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Sposób obecności CHRYSTUSA pod postaciami eucharystycznymi jest wyjątkowy. 

Stawia to EUCHARYSTIĘ ponad wszystkimi sakramentami i czyni z niej „jakby doskonałość życia duchowego i cel, do którego zmierzają wszystkie 

sakramenty”św. Tomasz z Akwinu, Summa theologiae, III, 73, 3. 

W NAJŚWIĘTSZYM SAKRAMENCIE EUCHARYSTII „są zawarte prawdziwie, rzeczywiście i substancjalnie CIAŁO i KREW wraz z duszą i BÓSTWEM PANA naszego JEZUSA 

CHRYSTUSA, a więc cały CHRYSTUS”Sobór Trydencki: DS 1651. 

„Ta obecność nazywa się 'rzeczywistą' nie z racji wyłączności, jakby inne nie były 'rzeczywiste', ale przede wszystkim dlatego, że jest substancjalna i przez nią 

uobecnia się cały CHRYSTUS, BÓG i człowiek”Paweł VI, enc. Mysterium fidei. [KKK, 1374] 

DWUDZIESTA TRZECIA NIEDZIELA ZWYKŁA 

 

JEZUS NAUCZAJĄCY 

XX w., szkoła angielska; źródło: fineartamerica.com 

Z KSIĘGI PROROKA EZECHIELAEZ 33, 7-9 
Tak mówi PAN: 

»Ciebie, o synu człowieczy, wyznaczyłem na stróża domu Izraela po to, 

byś słysząc z MYCH ust napomnienia, przestrzegał ich w MOIM imieniu. 

Jeśli do występnego powiem: 

Występny musi umrzeć 

– a ty nic nie mówisz, by występnego sprowadzić z jego drogi – to on umrze 

z powodu swej przewiny, ale odpowiedzialnością za jego śmierć obarczę 

ciebie. 

Jeśli jednak ostrzegłeś występnego, by odstąpił od swojej drogi i zawrócił, 

on jednak nie odstępuje od swojej drogi, to on umrze z własnej winy, ty zaś 

ocaliłeś swoją duszę«. 

PSALM RESPONSORYJNYPS 95 (94), 1-2. 6-7C. 7D-9 (R.: POR. 7D-8A)) 

REFREN: Słysząc głos PANA, serc nie zatwardzajcie 

Przyjdźcie, radośnie śpiewajmy PANU, 

wznośmy okrzyki ku chwale OPOKI naszego zbawienia. 

Stańmy przed obliczem JEGO z uwielbieniem, 

z weselem śpiewajmy MU pieśni. 

Przyjdźcie, uwielbiajmy GO, padając na twarze, 

klęknijmy przed PANEM, który nas stworzył. 

Albowiem ON jest naszym BOGIEM, 

a my ludem JEGO pastwiska i owcami w JEGO ręku. 

Obyście dzisiaj usłyszeli głos JEGO: 

»Niech nie twardnieją wasze serca jak w Meriba, 

jak na pustyni w dniu Massa, 

gdzie MNIE kusili wasi ojcowie, 

doświadczali MNIE, choć widzieli MOJE dzieła«. 

Z LISTU ŚW. PAWŁA APOSTOŁA DO RZYMIANRZ 13, 8-10 
Bracia: 

Nikomu nie bądźcie nic dłużni poza wzajemną miłością. 

Kto bowiem miłuje drugiego, wypełnił Prawo. 

Albowiem przykazania: 

„Nie cudzołóż, nie zabijaj, nie kradnij, nie pożądaj” 

i wszystkie inne – streszczają się w tym nakazie: 

„Miłuj bliźniego swego jak siebie samego!” 

Miłość nie wyrządza zła bliźniemu. 

Przeto miłość jest doskonałym wypełnieniem Prawa. 

AKLAMACJAPOR. 2 KOR 5, 19 Alleluja, alleluja, alleluja 

W CHRYSTUSIE BÓG pojednał świat z sobą, 

nam zaś przekazał słowo jednania. 

