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EUCHARYSTIA jest: 

 Pamiątką Męki i Zmartwychwstania PANA. 

 Najświętszą Ofiarą, ponieważ uobecnia jedyną ofiarę Chrystusa Zbawiciela i włącza w nią ofiarę Kościoła. 

 Używa się także nazwy ofiara Mszy świętej, „ofiara pochwalna”HBR 13, 15; POR. PS 116, 13. 17, ofiara duchowaPOR. 1 P 2, 5, ofiara czystaPOR. ML 1, 11 i Święta, 

ponieważ dopełnia i przewyższa wszystkie ofiary Starego Przymierza. 

 Świętą i BOSKĄ liturgią, ponieważ celebrowanie tego sakramentu zajmuje centralne miejsce w całej liturgii Kościoła i jest jej najgłębszym wyrazem. 

 W tym samym znaczeniu nazywa się również ten sakrament celebrowaniem świętych Misteriów. 

 Mówi się także o NAJŚWIĘTSZYM SAKRAMENCIE, ponieważ jest to sakrament sakramentów. 

 Nazwa ta odnosi się szczególnie do postaci eucharystycznych przechowywanych w tabernakulum. 

 Komunią, ponieważ przez ten sakrament jednoczymy się z CHRYSTUSEM, który czyni nas uczestnikami SWOJEGO CIAŁA i SWOJEJ KRWI, abyśmy tworzyli z NIM 

jedno ciałoPOR. 1 KOR 10, 16-17. 

 Nazywa się jeszcze EUCHARYSTIĘ rzeczami świętymi (ta hagia; sancta)KONSTYTUCJE APOSTOLSKIE, 8, 13, 12; DIDACHE, 9, 5; 10, 6 i jest to pierwotne znaczenie „komunii 

świętych” (świętych obcowania), o której mówi Symbol Apostolski. 

 Nazywa się ją również chlebem aniołów, chlebem z nieba, lekarstwem nieśmiertelnościŚW. IGNACY ANTIOCHEŃSKI, EPISTULA AD EPHESIOS, 20, 2, wiatykiem. 

 Mszą świętą, ponieważ liturgia, w której dokonuje się misterium zbawienia, kończy się posłaniem wiernych (missio), aby pełnili wolę BOŻĄ w codziennym 

życiu. [KKK, 1330–2.]

DWUDZIESTA NIEDZIELA ZWYKŁA 

 

USTANOWIENIE EUCHARYSTII — BAROCCI, Fryderyk Fiori (1526, Urbino – 1612, Urbino) 

1608, olejny na płótnie, 290×177 cm, bazylika Santa Maria sopra Minerva, Rzym; źródło: www.wga.hu 

Z KSIĘGI PRZYSŁÓWPRZ 9, 1-6 

Mądrość zbudowała sobie dom, wyciosała siedem kolumn, nabiła swych 

zwierząt, namieszała wina i zastawiła stół. 

Służące odesłała i woła na wyżynnych miejscach miasta: 

„Prostaczek niech tutaj przyjdzie!” 

Do tego, komu brak rozumu, mówiła: 

„Chodźcie, nasyćcie się moim chlebem, pijcie wino, które 

zmieszałam. 

Odrzućcie naiwność, a żyć będziecie, chodźcie prosto drogą 

rozsądku”. 

PSALM RESPONSORYJNYPS 34 (33), 2-3. 10-11. 12-13. 14-15 (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. 

Bójcie się PANA, wszyscy JEGO święci, 

gdyż bogobojni nie zaznają biedy. 

Bogacze zubożeli i zaznali głodu, 

szukającym PANA niczego nie zabraknie. 

Zbliż cie się, synowie, posłuchajcie, co mówię, 

będę was uczył bojaźni PAŃSKIEJ. 

Kim jest ten człowiek, który życia pożąda 

i długich dni pragnie, by się nimi cieszyć? 

