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ROZTROPNOŚĆ jest cnotą, która uzdalnia rozum praktyczny do rozeznawania w każdej okoliczności naszego prawdziwego dobra i do wyboru właściwych 

środków do jego pełnienia. 

„Człowiek rozumny na kroki swe zważa”Prz 14, 15. 

„Bądźcie… roztropni i trzeźwi, abyście się mogli modlić”1 P 4, 7. 

Roztropność jest „prawą zasadą działania”, jak za Arystotelesem pisze św. Tomaszśw. Tomasz z Akwinu, Summa theologiae, II-II, 47, 2. 

Nie należy jej mylić ani z nieśmiałością czy strachem, ani z dwulicowością czy udawaniem. 

Jest nazywana auriga virtutum: kieruje ona innymi cnotami, wskazując im zasadę i miarę. 

Roztropność kieruje bezpośrednio sądem sumienia. 

Człowiek roztropny decyduje o swoim postępowaniu i porządkuje je, kierując się tym sądem. 

Dzięki tej cnocie bezbłędnie stosujemy zasady moralne do poszczególnych przypadków i przezwyciężamy wątpliwości odnośnie do dobra, które należy czynić, 

i zła, którego należy unikać. [KKK, 1806] 

DZIEWIĘTNASTA NIEDZIELA ZWYKŁA 

 

JEZUS KROCZĄCY PO WODZIE — współczesny autor 

współczesne wyobrażenie, pochodzenie nieznane; źródło: pl.pinterest.com 

Z PIERWSZEJ KSIĘGI KRÓLEWSKIEJ1 KRL 19, 9A. 11-13A 
Gdy Eliasz przyszedł do BOŻEJ góry Horeb, wszedł do pewnej groty, gdzie 

przenocował. 

Wtedy BÓG rzekł: 

»Wyjdź, aby stanąć na górze wobec PANA!« 

A oto PAN przechodził. 

Gwałtowna wichura rozwalająca góry i druzgocąca skały szła przed PANEM; 

ale PANA nie było w wichurze. 

A po wichurze — trzęsienie ziemi: PANA nie było w trzęsieniu ziemi. 

Po trzęsieniu ziemi powstał ogień: PANA nie było w ogniu. 

A po tym ogniu — szmer łagodnego powiewu. 

Kiedy tylko Eliasz go usłyszał, zasłoniwszy twarz płaszczem, wyszedł i stanął 

przy wejściu do groty. 

PSALM RESPONSORYJNYPS 85 (84), 9AB I 10. 11-12. 13-14 (R.: POR. 8) 

REFREN: Okaż swą łaskę i daj nam zbawienie 

Będę słuchał tego, co PAN BÓG mówi: 

oto ogłasza pokój ludowi i swoim wyznawcom. 

Zaprawdę, bliskie jest JEGO zbawienie 

dla tych, którzy MU cześć oddają, 

i chwała zamieszka w naszej ziemi. 

Łaska i wierność spotkają się z sobą, 

ucałują się sprawiedliwość i pokój. 

Wierność z ziemi wyrośnie, 

a sprawiedliwość spojrzy z nieba. 

PAN sam szczęściem obdarzy, 

a nasza ziemia wyda swój owoc. 

Sprawiedliwość będzie kroczyć przed NIM, 

a śladami JEGO kroków zbawienie. 

Z LISTU ŚW. PAWŁA APOSTOŁA DO RZYMIANRZ 9, 1-5 
Bracia: 

Prawdę mówię w CHRYSTUSIE, nie kłamię, potwierdza mi to moje sumienie 

w DUCHU ŚWIĘTYM, że w sercu swoim odczuwam wielki smutek i nieustanny 

ból. 

Wolałbym bowiem sam być pod klątwą, odłączonym od CHRYSTUSA dla zba-

wienia braci moich, którzy według ciała są moimi rodakami. 

Są to Izraelici, do których należą przybrane synostwo i chwała, przymierza 

i nadanie Prawa, pełnienie służby BOŻEJ i obietnice. 

