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Wyraz „powszedniego” [Modlitwy PAŃSKIEJ] – w języku greckim epioúsios – nie pojawia się nigdzie więcej w Nowym Testamencie. 

W znaczeniu czasowym jest to pedagogiczne powtórzenie […] „dzisiaj”POR. WJ 16, 19-21 dla utwierdzenia w nas ufności „bez zastrzeżeń”. 

W znaczeniu jakościowym oznacza to, co jest konieczne do życia, a mówiąc szerzej: wszelkie dobro wystarczające do utrzymaniaPOR. 1 TM 6, 8. 

Dosłownie (epioúsios: nadzwyczajny) oznacza wprost CHLEB ŻYCIA, CIAŁO CHRYSTUSA, „lekarstwo nieśmiertelności”ŚW. IGNACY ANTIOCHEŃSKI, EPISTULA AD EPHESIOS, 20, 2: PG 5, 661, 

bez którego nie mamy w sobie ŻYCIAPOR. J 6, 53-56. 

Wreszcie, znaczenie to – w powiązaniu z poprzednim – dotyczy w sposób oczywisty nieba: „Powszedni” znaczy „należący do dnia PAŃSKIEGO”, dnia Uczty 

w Królestwie, uprzedzanej w Eucharystii, która jest przedsmakiem nadchodzącego Królestwa. 

Dlatego liturgia eucharystyczna powinna być celebrowana „codziennie”. 

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. 

OJCIEC niebieski zachęca nas, abyśmy jako dzieci nieba prosili o CHLEB z niebaPOR. J 6, 51. 

CHRYSTUS „SAM jest tym CHLEBEM, który – zasiany w DZIEWICY, wyrosły w ciele, ukształtowany w męce, wypieczony w piecu grobu, przechowywany w Kościele, 

przynoszony na ołtarze – codziennie udziela wiernym owego niebieskiego pokarmu”ŚW. PIOTR CHRYZOLOG, SERMONES, 71: PL 52, 402 D. [KKK, 2837.]

DZIEWIĘTNASTA NIEDZIELA ZWYKŁA 

 

JA JESTEM CHLEBEM ŻYCIA 

witraż, fragm., kościół pw. św. Wawrzyńca, Chicheley, hrabstwo Buckinghamshire, Wielka Brytania; źródło: mailchi.mp 

Z PIERWSZEJ KSIĘGI KRÓLEWSKIEJ1 KRL 19, 4-8 

Eliasz poszedł na pustynię na odległość jednego dnia drogi. 

Przyszedłszy, usiadł pod jednym z janowców i pragnąc umrzeć, powiedział: 

„Wielki już czas, o PANIE! 

Zabierz moje życie, bo nie jestem lepszy od moich przodków”. 

Po czym położył się pod jednym z janowców i zasnął. 

A oto anioł, trącając go, powiedział mu: 

„Wstań, jedz!” 

Eliasz spojrzał, a oto przy jego głowie podpłomyk i dzban z wodą. 

Zjadł więc i wypił, i znów się położył. 

Ponownie anioł PAŃSKI wrócił i trącając go, powiedział: 

„Wstań, jedz, bo przed tobą długa droga”. 

Powstawszy zatem, zjadł i wypił. 

Następnie umocniony tym pożywieniem szedł czterdzieści dni i czter-

dzieści nocy aż do BOŻEJ góry Horeb. 

PSALM RESPONSORYJNYPS 34 (33), 2-3. 4-5. 6-7. 8-9 (R.: POR. 9A) 

REFREN: Wszyscy zobaczcie, jak nasz PAN jest dobry 

Będę błogosławił PANA po wieczne czasy, 

JEGO chwała będzie zawsze na moich ustach. 

Dusza moja chlubi się PANEM, 

niech słyszą to pokorni i niech się weselą. 

Wysławiajcie razem ze mną PANA, 

wspólnie wywyższajmy JEGO imię. 

Szukałem pomocy u PANA, a ON mnie wysłuchał 

i wyzwolił od wszelkiej trwogi. 

Spójrzcie na NIEGO, a rozpromienicie się radością, 

oblicza wasze nie zapłoną wstydem. 

