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EUCHARYSTIA jest naszym chlebem codziennym. Zaletą tego BOŻEGO pokarmu jest siła jedności: jednoczy nas z CIAŁEM ZBAWICIELA i czyni nas JEGO członkami, 

abyśmy mogli stać się tym, co przyjmujemy… Ten chleb powszedni znajduje się też w czytaniach, których słuchamy każdego dnia w kościele, w hymnach, 

które wszyscy śpiewamy. Wszystko to jest niezbędne w naszym ziemskim pielgrzymowaniupor. św. Augustyn, Sermones, 57, 7, 7: PL 38, 389. [KKK, 2837, FRAGM.]

OSIEMNASTA NIEDZIELA ZWYKŁA 

 

IZRAELICI ZBIERAJĄCY MANNĘ NA PUSTYNIE —RUBENS, Piotr Paweł (1577, Siegen – 1640, Antwerpia) 

c. 1626-7, olejny na desce, 64.77×53.34 cm, Los Angeles County Museum of Art LACMA; źródło: collections.lacma.org 

Z KSIĘGI WYJŚCIAWJ 16, 2-4. 12-15 

Na pustyni całe zgromadzenie Izraelitów zaczęło szemrać przeciw 

Mojżeszowi i przeciw Aaronowi. 

Izraelici mówili im: 

„Obyśmy pomarli z ręki PANA w ziemi egipskiej, gdzie zasia-

daliśmy przed garnkami mięsa i jadaliśmy chleb do syta! 

Wyprowadziliście nas na tę pustynię, aby głodem zamorzyć całą 

tę rzeszę”. 

PAN powiedział wówczas do Mojżesza: 

»Oto ześlę wam chleb z nieba, jak deszcz. 

I będzie wychodził lud, i każdego dnia będzie zbierał według 

potrzeby dziennej. 

Chcę ich także doświadczyć, czy pójdą za MOIMI rozkazami 

czy też nie«. 

»Słyszałem szemranie Izraelitów. 

Powiedz im tak: 

O zmierzchu będziecie jeść mięso, a rano nasycicie się 

chlebem. 

Poznacie wtedy, że JA, PAN, jestem waszym BOGIEM«. 

Rzeczywiście wieczorem przyleciały przepiórki i pokryły obóz, a nazajutrz 

rano warstwa rosy leżała dokoła obozu. 

Gdy się warstwa rosy uniosła ku górze, wówczas na pustyni leżało coś 

drobnego, ziarnistego, niby szron na ziemi. 

Na widok tego Izraelici pytali się wzajemnie: 

„Co to jest?” 

– gdyż nie wiedzieli, co to było. 

Wtedy powiedział do nich Mojżesz: 

„To jest chleb, który daje wam PAN na pokarm”. 

PSALM RESPONSORYJNYPS 78 (77), 3 I 4BC. 23-24. 25 I 54 (R.: POR. 24B) 

REFREN: Pokarmem z nieba PAN SWÓJ lud obdarzył 

To, co usłyszeliśmy i poznaliśmy, 

i co nam opowiedzieli nasi ojcowie, 

opowiemy przyszłemu pokoleniu, 

chwałę PANA i JEGO potęgę. 

ON z góry wydał rozkaz chmurom 

i bramę nieba otworzył. 

Jak deszcz spuścił mannę do jedzenia, 

podarował im chleb niebieski. 

Spożywał człowiek chleb aniołów, 

BÓG zesłał im pokarm do syta. 

Wprowadził ich do ziemi SWEJ świętej, 

na górę, którą zdobyła JEGO prawica. 

Z LISTU ŚW. PAWŁA APOSTOŁA DO EFEZJANEF 4, 17. 20-2 

Bracia: 

To mówię i zaklinam się na PANA, abyście już nie postępowali tak, jak po-

stępują poganie z ich próżnym myśleniem. 

Wy zaś nie tak nauczyliście się CHRYSTUSA. 

Słyszeliście przecież o NIM i zostaliście pouczeni w NIM, zgodnie z prawdą, 

jaka jest w JEZUSIE, że – co się tyczy poprzedniego sposobu życia – trzeba 

porzucić dawnego człowieka, który ulega zepsuciu na skutek 

zwodniczych żądz, 

odnawiać się duchem w waszym myśleniu 

i przyoblec się w człowieka nowego, stworzonego na obraz BOGA, 

w sprawiedliwości i prawdziwej świętości. 

