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Kościół wyznaje […], że JEZUS jest niepodzielnie prawdziwym BOGIEM i prawdziwym człowiekiem. 

Jest ON prawdziwie SYNEM BOŻYM, który stał się człowiekiem, naszym bratem, nie przestając przez to być BOGIEM, naszym PANEM: 

„Niezmienny w SWOIM BÓSTWIE, przyjął to, co ludzkie” – śpiewa liturgia rzymskaLiturgia Godzin, I, Antyfona do pieśni Zachariasza z Jutrzni 1 stycznia; por. św. Leon Wielki, Sermones, 21, 2-3: PL 54, 12 A. 

Liturgia św. Jana Chryzostoma głosi i śpiewa: 

„O SYNU JEDYNY i SŁOWO BOGA, będąc nieśmiertelny, raczyłeś dla naszego zbawienia przyjąć ciało ze świętej BOŻEJ RODZICIELKI i zawsze DZIEWICY MARYI. 

Bez żadnej odmiany stałeś się człowiekiem i zostałeś ukrzyżowany. 

O CHRYSTE BOŻE, który przez swoją śmierć zniweczyłeś śmierć, który jesteś JEDNYM z TRÓJCY ŚWIĘTEJ, uwielbiony z OJCEM i DUCHEM ŚWIĘTYM, zbaw nas!”Liturgia 

bizantyjska, troparion O Monoghenis. [KKK, 469] 

DWUDZIESTA PIERWSZA NIEDZIELA ZWYKŁA 

 

TOBIE DAM KLUCZE KRÓLESTWA NIEBIESKIEGO — INGRES, Jan August Dominik (1780, Montauban – 1867, Paryż) 

1820, olejny na płótnie, 280×217 cm, Musée Ingres, Montauban; źródło: www.wikiart.org 

Z KSIĘGI PROROKA IZAJASZAIZ 22, 19-23 
Tak mówi PAN do Szebny, zarządcy pałacu: 

»Gdy strącę cię z twego urzędu i przepędzę cię z twojej posady, tego dnia 

powołam sługę MEGO, Eliakima, syna Chilkiasza. 

Oblokę go w twoją tunikę, przepaszę go twoim pasem, twoją władzę oddam 

w jego ręce; on będzie ojcem dla mieszkańców Jeruzalem oraz dla domu 

Judy. 

Położę klucz domu Dawidowego na jego ramieniu; gdy on otworzy, nikt 

nie zamknie, gdy on zamknie, nikt nie otworzy. 

Wbiję go jak kołek na miejscu pewnym; i stanie się on tronem chwały 

dla domu swego ojca«. 

PSALM RESPONSORYJNYPS 138 (137), 1B-2A. 2B-3. 6 I 8BC (R.: POR. 8B) 

REFREN: PANIE, TWA łaska trwa po wszystkie wieki 

Będę CIĘ sławił, PANIE, z całego serca, 

bo usłyszałeś słowa ust moich. 

Będę śpiewał CI psalm wobec aniołów, 

pokłon CI oddam w TWOIM świętym przybytku. 

I będę sławił TWE imię za łaskę i wierność TWOJĄ, 

bo ponad wszystko wywyższyłeś TWE imię i obietnicę. 

Wysłuchałeś mnie, kiedy CIĘ wzywałem, 

pomnożyłeś moc mojej duszy. 

Zaprawdę PAN jest wzniosły, 

patrzy łaskawie na pokornego, 

pyszałka zaś dostrzega z daleka. 

Panie, TWA łaska trwa na wieki, 

nie porzucaj dzieła rąk swoich. 

Z LISTU ŚW. PAWŁA APOSTOŁA DO RZYMIANRZ 11, 33-36 
O głębokości bogactw, mądrości i wiedzy BOGA! 

Jakże niezbadane są JEGO wyroki i nie do wyśledzenia JEGO drogi! 

Kto bowiem poznał myśl PANA albo kto był JEGO doradcą? 

Lub kto GO pierwszy obdarował, aby nawzajem otrzymać odpłatę? 

Albowiem z NIEGO i przez NIEGO, i dla NIEGO jest wszystko. 