Oto zawołał biedak i PAN go usłyszał, 

i uwolnił od wszelkiego ucisku. 

Anioł PAŃSKI otacza szańcem bogobojnych, 

aby ich ocalić. 

Skosztujcie i zobaczcie, jak PAN jest dobry, 

szczęśliwy człowiek, który znajduje w NIM ucieczkę. 

Z LISTU ŚW. PAWŁA APOSTOŁA DO EFEZJANEF 4, 30 – 5, 2 

Bracia: 

Nie zasmucajcie BOŻEGO DUCHA ŚWIĘTEGO, którym zostaliście opieczętowani 

na dzień odkupienia. 

Niech zniknie spośród was wszelka gorycz, uniesienie, gniew, wrzas-

kliwość, znieważanie – wraz z wszelką złością. 

Bądźcie dla siebie nawzajem dobrzy i miłosierni. 

Przebaczajcie sobie, tak jak i BÓG wam przebaczył w CHRYSTUSIE. 

Bądźcie więc naśladowcami BOGA, jako dzieci umiłowane, i postępujcie 

drogą miłości, bo i CHRYSTUS was umiłował i samego siebie wydał za nas 

w ofierze i dani na woń miłą BOGU. 

AKLAMACJAJ 6, 51AB Alleluja, alleluja, alleluja 

»JA jestem CHLEBEM ŻYWYM, który zstąpił z nieba. 

Jeśli ktoś spożywa ten CHLEB, będzie żył na wieki« 

SŁOWA EWANGELII WG ŚW. JANAJ 6, 41-51 

Żydzi szemrali przeciwko JEZUSOWI, dlatego że powiedział: 

»JA jestem CHLEBEM, który z nieba zstąpił«. 

I mówili: 

„Czyż to nie jest JEZUS, syn Józefa, którego ojca i matkę my zna-

my? 

Jakżeż może ON teraz mówić: 

Z nieba zstąpiłem”. 

JEZUS rzekł im w odpowiedzi: 

»Nie szemrajcie między sobą! 

Nikt nie może przyjść do MNIE, jeżeli go nie pociągnie OJCIEC, który 

MNIE posłał; 

JA zaś wskrzeszę go w dniu ostatecznym. 

Napisane jest u Proroków: 

'Oni wszyscy będą uczniami BOGA'. 

Każdy, kto od OJCA usłyszał i przyjął naukę, przyjdzie do MNIE. 

Nie znaczy to, aby ktokolwiek widział OJCA; 

jedynie TEN, który jest od BOGA, widział OJCA. 

Zaprawdę, zaprawdę, powiadam wam: 

Kto we MNIE wierzy, ma życie wieczne. 

JA jestem CHLEBEM ŻYCIA. 

Ojcowie wasi jedli mannę na pustyni i pomarli. 

To jest CHLEB, który z nieba zstępuje: 

Kto GO je, nie umrze. 

JA jestem CHLEBEM ŻYWYM, który zstąpił z nieba. 

Jeśli ktoś spożywa ten CHLEB, będzie żył na wieki. 

CHLEBEM, który JA dam, jest MOJE CIAŁO, wydane za życie 

świata«. 

https://mailchi.mp/aquinascollege/vzvwew2wy2?utm_campaign=coschedule&utm_source=googleplus_page&utm_medium=Aquinas%20College
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INFORMACJE PARAFIALNE 
 15.VIII (środa): Uroczystość WNIEBOWZIĘCIA NAJŚWIĘTSZEJ MA-

RYI PANNY. 

 Msze św. jak w niedzielę. 
 Błogosławieństwo ziół i kwiatów podczas każdej Mszy św. 