SŁOWA EWANGELII WG ŚW. MATEUSZAMT 18, 15-20 

JEZUS powiedział do swoich uczniów: 

»Gdy brat twój zgrzeszy przeciw tobie, idź i upomnij go w cztery oczy. 

Jeśli cię usłucha, pozyskasz swego brata. 

Jeśli zaś nie usłucha, weź z sobą jeszcze jednego albo dwóch, żeby na słowie 

dwóch albo trzech świadków oparła się cała sprawa. 

Jeśli i tych nie usłucha, donieś Kościołowi. 

A jeśli nawet Kościoła nie usłucha, niech ci będzie jak poganin i celnik. 

Zaprawdę, powiadam wam: 

Wszystko, cokolwiek zwiążecie na ziemi, będzie związane w niebie, 

a co rozwiążecie na ziemi, będzie rozwiązane w niebie. 

Dalej, zaprawdę, powiadam wam: 

Jeśli dwóch z was na ziemi zgodnie o coś prosić będzie, to wszystko 

otrzymają od mojego OJCA, który jest w niebie. 

Bo gdzie są dwaj albo trzej zebrani w imię MOJE, tam jestem pośród nich«. 

PATRON TYGODNIA: ŚW. JAN GABRIEL PERBOYRE, MĘCZENNIK 
Na świat przyszedł 6.I.1802 w Le Puech k. Montgesty 
w południowym regionie Oksytanii we Francji. 

Był 2. synem rolnika Piotra i Marii z domu Rigal. Miał 
7. rodzeństwa, z których 5. poszło drogą powołania. 

W 1816 młodszy brat, Ludwik, został przyjęty do se-
minarium w Montauban, prowadzonego przez Zgro-

madzenie Misjonarzy św. Wincentego à Paulo, czyli la-
zarystów. Jan Gabriel pojechał z bratem. Ku zdziwieniu 

rodziców Jan, do tej pory nie objawiający zainteresowania 
religią, postanowił podążyć w ślady młodszego brata… 

27.XII.1818 rozpoczął nowicjat. 28.XII.1820 złożył śluby 

zakonne. Nauki kontynował w Paryżu. 

Od 1823 wykładał w seminarium w Montdidier. 

23.IX.1825 w kaplicy szarytek w Montauban przyjął, 
z rąk bpa Ludwika Dubourg, święcenia kapłańskie. 

Następnie wykładał w seminarium w Saint Flour, 
a w 1832 został przełożonym nowicjatu w klasztorze w Paryżu. 

Tam zaczął się starać o wyjazd na misje. Wyprzedził go młodszy brat, Ludwik, 
który wypłynął do Chin, ale podczas podróży zachorował i zmarł. Wówczas Jan 
Gabriel postanowił go zastąpić… dokończenie na odwrocie 

http://www.swzygmunt.knc.pl/
https://fineartamerica.com/featured/christ-teaching-english-school.html
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INFORMACJE PARAFIALNE 
 10.IX (niedziela): 

 W czasie Mszy św. o 1030 błogosławieństwo tornistrów 
uczniów z klas pierwszych szkoły podstawowej. 

 O 1330 uroczystości dożynkowe w Brześcach. 
 Po Mszach św. zbiórka do puszek na potrzeby Wyższego 

Metropolitalnego Seminarium Duchownego pw. św. Jana 
Chrzciciela w Warszawie. 

 16.IX (sobota): Msza św. rozpoczynająca rok formacji w naszej 
parafii o 1500. Po Mszy św. Agapa. Serdecznie zapraszamy! 

 17.IX (niedziela): „Anielskie piękno budzi świat” – festyn Zgro-
madzenia Sióstr od Aniołów w Parku Zdrojowym w Konstan-
cinie od 1300. Szczegóły w gablocie przed kościołem. 

 23.IX (niedziela): „Świadek Wolności” – happening edukacyjny 
Ruchu Światło-Życie na Placu Piłsudskiego w Warszawie, 
w ramach kampanii „Nie piję, bo kocham” – odpowiedzi 
Ruchu na uchwałę Sejmu RP z marca br. w sprawie trzeź-

wości Narodu – stanowiący też część obchodów 30. rocznicy 
śmierci Sługi Bożego ks. Franciszka Blachnickiego, założy-
ciela Ruchu. W programie gry i zabawy dla całych rodzin, 
prezentacje, spotkania, debaty, koncerty. Polecamy! 