JEMU chwała na wieki! 

Amen. 

AKLAMACJAMT 16, 18 Alleluja, alleluja, alleluja 

Ty jesteś Piotr, czyli Opoka, 

i na tej opoce zbuduję MÓJ Kościół, 

a bramy piekielne go nie przemogą. 

SŁOWA EWANGELII WG ŚW. MATEUSZAMT 16, 13-20 

Gdy JEZUS przyszedł w okolice Cezarei Filipowej, pytał swych uczniów: 

»Za kogo ludzie uważają SYNA CZŁOWIECZEGO?« 

A oni odpowiedzieli: 

„Jedni za Jana Chrzciciela, inni za Eliasza, jeszcze inni za Jeremiasza 

albo za jednego z proroków”. 

JEZUS zapytał ich: 

»A wy za kogo MNIE uważacie?« 

Odpowiedział Szymon Piotr: 

„TY jesteś MESJASZ, SYN BOGA żywego”. 

Na to JEZUS mu rzekł: 

»Błogosławiony jesteś, Szymonie, synu Jony. 

Albowiem nie objawiły ci tego ciało i krew, lecz OJCIEC MÓJ, 

który jest w niebie. 

Otóż i JA tobie powiadam: 

Ty jesteś Piotr, czyli Opoka, i na tej opoce zbuduję Kościół mój, a bramy 

piekielne go nie przemogą. 

I tobie dam klucze królestwa niebieskiego; cokolwiek zwiążesz na ziemi, 

będzie związane w niebie, a co rozwiążesz na ziemi, będzie rozwiązane 

w niebie«. 

Wtedy surowo zabronił uczniom, aby nikomu nie mówili, że ON jest 

MESJASZEM. 

PATRON TYGODNIA: BŁ. PATRYK O'HEALY, MĘCZENNIK 
Na świat przyszedł ok. 1543-6, w wiosce Dromahair, w hrab-
stwie Leitrim, a wychował w Connacht, w Irlandii. 

Wcześnie poczuł powołanie i wstąpił do zakonu francisz-
kańskiego. 

Po ślubach zakonnych wysłany został do Hiszpanii, gdzie 
na uniwersytecie w Alcalá pogłębiał wiedzę teologiczną. 
Był wyróżniającym się studentem. Prawd. tam też przyjął 
święcenia kapłańskie. 

Później przez ok. 4 lata nauczał w Molina de Aragon, Cu-
enca i San Clemente. Posługiwał też w Portugalii. 

Ok. 1574 wezwany został przez abpa archidiecezji Cashel, 
Maurycego MacGibbon, do Rzymu. 

5.VII.1576 został biskupem diecezji Mayo. dokończenie na odwrocie 

http://www.swzygmunt.knc.pl/
https://www.wikiart.org/en/jean-auguste-dominique-ingres/jesus-returning-the-keys-to-st-peter-1820
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INFORMACJE PARAFIALNE 
 1.IX (piątek): 1-SZY PIĄTEK MIESIĄCA. 

 Msza św. o NAJŚWIĘTSZYM SERCU PANA JEZUSA o 1800. 
 Spowiedź 1szo-piątkowa ½ godz. przed Mszą św. 

 3.IX (niedziela): Uroczystości dożynkowe w Czernidłach. 
 Podczas Mszy św. dziękczynnej o 1300 w Czernidłach 

dziękować będziemy PANU BOGU za tegoroczne plony. 
 Prosimy! poszczególne wsie o przyniesienie na Mszę św. 

wieńców dożynkowych. 
 4.IX (poniedziałek): Rozpoczęcie nowego roku szkolnego 2017-8. 

 Msza św. dla szkół w Słomczynie i w Brześcach o 800 
w kościele. Serdecznie zapraszamy! wszystkie dzieci, 

młodzież, rodziców i całe grono pedagogiczne. 
 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! 