 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: 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 

13.VIII 
(poniedziałek) 

730 w pewnej intencji 

1800  

14.VIII 
(wtorek) 

730  

1800 dziękczynna, w 5. rocznicę ślubu Danuty i Krzysztofa 

15.VIII 
(środa) 

845 
† Marianny i Józefa JAGNYZIAKÓW, 

Genowefy i Henryka ŁABĘDZIÓW 

1030 dziękczynna, w 2. rocznicę ślubu Moniki i Marcina SAWICKICH 

1200 
† Zdzisława, Jarosława i Pawła GUTTÓW, 

zmarłych z rodzin SOĆKÓW i GUTTÓW 

1800 
† Kazimiery i Andrzeja ŻUBERÓW, 

zmarłych z rodziny ŻUBERÓW 

16.VIII 
(czwartek) 

730  

1800 † Matyldy GUT–ANDZIAK 

17.VIII 
(piątek) 

730  

1800 
† Marii i Anny BOCZKOWSKICH, 

zmarłych z rodzin BOCZKOWSKICH i OSSOWSKICH 

18.VIII 
(sobota) 

730 † Stanisława CYGANA 

1800 
† Stefanii i Jana JAKIMOWICZÓW, 

zmarłych z rodziny, 

Marii i Stanisława KOWALCZYKÓW 

19.VIII 
(niedziela) 

845 
† Stanisława i Heleny MIRKOWSKICH, 

zmarłych z rodzin MIRKOWSKICH, MELÓW i URBANKÓW 

1030 
† Ireny i Eugeniusza WARGOCKICH, 

 zmarłych z rodziny 

1200 
† Ludwiki i Witolda BUJEŃCZYKÓW, 

Bernarda, Jana i Antoniny BARANÓW 

1800 
† Krystyny BUJEŃCZYK, w 1. rocznicę śmierci, 

Ludwiki i Witolda BUJEŃCZYKÓW 

ODMAWIAMY… 
Zapełniajcie, zapełniajcie nami muzea! 

Na nic zda się podstęp i nikczemność! 

Niechby cała stolica spłonęła – 

Ta ofiara nie będzie daremna. 

Nas pragniecie zatrwożyć nalotem?… 

Nas – przerazić hukiem bomb śród głowni?… 

Uwięzieni, legniemy pokotem, 

Robotnicy Warszawskiej Gazowni! 

– Tak… Żyć chcemy. Nie chcemy – umierać! 

BOŻE!… Ujrzeć jeszcze – Ojczyznę swobodną!… 

Zginąć – teraz?… Zginąć – właśnie teraz?… 

– BOŻE! Pozwól zachować nam godność! 

Przetrwać dumnie jeszcze te męczarnie. 

Niech nas pędzą na czołgi pancerne! 

Niech zwycięski szał braci ogarnie, 

Kiedy serca przestrzelą nam wierne. 

Pogardzamy waszym ultimatum. 

Nie nas łudzić pokusą służalczą. 

Odmawiamy! Żadnych delegatów! 

Oddziały nasze – niech walczą! 

JASIŃSKI, Zbigniew, „Rudy”, „Zbigniew Rudy” (1908, Łódź – 1984, 

Bermagui, Australia) 

Na początku Powstania Warszawskiego w budynkach 
Muzeum Narodowego Niemcy zgromadzili kilka tysięcy 
mieszkańców Warszawy. Nakazali im wybranie delegatów, 
którzy mieli się udać z misją do dowództwa Armii Krajowej 
AK, by wymusić zakończenie walk. Ci – byli wśród nich 
robotnicy warszawskiej gazowni z rodzinami – odmówili… 

il. po prawej.: DO BRONI — TOMIAK, Edward (1923, Poznań – 1945, Melk / Mauthausen) 
VIII.1944, Powstanie Warszawskie, Janina Marisówna-Tomiak ul. Muranowska, Stare Miasto; źródło: www.1944.pl 

BISKUPI WARSZAWSCY: ANTONI MELCHIOR FIJAŁKOWSKI, CZ. I 

Na świat przyszedł 3.I.1778 w Zielomyślu 

k. Pszczewa, lubuskiej wsi należącej do biskupów 

poznańskich. Cztery dni później, w kościele para-

fialnym w Pszczewie, przyjęty został do Kościoła 

powszechnego w sakramencie chrztu św. 