Do nich należą praojcowie, z nich również jest CHRYSTUS według ciała, 

TEN, który jest ponad wszystkim, BÓG błogosławiony na wieki. 

Amen. 

AKLAMACJAPOR. PS 130 (129), 5 Alleluja, alleluja, alleluja 

Pokładam nadzieję w PANU, 

ufam JEGO słowu. 

SŁOWA EWANGELII WG ŚW. MATEUSZAMT 14, 22-33 

Gdy tłum został nasycony, zaraz JEZUS przynaglił uczniów, żeby wsiedli 

do łodzi i wyprzedzili GO na drugi brzeg, zanim odprawi tłumy. 

Gdy to uczynił, wyszedł sam jeden na górę, aby się modlić. 

Wieczór zapadł, a ON sam tam przebywał. 

Łódź zaś była już o wiele stadiów oddalona od brzegu, miotana falami, 

bo wiatr był przeciwny. 

Lecz o czwartej straży nocnej przyszedł do nich, krocząc po jeziorze. 

Uczniowie, zobaczywszy GO kroczącego po jeziorze, zlękli się, myśląc, 

że to zjawa, i ze strachu krzyknęli. 

JEZUS zaraz przemówił do nich: 

»Odwagi! To JA jestem, nie bójcie się!« 

Na to odezwał się Piotr: 

„PANIE, jeśli to TY jesteś, każ mi przyjść do siebie po wodzie!” 

A ON rzekł: 

»Przyjdź!« 

Piotr wyszedł z łodzi i krocząc po wodzie, podszedł do JEZUSA. 

Lecz na widok silnego wiatru uląkł się i gdy zaczął tonąć, krzyknął: 

„PANIE, ratuj mnie!” 

JEZUS natychmiast wyciągnął rękę i chwycił go, mówiąc: 

»Czemu zwątpiłeś, człowiecze małej wiary?« 

Gdy wsiedli do łodzi, wiatr się uciszył. 

Ci zaś, którzy byli w łodzi, upadli przed NIM, mówiąc: 

„Prawdziwie jesteś SYNEM BOŻYM”. 

http://www.swzygmunt.knc.pl/
https://pl.pinterest.com/pin/103793966388819794/
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INFORMACJE PARAFIALNE 
 15.VIII (wtorek): 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, 27.VIII, na sumie. 
Zgłoszenia do 18.VIII w kancelarii. Przygotowanie dla rodzi-
ców i chrzestnych 20.VIII po sumie, w kościele. 

 9–10.IX: Pielgrzymka Różańca Rodziców za dzieci do san-
ktuariów w Piekarach Śląskich, na Górę św. Anny, Leśniowa 
i św. Anny k. Częstochowy. W programie również zwiedzanie 
kopalni „Guido” w Zabrzu. Przejazd autokarem. Nocleg 
w Domu Pielgrzyma na Górze św. Anny. Przewidywany koszt 
– ok. 250 zł. Są jeszcze wolne miejsca – zapisy w zakrystii. 
Zapraszamy! 

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

23.VII Igor Jan KOWALSKI, Podłęcze 

 

23.VII Maria LACH, Brześce 
15.VII Zuzanna RYCHLIK, Węgłów 

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

INTENCJE MSZALNE I MODLITEWNE 

14.VIII 
(poniedziałek) 

730 o błogosławieństwo BOŻE i potrzebne łaski dla Marii 

1800 † Jana, Cecylii, Ireny, Pawła i Elżbiety 

15.VIII 
(wtorek) 

845 
† Tadeusza ANUSZEWSKIEGO, w 4. rocznicę śmierci, 

Jerzego ANUSZEWSKIEGO, w 13. rocznicę śmierci 

1030 
† Ireny i Eugeniusza WARGOCKICH, 

 zmarłych z rodziny WARGOCKICH 

1200 † Marianny i Tadeusza KANABUSÓW 

1800 
† Romana BARANOWSKIEGO, 

Balbiny i Stanisława BARANÓW, 

Jana, Stanisława, Zofii i Stefana BARANÓW 

16.VIII 
(środa) 