 Urząd Miasta i Gminy w Konstancinie organizuje dla dzieci 
i młodzieży bezpłatne zajęcia z podstaw programowania 
komputerowego, w ramach projektu „Rozwijamy swoje 
pasje”. Udział bezpłatny. Zajęcia w Domu Ludowym 
w Słomczynie. Liczba miejsc ograniczona. Szczegółowe 
informacje o zapisach w ulotkach w kościele oraz na stronie 
https://infolab.blog/rsp/. 

 Zainteresujmy się!, szczególnie w okresie wakacyjnym, prasą 

katolicką. Naprawdę warto! 

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

20.VIII Bartosz SADOWSKI, Gassy  

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

ODESZLI 
W ostatnim czasie odszedł z naszego grona: 

śp. Tadeusz KARASZKIEWICZ  18.VIII.2017 l. 88 

Wieczne odpoczywanie racz Mu dać PANIE! 

INTENCJE MSZALNE I MODLITEWNE 

28.VIII 
(poniedziałek) 

730  

1800 

† Henryka HELAKA, 

Elżbiety HELAK, 

Józefa i Marii HELAKÓW, 

Bogusława LICHORADA 

29.VIII 
(wtorek) 

730 † Mirosława MICHALSKIEGO 

1800 

† Edwarda ANDZIAKA, w 17. rocznicę śmierci, 

Reginy i Edwarda ANDZIAKÓW, 

Wiesława ANDZIAKA, 

Stanisława i Władysławy SERAFINÓW 

30.VIII 
(środa) 

730  

1800 
† Hanny i Stanisława BIERNACKICH, 

zmarłych z rodzin BIERNACKICH i SIUDZIŃSKICH 

31.VIII 
(czwartek) 

730  

1800 † Jarosława ROBAKIEWICZA, w 9. rocznicę śmierci 

1.IX 
(piątek) 

730 † Romana GUTA, w 10. rocznicę śmierci 

1800 † poległych i pomordowanych w czasie II wojny światowej 

2.IX 
(sobota) 

730 o nawrócenie grzeszników 

1800 
† Stefana, z racji imienin. 

zmarłych z rodziny PIENIĄŻKÓW 

3.IX 
(niedziela) 

845 
† Stefanii, Józefa i Jana JASKÓW, 

Józefa, Marcina i Franciszki NOGALÓW 

1030 
† Kamila RAWSKIEGO, w 3. rocznicę śmierci, 

Stefana RAWSKIEGO, 

Stefana i Stefanii RAWSKICH 

1200 † Teodory GAŁKI, w 10. rocznicę śmierci 

1800 

† Anny CZUŁBY, w 8. rocznicę śmierci 

o błogosławieństwo BOŻE i wszelkie potrzebne łaski 

dla Ewy i Grzegorza, z racji 18. rocznicy ślubu 

† Andrzeja LUDWINA 

1 WRZEŚNIA… 
Dzień się nazywał „pierwszy września”. Dzieci – 

jako że jesień była – szły do szkoły. 

A Niemcy właśnie zrywali pasiaste 

polskie szlabany. I jakby paznokieć 

gładził cynfolię, tak czołgi zgładziły 

pułki ułanów. 

Weź szklanki z kredensu 

i za ułanów wypijmy, co stoją 

na pierwszym miejscu na liście poległych, 

niby w dzienniku szkolnym. 

Znowu brzozy 

szumią na wietrze i liście wirują, 

jak nad zrzuconą z głowy rogatywką, 

nad dachem domu, gdzie nie słychać dzieci. 

I ciężkie chmury niosą pomruk gromu 

ponad oknami, zasnutymi mrokiem. 

BRODSKI, Józef (1940, Sankt Petersburg –1996, Nowy Jork) — tłum. Stanisław BARAŃCZAK 

 

POWSTANIE WARSZAWSKIE – LOKAJSKI, Eugeniusz, ps. „Brok” (1908, Warszawa – 1944, Warszawa) – 20.VIII.1944, Śródmieście 
Północne. Powstaniec obserwujący budynki PAST-y przy ulicy Zielnej 37/39; źródło: www.1944.pl 

PATRON TYGODNIA: BŁ. PATRYK O'HEALY, MĘCZENNIK, DOKOŃCZENIE 
Papież Grzegorz XIII upoważnił go także do sprawowania władzy biskupiej w są-
siednich irlandzkich diecezjach, w których nie było pasterza. Pisał: „Jestem gotów 
oddać życie i krew i wszystko, co posiadam, jeśli taka zajdzie potrzeba, […] 

dla rozszerzenia wiary katolickiej i chrześcijaństwa”… 

W drodze do Irlandii na uniwersytecie Sorbona w Paryżu wziął udział w publicznej 
dyskusji wykazując się olbrzymią wiedzą teologiczną i filozoficzną… 

Jesienią 1579 zawinął do portu w Askeaton w hrabstwie Kerry. 