AKLAMACJAMT 4, 4B Alleluja, alleluja, alleluja 

»Nie samym chlebem żyje człowiek, 

lecz każdym słowem, 

które pochodzi z ust BOŻYCH«. 

SŁOWA EWANGELII WG ŚW. JANAJ 6, 24-35 

Kiedy ludzie z tłumu zauważyli, że na brzegu jeziora nie ma JEZUSA ani JEGO 

uczniów, wsiedli do łodzi, dotarli do Kafarnaum i tam szukali JEZUSA. 

Gdy zaś odnaleźli GO na przeciwległym brzegu, rzekli do NIEGO: 

„RABBI, kiedy tu przybyłeś?” 

W odpowiedzi rzekł im JEZUS: 

»Zaprawdę, zaprawdę, powiadam wam: 

Szukacie MNIE nie dlatego, że widzieliście znaki, ale dla-

tego, że jedliście chleb do syta. 

Zabiegajcie nie o ten pokarm, który niszczeje, ale o ten, 

który trwa na życie wieczne, a który da wam SYN CZŁO-

WIECZY; 

JEGO to bowiem pieczęcią swą naznaczył BÓG OJCIEC«. 

Oni zaś rzekli do NIEGO: 

„Cóż mamy czynić, abyśmy wykonywali dzieła BOGA?” 

JEZUS, odpowiadając, rzekł do nich: 

»Na tym polega dzieło BOGA, abyście wierzyli w TEGO, którego ON 

posłał«. 

Rzekli do NIEGO: 

„Jaki więc TY uczynisz znak, abyśmy go zobaczyli i TOBIE uwierzyli? 

Cóż zdziałasz? 

Ojcowie nasi jedli mannę na pustyni, jak napisano: 

'Dał im do jedzenia chleb z nieba'”. 

Rzekł do nich JEZUS: 

»Zaprawdę, zaprawdę, powiadam wam: 

Nie Mojżesz dał wam chleb z nieba, ale dopiero Ojciec 

mój daje wam prawdziwy chleb z nieba. 

Albowiem chlebem Bożym jest Ten, który z nieba zstępuje 

i życie daje światu«. 

Rzekli więc do NIEGO: 

„Panie, dawaj nam zawsze ten chleb!” 

Odpowiedział im JEZUS: 

»JA jestem chlebem życia. 

Kto do MNIE przychodzi, nie będzie łaknął; 

a kto we MNIE wierzy, nigdy pragnąć nie będzie«. 

https://collections.lacma.org/node/172007
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INFORMACJE PARAFIALNE 
 5.VIII (niedziela): 

 Po sumie o 1200 adoracja NAJŚWIĘTSZEGO SAKRAMENTU. 
 Po adoracji spotkanie Kół Żywego Różańca. 

 6.VIII (poniedziałek): Święto PRZEMIENIENIA PAŃSKIEGO 

 Msze św. o 730 i 1800. 
 11.VIII (sobota): 

 WYPOMINKI o 1715. 
 Msza św. za zmarłych polecanych w WYPOMINKACH o 1800. 

 25–26.VIII: RÓŻANIEC RODZICÓW zaprasza na 2-dniową, auto-
karową pielgrzymkę do sanktuariów Podlasia: 

 Królowej Podlasia i Matki Jedności w Kodniu; 
 neounickiej parafii obrządku bizantyjsko-słowiańskiego 

w Kostomłotach; 
 Męczenników Podlaskich w Pratulinie; 
 Matki Bożej Leśniańskiej w Leśnej Podlaskiej; 
 ew. Krzyża Świętego w Skórcu; 
 ew. Matki Bożej Łaskawej w Wielgolasie. 

Nocleg w hotelu Stadniny Koni w Janowie Podlaskim. Koszt 
ok. 200 zł. Zapisy w zakrystii lub u organizatorów. 

 Chrzty w sierpniu w 4tą niedzielę miesiąca, 26.VIII, na sumie. 
Zgłoszenia do 17.VIII w kancelarii. Przygotowanie dla rodzi-
ców i chrzestnych 19.VIII po sumie, w kościele. 