Powściągnij swój język od złego, 

a wargi swoje od kłamstwa. 

Od zła się odwróć, czyń, co dobre, 

szukaj pokoju i dąż do niego. 

Z LISTU ŚW. PAWŁA APOSTOŁA DO EFEZJANEF 5, 15-20 

Baczcie pilnie, jak postępujecie: nie jak niemądrzy, ale jak mądrzy. 

Wyzyskujcie chwilę sposobną, bo dni są złe. 

Nie bądźcie przeto nierozsądni, lecz usiłujcie zrozumieć, co jest wolą PANA. 

I nie upijajcie się winem, bo to jest przyczyną rozwiązłości, ale napełniajcie 

się DUCHEM, przemawiając do siebie wzajemnie psalmami i hymnami, 

i pieśniami pełnymi ducha, śpiewając i wysławiając PANA w waszych 

sercach. 

Dziękujcie zawsze za wszystko BOGU OJCU w imię PANA naszego, JEZUSA 

CHRYSTUSA. 

AKLAMACJAJ 6, 56 Alleluja, alleluja, alleluja 

»Kto spożywa MOJE CIAŁO 

i KREW MOJĄ pije, 

trwa we MNIE, 

a JA w nim jestem« 

SŁOWA EWANGELII WG ŚW. JANAJ 6, 51-58 

JEZUS powiedział do Żydów: 

»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«. 

Sprzeczali się więc między sobą Żydzi, mówiąc: 

„Jak ON może nam dać SWOJE CIAŁO do jedzenia?” 

Rzekł do nich JEZUS: 

»Zaprawdę, zaprawdę, powiadam wam: 

Jeżeli nie będziecie jedli CIAŁA SYNA CZŁOWIECZEGO ani pili 

KRWI JEGO, nie będziecie mieli życia w sobie. 

Kto spożywa MOJE CIAŁO i pije MOJĄ KREW, ma życie 

wieczne, a JA go wskrzeszę w dniu ostatecznym. 

CIAŁO MOJE jest prawdziwym pokarmem, a KREW MOJA jest 

prawdziwym napojem. 

Kto spożywa MOJE CIAŁO i KREW MOJĄ pije, trwa we MNIE, 

a JA w nim. 

Jak MNIE posłał żyjący OJCIEC, a JA żyję przez OJCA, tak 

i ten, kto Mnie spożywa, będzie żył przeze MNie. 

To jest chleb, który z nieba zstąpił – nie jest on taki jak 

ten, który jedli wasi przodkowie, a poumierali. 

Kto spożywa ten chleb, będzie żył na wieki«. 

https://www.wga.hu/html/b/barocci/eucharis.html
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INFORMACJE PARAFIALNE 
 24.VIII (piątek): Modlitewne spotkanie „RÓŻANIEC RODZICÓW 

ZA DZIECI” – po Mszy św. o 1800. 
 25–26.VIII: RÓŻANIEC RODZICÓW zaprasza na 2-dniową, auto-

karową pielgrzymkę do sanktuariów Podlasia, m.in. do Królowej 
Podlasia i Matki Jedności w Kodniu. 
Nocleg w hotelu Stadniny Koni w Janowie Podlaskim. Koszt 
ok. 200 zł. Zapisy w zakrystii lub u organizatorów. 
Spotkanie organizacyjne 19.VIII (niedziela) w domu rekolekcyj-
nym, po Mszy św. o 1800. 

 Chrzty w sierpniu w 4tą niedzielę miesiąca, 26.VIII, na sumie. 
 Ks. abp Andrzej JÓZWOWICZ, nuncjusz apostolski w Rwan-

dzie, podziękował! naszej parafii – a w szczególności mło-

dzieży, której udzielił sakramentu bierzmowania w 2017 – 
za ofiarę serca (1,000 usd). Przekazał ją Centrum CECYDAY 
w Kigali, prowadzonemu przez wspólnotę Emmanuel, zaj-
mującą się pomocom dzieciom ulicy. Więcej szczegółów – 
na stronie parafialnej www.swzygmunt.knc.pl. 