Tymczasem w rodzinnej Irlandii narastał bunt wobec coraz bardziej centralizującej 
władzy angielskiej monarchii. Rozpoczynała się aktywna kolonizacja angielska. 
Władza szefów klanów zastępowana była przez namiestników angielskich. 
Namiestnicy byli protestantami – a Irlandczycy pozostawali wierni papieżowi. 

Powrót zbiegł się w czasie z tzw. drugim powstaniem Desmondów i wylądowaniem 
w Kerry armii Jakuba Fitzmaurice’a – popieranej przez Hiszpanię i Portugalię. 
Południowa Irlandia – prowincja Munster – zbuntowała się. 

Bp Patryk z towarzyszącym mu franciszkaninem, o. Konradem O’Rourke, udali się 
do zamku należącego do jednego z przedstawicieli rodu Desmond. Ten akurat 
Desmond nie zamierzał aliści brać udziału w powstaniu. Zresztą nie było go 
w domu – obu kapłanów przywitała więc hrabina. 

Następnego dnia kapłani udali się do pobliskiego Limerick. A hrabina, prawd. poin-
struowana przez męża, powiadomiła o tym angielskiego burmistrza Limerick… 

Trzy dni później obaj zostali pojmani i zesłani do Kilmallock, gdzie rezydował 
angielski gubernator prowincji Munster, lord Wilhelm Drury, znany z krwawego 
tłumienia wszelkiej opozycji wobec protestanckiej angielskiej władzy. 

Zapropononował bpowi Patrykowi, by uznał królową za głowę Kościoła i ujawnił 
wszystkie szczegóły swej posługi. W odpowiedzi usłyszał, że „nie można 
wymienić wiary za życie i zaszczyty. Moja biskupia posługa polega na szerzeniu 
prawdy i ratowaniu dusz ludzkich”… 

Na pytania o plany papieża i Filipa II, króla Hiszpanii, wobec Irlandii bp Patryk 
nie odpowiedział. Więc oddano go na tortury, w ręce katów… 

Bezskutecznie. Nic nie powiedział. To oznaczało wyrok śmierci, na podstawie 
tzw. Aktu Zdrady, mocą którego za zdradę uznawano samo twierdzenie, że „królowa 
jest heretykiem” i zabraniano katolickim kapłanom wstępu na teren monarchii. 

31.VIII.1579, tuż za jedną z bram zamku Kilmallock, stanęli na szafocie. 

Dla „zdrajców” – tak jak w Anglii – był tylko jeden wymiar kary: śmierć przez 
„powieszenie, wypatroszenie i poćwiartowanie”. Skazaniec wleczony był głową 
w dół na leżach na miejsce egzekucji. Tam był wieszany, po czym, gdy jeszcze 
żył, odczepiany od stryczka. Następnie odejmowano mu „wstydliwe części ciała”, 
wyrywano wnętrzności i na gasnący oczach ofiary palono. Na koniec skazańca 
ścinano a ciało ćwiartowano. Szczątki wywieszano na murach miejskich… 

Obu beatyfikował św. Jan Paweł II 27.IX.1992 w Watykanie, w gronie 17 ir-
landzkich męczenników angielskiej reformacji. (uroczystość 31 sierpnia) 

il. na odwrocie: PATRYK O'HEALY – współczesne wyobrażenie; 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 
 

https://infolab.blog/rsp/
http://www.1944.pl/fototeka/walka,1.html#765
http://www.ouririshheritage.org/page/blessed_patrick_o_healy
http://www.swzygmunt.knc.pl/