 Choć główny remont kościoła już się zakończył to ofiary 
na jego odnowę można składać np. na konto parafialne: 

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

Za wszystkie ofiary – składane na tacę, wpłaty indywidualne 
i na konto z przeznaczeniem na remont kościoła – Rada 
Parafialna i nasi duszpasterze składają serdeczne Bóg zapłać! 

 W czasie wakacji szczegónie pamiętajmy! o prasie katolickiej! 

ZAPOWIEDZI 
Zapowiedź II: Mateusz OLESIŃSKI, kawaler z parafii tutejszej, i Paulina 

Sylwia KAZUBEK, panna z parafii pw. św. Elżbiety w Powsinie 

Zapowiedź I: Bartłomiej DOMINIAK, kawaler, i Paulina Patrycja RY-
BAK, panna, oboje z parafii tutejszej 

Ktokolwiek wiedziałby o przeszkodach w zawarciu małżeństwa przez w/w osoby 
proszony jest o skontaktowanie się z Kancelarią Parafialną 

INTENCJE MSZALNE I MODLITEWNE 

6.VIII 
(poniedziałek) 

730  

1800 
† Marianny, Józefa, Mariana, Zdzisława i Jana 

ZDUŃCZYKÓW, 

Mieczysława ANTCZAKA 

7.VIII 
(wtorek) 

730 w pewnej intencji 

1800 † Bernarda KOPYTA, w miesiąc po śmierci 

8.VIII 
(środa) 

730 o błogosławieństwo BOŻE i zdrowie dla Bernarda, w dniu imienin 

1800 † Ewy OSIADACZ, w miesiąc po śmierci 

9.VIII 
(czwartek) 

730  

1800 
† Krzysztofa GARWOLEWSKIEGO, w 3. rocznicę śmierci, 

zmarłych z rodziny GARWOLEWSKICH 

10.VIII 
(piątek) 

730  

1800 † Heleny PINDELSKIEJ, w 5. rocznicę śmierci 

11.VIII 
(sobota) 

730  

1715 WYPOMINKI 

1800 † zmarłych polecanych w WYPOMINKACH 

12.VIII 
(niedziela) 

845 
† Wandy, w 2. rocznicę śmierci, i Tadeusza, w 15. rocznicę śmierci, 

MILEWSKICH 

1030 
† Włodzimierza WĘCŁAWIAKA, 

Anny i Wacława WĘCŁAWIAKÓW 

1200 
† Zofii, Władysława i Henryka, w 15. rocznicę śmierci, DUDKÓW, 

Heleny, Piotra, Jerzego i Genowefy MILEWSKICH 

1800 

† Jana i Janiny CHODKIEWICZÓW, 

Wioletty SOBCZYŃSKIEJ, 

Adolfa KONARZEWSKIEGO, 

Jana JELENIA, 

Mariana BĄKA 

NAS NAUCZONO… 
Nas nauczono. Nie ma litości. 

Po nocach śni się brat, który zginął, 

Któremu oczy żywcem wykłuto, 

Któremu kości kijem złamano; 

I drąży ciężko bolesne dłuto, 

Nadyma oczy jak bąble – krew. 

Nas nauczono. Nie ma sumienia. 

W jamach żyjemy strachem zaryci, 

w grozie drążymy mroczne miłości, 

Własne posągi – źli troglodyci. 

Nas nauczono. Nie ma miłości. 

Jakże nam jeszcze uciekać w mrok 

przed żaglem nozdrzy węszących nas, 

przed siecią wzdętą kijów i rąk, 

kiedy nie wrócą matki ni dzieci 

w pustego serca rozpruty strąk. 

Nas nauczono. Trzeba zapomnieć, 

Żeby nie umrzeć rojąc to wszystko. 

Wstajemy nocą. Ciemno jest, ślisko. 

Szukamy serca – bierzemy w rękę, 

nasłuchujemy: wygaśnie męka, 

ale zostanie kamień – tak – głaz. 

I tak staniemy na wozach, czołgach, 

na samolotach, na rumowisku, 

gdzie po nas wąż się ciszy przeczołga, 

gdzie zimny potop omyje nas, 

nie wiedząc: stoi czy płynie czas. 

Jak obce miasta z głębin kopane, 

popielejące ludzkie pokłady 

na wznak leżące, stojące wzwyż, 

nie wiedząc, czy my karty iliady 

rzeźbione ogniem w błyszczącym złocie, 

czy nam postawią, z litości chociaż, 

nad grobem krzyż. 