 Chrzty w sierpniu w 4. niedzielę miesiąca, 24.IX, na sumie. 
Zgłoszenia do 15.IX w kancelarii. Przygotowanie dla rodziców 
i chrzestnych 17.IX po sumie, w kościele. 

 Rada Parafialna podjęła decyzję o odnowieniu wnętrza koś-
cioła. Poza malowaniem niezbędna jest wymiana części tyn-
ków w przyziemiu kościoła, naprawa pęknięć i ubytków stro-
pu i w nawach bocznych. Wstępny kosztorys to 350 tys. zł. 
Prace mogłyby się rozpocząć w 2. poł. września lub na po-
czątku października i przy sprzyjających warunkach zakoń-
czyć w grudniu, co zależy aliści od dostępności środków. 
Rada zwraca się zatem o ofiary na remont wspólnego 
domu, np. na numer konta parafialnego: 

PKO S.A. VII O. w Warszawie 56 1240 1109 1111 0000 0551 5772 

Już teraz serdeczne Bóg zapłać! 

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

27.VIII Antonina Laura FIGARSKA, Słomczyn 

 27.VIII Nikodem MOJSA, Piaski 

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

ODESZLI 
W ostatnim czasie odeszła z naszego grona: 

śp. Krystyna Alina BUJEŃCZYK  22.VIII.2017 l. 69 

Wieczne odpoczywanie racz Jej dać PANIE! 

INTENCJE MSZALNE I MODLITEWNE 

11.IX 
(poniedziałek) 

730  

1800 † Wandy ŁOJEWSKIEJ, w 16. rocznicę śmierci 

12.IX 
(wtorek) 

730 o udaną operację 

1800 
dziękczynna, w 30. rocznicę ślubu Elżbiety i Janusza, 

z prośbą o błogosławieństwo BOŻE dla jubilatów i całej rodziny 

13.IX 
(środa) 

730 w pewnej intencji 

1800 
† rodziców Guzińskich i ADAMCZYKÓW, 

Józefa KULCZYKA, Mieczysława ADAMCZYKA 

14.IX 
(czwartek) 

730 
† Elżbiety HELAK, Henryka HELAKA, 

Ewy i Józefa SENDERÓW, ich syna Czesława 

1800 † Jana i Cecylii, Ireny, Pawła i Elżbiety 

15.IX 
(piątek) 

730  

1800 
o błogosławieństwo BOŻE i potrzebne łaski 

dla Iwony i Daniela JAKUBCZYKÓW, w 25. rocznicę ślubu 

16.IX 
(sobota) 

730 † Mirosława MACHALSKIEGO 

1800 
dziękczynna, w 30. rocznicę ślubu Jolanty i Grzegorza, 

z prośbą o błogosławieństwo BOŻE dla jubilatów i całej rodziny 

17.IX 
(niedziela) 

845 
† Teresy SERAFIN, w 6. rocznicę śmierci, 

Tadeusza KULCZYKA, w 16. rocznicę śmierci 

1030 

† Mieczysława KOMOSY, 

Rozalii i Władysława OSUCHÓW, 

Janiny i Stanisława KWIATKOWSKICH, 

Cypriana OSUCHA 

17.IX 
(niedziela) 

1200 † Barbary WYSZYŃSKIEJ 

1800 † ofiar wypadków drogowych 

MARSZ SYBIRAKÓW… 
Z miast kresowych, wschodnich osad i wsi, 

Z rezydencji, białych dworków i chat 

Myśmy wciąż do Niepodległej szli, 

Szli z uporem, ponad dwieście lat! 

Wydłużyli drogę carscy kaci, 

Przez Syberię wiódł najkrótszy szlak 

I w kajdanach szli Konfederaci 

Mogiłami znacząc polski trakt… 

Z Insurekcji Kościuszkowskiej, z powstań dwóch, 

Szkół, barykad Warszawy i Łodzi; 

Konradowski unosił się duch 

I nam w marszu do Polski przewodził. 

