZEWSKA  
23.VII.2017 l. 83 

śp. Izabella JASIULEWICZ  21.VII.2017 l. 78 

Wieczne odpoczywanie racz Im dać PANIE! 

INTENCJE MSZALNE I MODLITEWNE 

7.VIII 
(poniedziałek) 

730 w pewnej intencji 

1800 † Leokadii PLUCIŃSKIEJ 

8.VIII 
(wtorek) 

730 † Leokadii PLUCIŃSKIEJ 

1800 † Zbigniewa RETMAŃSKIEGO 

9.VIII 
(środa) 

730 † Leokadii PLUCIŃSKIEJ 

1800 † Krzysztofa GARWOLEWSKIEGO, w 2. rocznicę śmierci 

10.VIII 
(czwartek) 

730 

† Antoniego, Józefy i Jana KOPYTÓW, 

Jana WĘCŁAWIAKA, 

Franciszki OSUCH, 

Karola i Zofii JAROSZÓW, 

Genowefy KOPYT 

1800 † Leokadii PLUCIŃSKIEJ 

11.VIII 
(piątek) 

730 † Leokadii PLUCIŃSKIEJ 

1800 
dziękczynno–błagalna, z racji 18. urodzin Adriana i Damiana, 

z prośbą o dalsze błogosławieństwo BOŻE dla nich i całej rodziny 

12.VIII 
(sobota) 

730 † Leokadii PLUCIŃSKIEJ 

1715 WYPOMINKI 

1800 † zmarłych polecanych w WYPOMINKACH 

13.VIII 
(niedziela) 

845 
† Stanisława, w 30. rocznicę śmierci, i Heleny MIRKOWSKICH, 

zmarłych z rodzin MIRKOWSKICH, MELÓW i URBANKÓW 

1030 † Krystyny i Józefa ŚLIWKÓW 

1200 
† Bronisławy SOKOŁOWSKIEJ, w 1. rocznicę śmierci, 

Zbigniewa i Gabrieli SOKOŁOWSKICH 

1800 

† Henryka DUDKA, 

jego rodziców, 

Heleny, Piotra i Jerzego MILEWSKICH, 

 zmarłych z rodziny MILEWSKICH 

POKOLENIE KAPŁANÓW - ŻOŁNIERZY… 
Sprzed ołtarzy we Wrześniu wyrwani, 

Gdy wróg wdarł się z zachodu i wschodu, 

Przed Ojczyzną egzamin zdawali 

Z teologii obrony Narodu. 

Pokolenie kapłanów-żołnierzy 

Przeszło z Polską przez lata ponure, 

Żeby złu sprawiedliwość wymierzyć 

Trzeba nazwać sutannę mundurem. 

Szli do walki spokojni i dumni, 

Może tylko cokolwiek zbyt bladzi – 

Jak dziewczynki do Pierwszej Komunii, 

Naprzód chłopcy, niech BÓG was prowadzi! 

„Gott mit uns” – więc czy z nimi, czy z nami? 

Europa na Krzyż nas przybiła! 

»ELLOI, ELLOI lamma SABAHTANI«! 

Nocą HOSTIA zwątpieniem krwawiła… 

Wszystkie fronty i Armia Krajowa… 

Oświęcimie, Kołymy, Katynie, 

Rzeź Powstania… Jałtańska – tak! – zmowa, 

Grobów, ruin, kanałów Świątynie. 

 
Pokolenie kapłanów-żołnierzy – 

Krematoriów i łagrów ołtarze! 

A kto piekło na ziemi już przeżył, 

Celę śmierci stalinizm mu wskaże… 

Pokolenie żołnierzy-kapłanów 

Broń modlitwy i ostrą broń w podłość 

Wymierzyło, by z zagłady planów 

Ludzkie dusze ocalić i godność! 