730 † Leona KANABUSA, w miesiąc po śmierci 

1800 † Matyldy GUTT–ANDZIAK 

17.VIII 
(czwartek) 

730 † Przemysława ŚLIWKI, w miesiąc po śmierci 

1800 
† Marianny, Józefa i Mariana ZDUŃCZYKÓW, 

Mieczysława ANTCZAKA, 

Zdzisława i Jana ZDUŃCZYKÓW 

18.VIII 
(piątek) 

730 † Kazimierza GUTOWSKIEGO, w 30. dni po pogrzebie 

1800 † Marzeny PRZERADZKIEJ 

19.VIII 
(sobota) 

730 
† Stanisława BURACZYŃSKIEGO, 

Zygmunta i Leszka oraz rodziców BURACZYŃSKICH 

1800 † Haliny i Tadeusza KONOPKÓW 

20.VIII 
(niedziela) 

845 

† Marianny JAGNYZIAK, w 13. rocznicę śmierci, 

Józefa JAGNYZIAKA, 

dziadków PIJARCZYKÓW i JAGNYZIAKÓW, 

Władysława PIJARCZYKA  

1030 
† Ludwiki i Witolda BUJAŃCZYKÓW, 

Bernarda, Jana i Antoniny BARANÓW 

1200 † Mariana WALIGÓRY, w 6. rocznicę śmierci 

1800 † Ireny, Tadeusza, Jerzego i Zbigniewa SMOLIŃSKICH 

PIEŚŃ O SŁAWIE RYCERSKIEJ, CZYLI POLSKA ZWYCIĘŻAJĄCA… 
I cóż, że słychać pod Warszawą 

Hord bolszewickich wściekły wrzask? 

One tu znajdą grób z niesławą. 

A miecz nasz zyska glorii blask… 

Zobaczysz jak im zbledną lice, 

Kiedy nad Wisłą stanie straż – 

Wróg przyszedł pod Maciejowice, 

By tu nam zwrócić honor nasz! 

Naród idei swej zaprzedan, 

Wierzący w woli swojej moc – 

Wrogowi swemu sprawi Sedan. 

Dzień chwały sobie – jemu noc! 

Słyszycie jak pobudkę dzwoni 

Odnaleziony „złoty róg”… 

To wolność wzywa nas do broni: 

„Hej, spieszcie w bój – pomoże BÓG!” 

Ot spójrz! Czerwona armia kona… 

Pożogę, grabież, mord i głód 

O, Polsko, od Twojego łona 

Odepchnął Twego męstwa cud! 

BELMONT, Leo, właśc. BLUMENTAL, Leopold (1865, Warszawa – 1941, Warszawa), sierpień 1920 

 

POWSTANIE WARSZAWSKIE – JOACHIMCZYK, Joachim „Joachim” (1914, Swornegacie – 1981, Gdańsk) – 28.VIII.1944. 
Śródmieście Północne. Pogrzeb ofiar niemieckiego nalotu na gmach Filharmonii; źródło: www.1944.pl 

PATRON TYGODNIA: BŁ. ANTONI PRIMALDO, MĘCZENNIK 
29.V.1453 Mehmed II Zdobywca, turecki 
sułtan, zdobył Konstantynopol. Końca dobie-
gła tysiącletnia historia chrześcijańskiego 
cesarstwa bizantyjskiego. 

Mehmed II nie zamierzał na tym zaprzestać 
– pragnął zdobyć i Rzym. 28.VII.1480 flota 
128 statków, w tym 28 galer, muzułmańskiej 
sekty, pod dowództwem Gedika Ahmeda 
Pasha, podpłynęła pod Otranto k. Neapolu. 
18,000 muzułmanów zaatakowało miastecz-
ko, skąd zamierzano dalej podbijać Italię… 

400-osobowa załoga rycerska Otranto nie 
miała nawet działa. 29.VII.1480 nie będąc 
w stanie bronić wałów zewnętrznych obroń-
cy schronili się za murami w cytadeli. 