A myśmy szli i szli – dziesiątkowani! 

Przez tajgę, stepy – plątaniną dróg! 

A myśmy szli i szli – niepokonani! 

Aż „Cud nad Wisłą” darował nam BÓG! 

Z miast kresowych, wschodnich osad i wsi, 

Szkół, urzędów i kamienic i chat: 

Myśmy znów do Niepodległej szli, 

Jak z zaboru, sprzed dwudziestu lat. 

Bo od września, od siedemnastego, 

Dłuższą drogą znów szedł każdy z nas: 

Przez lód spod bieguna północnego, 

Przez Łubiankę, przez Katyński Las! 

Na nieludzkiej ziemi znowu polski trakt 

Wyznaczyły bezimienne krzyże… 

Nie zatrzymał nas czerwony kat. 

Bo przed nami Polska – coraz bliżej! 

I myśmy szli i szli – dziesiątkowani! 

Choć zdradą pragnął nas podzielić wróg… 

I przez Ludową przeszliśmy – niepokonani 

Aż Wolną Polskę raczył wrócić BÓG!!! 

JONKAJTYS, Marian (1931, Augustów – 2004, Warszawa) 

 

il. WSPÓŁPRACA – gen. Heinz Guderian i kombryg Siemion Mosiejewicz Kriwoszejn, Brześć, 22.IX.1939.; 
źródło: commons.wikimedia.org 

PATRON TYGODNIA: ŚW. JAN GABRIEL PERBOYRE, MĘCZENNIK, DOKOŃCZENIE 
21.III.1835 wypłynął z Le Hawr. 29.VIII.1835, dotarł do portu w Makau. 

Tam zaczął się uczyć chińskiego. 21.XII.1835 wyjechał do Ho-Nan w prowincji 
Henan, gdzie rozpoczął posługę wśród ubogiej społeczności chińskiej… 

W I.1838 został przeniesiony do misji w Cza-jen-kiu w prowincji Hubei, do regionu 
usianego jeziorami utworzonymi przez wielką rzeką Jangcy. 

W ix.1839 wobec wybuchu tzw. I wojny opiumowej władze chińskie wznowiły 
prześladowania chrześcijan. Jednym z pierwszych kroków było wysłanie żołdaków 
do misji w Cza-jen-kiu. Dotarli tam 16.IX.1839. 

Misjonarze zdążyli się ukryć, ale jeden z katechetów – torturowany – zdradził 
miejsce ukrycia Jana Gabriela. Odarto go z habitu i ubrano w łachy więzienne. 

Przez następny rok kilkukrotnie stawiano go przed trybunałami. 

Nie załamał się. Na pytanie: „Czy wyrzekniesz się wiary”, odpowiadał „Nie, nigdy 
nie wyrzeknę się wiary w CHRYSTUSA”… 

Nikogo nie wydał. Przetrwał wiele tortur. Wieszano go za kciuki i włosy z belki 
sufitowej. Bito kijami bambusowymi. Wyśmiewano z wiary. 

W końcu stanął przed sądem w Wuchang i został skazany na karę śmierci. 

Gdy cesarz zatwierdził edyktem wyrok 11.IX.1840 został zagnany, wraz z 7 kry-
minalistami, na miejsce egzekucji na tzw. Czerwonej Górze w Wuchang. 

Najpierw zgładzono więźniów kryminalnych. Na koniec Jana Gabriela przytro-
czono do krzyża, przeciągnięto sznur przez jego szyję i uduszono… 

Ciało jeden z katechetów pochował na cmentarzu misji w Wuchang. 

Beatyfikował go 10.XI.1889 Leon XIII, kanonizował 2.VI.1996 św. Jan Paweł II. 

W międzyczasie relikwie przeniesiono do Paryża. (uroczystość 11 września) 

il. na odwrocie: JAN GABRIEL PERBOYRE – pomnik, Le Puech, Francja; 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://commons.wikimedia.org/wiki/File:Armia_Czerwona,_Wehrmacht_22.09.1939_wsp%C3%B3lna_parada.jpg
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Statue_perboyre.jpg
http://www.swzygmunt.knc.pl/