KOŁAKOWSKI, Roman (ur. 1957, Wrocław) 
POWSTANIE WARSZAWSKIE – LOKAJSKI, Eugeniusz Zenon „Brok” (1908, Warszawa – 1944, Warszawa) – 1. dekada VIII.1944. 
Msza św. w kaplicy polowej w kamienicy przy Moniuszki 11, Śródmieście Północne. Ks. kapelan kpt. Wiktor 
Potrzebski „Corda” udziela Komunii św.; źródło: www.1944.pl 

PATRON TYGODNIA: BŁ. KAROL LEISNER, MĘCZENNIK 
Na świat przyszedł 28.II.1915 w Rees w Nadrenii. 

Był najstarszym z pięciorga rodzeństwa. 

Gdy miał 6 lat rodzina przeniosła się do pobliskiego Kleve, 
gdzie jego ojciec został lokalnym urzędnikiem. 

Był ministrantem. Miał naturalny charakter przywódczy… 

Gimnazjum ukończył w 1934 i wstąpił do seminarium w Mo-
nachium, a Klemens kard. Galen, mianował go diece-
zjalnym liderem grup młodzieżowych. 

Podczas 6-miesięcznych praktyk rolniczych organizował, 
mimo zakazu, Msze św. dla robotników. Wówczas po raz 
pierwszy zainteresowało się nim Gestapo … 

25.III.1939 z rąk kard. Galena przyjął święcenia diakońskie. 

Zaraz potem dowiedział się, że ma gruźlicę. Wyjechał do sanatorium w St Blasien. 
Tam doniesiono, że krytykuje socjalistycznego przywódcę, A. Hitlera, i 9.XI.1939, 
już po rozpoczęciu II wojny światowej, został przez Gestapo aresztowany. 

Został internowany we Freiburgu, a potem w Mannheim, skąd wywieziono go 
do KL Sachsenhausen. W końcu 14.XII.1941 został przetransportowany do obozu 
koncentracyjnego KL Dachau. Został więźniem nr 22356. 

Jako diakona umieszczono go w tzw. „bloku księży”. Został współtowarzyszem 
prawie dwóch tysięcy aresztowanych polskich kapłanów. Przyszło mu dzielić ich 
los. Widział śmierć setek z nich – z głodu, wyniszczenia, zagazowania w Hart-
heim, jako ofiar eksperymenów medycznych… 

Został pobity przez strażników i pozostawiony – zimą – nieprzytomny na kilka 
godzin na mrozie. Odnowiła się gruźlica i w III.1942 już plwał krwią. Umieszczono 
go w zatłoczonym baraku dla chorych na gruźlicę. Tam przeżył, nieleczony, ponad 
2 lata. Podtrzymywał więźniów na duchu i prowadził rozmowy na tematy religijne. 

17.XII.1944 potajemnie otrzymał święcenia kapłańskie z rąk współwięźnia, 
francuskiego biskupa Gabriela Pigueta. Niezbędne do wyświęcenia papiery, oleje 
i naczynia przeszmuglowała młoda kobieta, Józefa Mack, zwana „Mädi” – „Anioł 
Dachau” – która później sama została zakonnicą… 

Swoją pierwszą Mszę św. – i jedyną w życiu, jak się miało okazać – odprawił 
dopiero 26.XII.1944, również potajemnie. Wcześniej nie miał już sił i możliwości… 

4.v.1945, po wyzwoleniu obozu przez amerykańskie wojska, został przewieziony 
do sanatorium w Planegg k. Monachium, gdzie 12.VIII.1945 zmarł. 

3.X.1966 jego relikwie przeniesiono do katedry pw. św. Wiktora w Xanten. 

23.VI.1996, w Berlinie, beatyfikował go św. Jan Paweł II… (uroczystość 12 sierpnia) 

il.: BŁ. KAROL LEISNER – 1945, Planneg, tuż po wyzwoleniu; źródło: www.oxfordoratory.org.uk 

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 Michał BOGDAN 
 

http://www.1944.pl/fototeka/zycie-codzienne-w-powstaniu,101.html#186
http://hagiomajor.blogspot.com/2012/08/august-12-feast-of-blessed-karl-leisner.html
http://www.swzygmunt.knc.pl/