Turcy zaczęli bombardowanie… 

Po 15 dniach, 11.VIII.1480, Turcy przełamali 
mury i wdarli się do miasta. Gdy wtargnęli 
do katedry przed ołtarzem czekał na nich 
abp Stefan Agricolo, w szatach biskupich, 
z krzyżem w ręku. Obok niego stał książę 
Franciszek Largo, komendant garnizonu, 
i bp Stefan Pendinelli, który zdążył jeszcze 
odprawić Mszę św. pontyfikalną i który 
rozdzielał wiernym CIAŁO PAŃSKIE. Jeden 
z dominikanów głośno intonował modlitwy… 

Abp Agricolo został ścięty przed ołtarzem. Księciu Largo i bpowi Pendinelli dano 
wybór – apostazję i przejście na islam albo śmierć. Sektę muzułmańską odrzucili 
i zostali żywcem przepiłowani. „Pokojowi” synowie samozwańczego proroka 
zamordowali też na miejscu wszystkich pozostałych ok. 100 kapłanów… 

W mieście i okolicach wymordowano w straszny sposób ok. 12,000 osób. ok. 5,000 
kobiet i starszych dzieci zgromadzono razem, by wywieźć do Albanii i sprzedać na 
targach niewolników – do haremów, etc. Starców natomiast, chłopców poniżej 15 lat 
i małe dziewczynki – nawet niemowlęta – na miejscu zamordowano… 

Katedrę zamieniono w meczet i zaczęto w niej odprawiać bluźniercze modły… 

Tymczasem 800 mężczyznom, w wieku 15-50 lat, dano taki sam wybór, jak i wspo-
mnianemu bpowi Pendinelli. Odpowiedzi udzielić miał krawiec, Antoni Primaldo: 

„Dotąd walczyliśmy w obronie kraju, by ocalić życie. Teraz musimy walczyć 
i oddać życie, by ocalić dusze dla naszego PANA, który umarł za nas na krzyżu”. 

Wszyscy pozostali krzyknęli jak jeden mąż, że wolą umrzeć niż porzucić wiarę… 

14.VIII.1480 wyprowadzono ich na Wzgórze Minerwy. Pierwszą ofiarą był Antoni 
Primaldo. Ponoć po ścięciu jego ciało nie upadło ale utrzymało się na stopach. 
I tak pozostało, mimo prób jego strącenia, aż ścięto wszystkich pozostałych. 

Niejaki Bersabei, ottomański oficer, widząc, co się dzieje, nawrócić się miał 
na miejscu. I oczywiście został natychmiast nadziany na pal… 

Szczątki leżały niepogrzebane do wiosny 1481, gdy Otranto zostało odbite przez 
wojska Alfonsa II z Neapolu, wspomagane przez Macieja Korwina z Węgier. 
Wówczas zebrano czaszki i umieszczono w relikwiarzu w katedrze w Otranto… 

13.X.1481 natomiast zebrano i pochowano ciała pomordowanych. Okazały się 
być, mimo upływu roku, w stanie nienaruszonym. Wiele lat później pozostałe 
w Otranto szczątki umieszczono w ścianach katedralnego prezbiterium… 

Relikwie szybko stały się obiektem kultu. Niektóre trafiły więc do Neapolu. Inne 
czczone są w różnych miejsca Apulii, a także w Wenecji i w Hiszpanii… 

14.XII.1771 Klemes XIV beatyfikował męczenników w Otranto. 

W 1980 – w 500. rocznicę rzezi – Otranto odwiedził św. Jan Paweł II. 

12.V.2013 kanonizacji 800 męczenników z Otranto – po uznanym za cudowne 
uzdrowieniu, w wyniku modlitwy w Otranto, pewnej zakonnicy w 2012 – dokonał 
papież Franciszek. Była to pierwsza jego kanonizacja – co znamienne pozwolenie 
na nią wydał 11.II.2013 Benedykt XVI, w czasie konsystorza, podczas którego 
ogłosił o swojej abdykacji – i jednocześnie największa liczebnie kanonizacja 
w historii Kościoła.… (uroczystość 14 sierpnia) 

il.: OŁTARZ W PREZBITERIUM KATEDRY W OTRANTO; źródło: commons.wikimedia.org 

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 
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