Był jednym z czterech synów Stefana, z nieza-

możnej szlacheckiej rodziny Fijałkowskich, pie-

czętującej się herbem Ślepowron, i Beaty. Ojciec 

pełnił w Pszczewie funkcję zarządcy dóbr 

biskupich, prawd. do 1792 i II rozbioru Polski, gdy 

ziemia lubuska znalazła się w zaborze pruskim, 

a dobra biskupów poznańskich zostały przez 

Prusaków zrabowane. 

Rodzina przeniosła się wówczas prawd. do Poznania, 

gdzie Antoni pobierał pierwsze nauki. 

Następnie studiował teologię w seminarium duchownym w Gnieźnie. 

Święcenia kapłańskie przyjął 4.I.1801 w katedrze gnieźnieńskiej. 

Został audytorem przy biskupie diecezji kujawsko-kaliskiej, a od 1811 – 

przez 30 lat – był kanonikiem włocławskim i kustoszem kapituły płockiej. 

M.in. dzięki jego staraniom we Włocławku powstał szpital pw. św. Antoniego… 

W czasie powstania listopadowego miał być kapelanem jednego z polskich 

oddziałów insurekcyjnych. 

27.I.1842 Grzegorz XVI mianował go biskupem pomocniczym diecezji płoc-

kiej – i biskupem tytularnym diecezji Hermopolis Maior. 

Święcenia biskupie przyjął 15.V.1842 we Włocławku, z rąk ordynariusza 

płockiego, bpa Franciszka di Paolo Pawłowskiego. 

Dwa lata później aliści opuścił Płock: po śmierci 30.VII.1844 bowiem 

warszawskiego sufragana, bpa Tomasza Chmielewskiego, został 3.VIII.1844 

wybrany wikariuszem kapitulnym archidiecezji warszawskiej, czyli 

wyznaczonym przez warszawską kapitułę katedralną do zarządzania 

diecezją na okres wakatu na urzędzie biskupim. Choć wówczas zrzekł się 

tego urzędu ale już 21.IX tego samego roku został wybrany ponownie… 

Działo się to w czasach, gdy Mikołaj I, car rosyjski zarządzający zaborczym 

Królestwem Polskim (ros. Царство Польское), starał się o likwidację 

archidiecezji warszawskiej i przejęcie jej uprawnień przez archidiecezję 

mohylewską. Watykan nie zgadzał się, więc Rosjanie zastosowali inną 

metodę – przeciągając i blokując rozmowy na temat obsadzenia wakatu 

na warszawskiej stolicy, proponując osoby nieakceptowalne dla Stolicy 

Apostolskiej… 

I tak bp Fijałkowski przez 13 lat pełnił funkcję wikariusza zarządzającego 

pozbawioną swego kanonicznego pasterza archidiecezją warszawską. 

Dopiero po śmierci Mikołaja I i objęciu tronu carów rosyjskich przez 

Aleksandra II, 19 lat po zgonie poprzedniego arcypasterza warszawskiego, 

abpa Stanisława Kostki Choromańskiego, papież – bł. Pius IX – mianował go 

18.IX.1856 arcybiskupem metropolitą warszawskim. Ingres do warszawskiej 

archikatedry abp Fijałkowski odbył 11.I.1857. Miał 79 lat… 

Powiedział wówczas, że czuje się „sługą nieużytecznym, starcem 

niedołężnym, niegodnym piastować tak wysoki urząd”. A w liście 

duszpasterskim z tej okazji dodawał: „Sprawiedliwą przejęci bojaźnią […] 

z pokorą przyjmujemy ten obowiązek i poddajemy się. Bądź wola TWOJA 

PANIE! […] BOŻE ku wspomożeniu memu wejrzyj!” 

Posługę przyszło mu sprawować w latach poprzedzających wybuch 

powstania styczniowego. Warszawa wrzała… 

il. pow.: ANTONI MELCHIOR FIJAŁKOWSKI — autor nieznany 

XIX w., olejny na płótnie, 55×45,5 cm, Muzeum Wojska Polskiego; źródło: cyfrowe.mnw.art.pl 

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 
 

https://www.1944.pl/fototeka/kobiety,90.html#5571
http://cyfrowe.mnw.art.pl/dmuseion/docmetadata?id=16973
http://www.swzygmunt.knc.pl/