BACZYŃSKI, Krzysztof Kamil (1921, Warszawa – 4.viii.1944, Warszawa) – „Pokolenie”, 22.VII.1943, fragm. 
il. pow.: Krzysztof Kamil BACZYŃSKI, portret współczesny, VII LO w Szczecinie; źródło: lo7.szczecin.pl 

BISKUPI WARSZAWSCY: TOMASZ CHMIELEWSKI 

Na świat przyszedł 28.XII.1767 w Chmielowie albo Chmielewie. 

21.XII.1794, a zatem tuż przed ostatnim, trzecim rozbiorem Polski, został 

wyświęcony na prezbitera. 

Był proboszczem w parafii pw. św. Bartłomieja w miejscowości Szyszki 

k. Pułtuska. Następnie został prepozytem – czyli przewodniczącym 

kanoników – kapituły płockiej, prałatem, oficjałem i wikariuszem 

generalnym – czyli pełnomocnikiem biskupa – w Pułtusku. 

2.X.1837 Grzegorz XIV mianował go biskupem pomocniczym archidiecezji 

warszawskiej, ze stolicą tytularną Gratianopolis. Święceń udzielił mu 

19.XI.1837 metropolita warszawski, abp Stanisław Kostka Choromański, 

w asyście bpa Franciszka Pawłowskiego, ordynariusza płockiego, i bpa Wa-

lentego Macieja Tomaszewskiego, ordynariusza kujawsko-kaliskiego. 

Kilka miesięcy później, 21.II.1938, abp Choromański zmarł. Na urząd wika-

riusza kapitulnego, czyli wyznaczonego przez archidiecezjalną warszawską 

kapitułę katedralną do zarządzania diecezją na okres wakatu na urzędzie 

arcybiskupim, wyznaczony został kanonik Michał Wierzbowski, który aliści 

już 28.II.1938 zrezygnował. Wówczas urząd objął bp Tomasz… 

Nie przewidywał zapewne, że funkcję będzie sprawował aż do śmierci. Dzia-

ło się to bowiem ledwie kilka lat po powstaniu listopadowym. Na tronie 

carów rosyjskich – samowładnych króli zaborczego Królestwa Polskiego – 

zasiadał nieprzychylny Polakom i Kościołowi Mikołaj I Romanow. 

Car nie dozwolił, by abp Choromański obejmując w 1837 archidiecezję pozy-

skał też godność prymasa Królestwa Polskiego. Po jego śmierci zaś Mikołaj I 

rozpoczął starania o likwidację archidiecezji warszawskiej i przejęcie jej upra-

wnień przez archidiecezję mohylewską… 

Watykan nie wyraził zgody. Rosjanie zastosowali więc inną metodę – 

przeciągając rozmowy na temat obsadzenia wakatu na warszawskiej stolicy, 

proponując osoby nieakcepto-walne dla Stolicy Apostolskiej… 

Mimo to archidiecezja, pod kierunkiem bpa Chmielewskiego, funkcjo-

nowała. Kościół, w obliczu klęski powstańczej, stawał się bastionem ducha 

niepodległości. W świątyniach przechowywano zdobyczne chorągwie, 

odznaczenia wojskowe i niedostępną gdzie indziej w zaborczym rosyjskim 

Królestwie Polskim polską literaturę. 

Ale 29.XI.1841 bp Chmielewski zmuszony został do wzięcia udziału 

w uroczystości odsłonięcia pomnika poświęconego siedmiu polskim 

generałom, którzy w Noc Listopadową 29 na 30.XI.1830 odmówili wzięcia 

udziału w insurekcji i zginęli z rąk powstańców… 

Biskup Chmielewski prowadził owocną pracę duszpasterską – święcił 

kościoły, inicjował budowę nowych (m.in. 18.VIII.1841 poświęcił kamień 

węgielny pod budowę kościoła pw. św. Karola Boromeusza w Warszawie), 

bierzmował, wyświęcał nowych kapłanów… 

Był kawalerem orderu św. Stanisława… 

Zmarł 30.VII.1844 w Warszawie. 

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 

INNE Żywy Różaniec – +48 512 665 747; Różaniec Rodziców – +48 608 369 120 
 

http://lo7.szczecin.pl/m/index.php/wydarzenia/27-odsloniecie-portretu-k-k-baczynskiego
http://www.swzygmunt.knc.pl/