 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! 

ZAPOWIEDZI 
Zapowiedź I: Bartłomiej MARCHEL, kawaler, i Ewelina ZAJKOWSKA, 

panna, oboje z parafii tutejszej 

Zapowiedź I: Adrian ZIEMSKI, kawaler z parafii tutejszej, i Emilia OGO-
NEK, panna z parafii pw. Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi 
Panny w Górze Kalwarii 

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

INTENCJE MSZALNE I MODLITEWNE 

20.VIII 
(poniedziałek) 

730 
† Kazimierza ODOLIŃSKIEGO, w 20. rocznicę śmierci, 

Stanisława i Marianny, 

Stanisława i Antoniego OSĘKÓW 

1800 † Bernarda KOPYTA 

21.VIII 
(wtorek) 

730 o zdrowie i błogosławieństwo BOŻE dla Jana, z racji 18. urodzin 

1800 
† Stanisława, Leszka i Zygmunta BURACZYŃSKICH, 

 ich rodziców 

22.VIII 
(środa) 

730 † cierpiących w czyśćcu 

1800 † Jana GRZYWACZA, w rocznicę śmierci 

23.VIII 
(czwartek) 

730  

1800 † Jadwigi i Zbigniewa AMBROZIKÓW 

24.VIII 
(piątek) 

730 w pewnej intencji 

1800 w intencjach Różańca Rodziców 

25.VIII 
(sobota) 

730  

1800 
dziękczynna, z prośbą o błogosławieństwo BOŻE i wszelkie potrzebne łaski, 

dla Joanny i Jana CHOJNACKICH, z racji 50. rocznicę ślubu 

26.VIII 
(niedziela) 

845 
† rodziców GUZIŃSKICH i ADAMCZYKÓW, 

Józefa KULCZYKA i Mieczysława ADAMCZYKA 

1030 † Kamila RAWSKIEGO, w 4. rocznicę śmierci 

1200 
† Edwarda STRZELECKIEGO, 

zmarłych z rodzin MARDESÓW i STRZELECKICH 

1800 
dziękczynna, z prośbą o błogosławieństwo BOŻE i wszelkie potrzebne łaski, 

dla Urszuli i Radosława GOLISZEWSKICH, w 15. rocznicę ślubu 

ORZEŁ BIAŁY… 
Na ulicy w powstańczej Warszawie 

sprzedawano blaszane Orzełki 

zanim dziecko Virtuti dostanie 

niech Orzełkiem na czapce się cieszy 

Nie chciał nikt żeby dzieci walczyły 

Nie chciał nikt by co dnia umierały 

Lecz powstrzymać ich nikt nie miał siły 

Same sobie broń zdobyć umiały 

Ile Orłów sprzedano zbyt tanio?!?! 

Ile Orłów sprzedano zbyt drogo… 

Cena prawdą umarłych zostanie… 

Żywi z bólu rozliczyć się mogą… 

Na powstańczej kronice zostały 

Zdjęcia chłopca co poległ na Ciepłej 

Jedenaście miał lat Orzeł Biały!!! 

A nazywał się Wojtuś Zaleski 

W Chrobrym II każdy Orła doceniał 

Umiał przejść wszystkie linie niemieckie… 

Wyprowadził bez strat z okrążenia 

Grupę „Grzesia” – znał drogi bezpieczne 

Ile Orłów sprzedano zbyt tanio?!?! 

Ile Orłów sprzedano zbyt drogo… 

Cena prawdą umarłych zostanie… 

Żywi z bólu rozliczyć się mogą… 

Potem poległ i Tygrys i Magik 

I tysiące z tych co nie walczyły… 

Umierały też Dzieci Warszawy 

Które Matki szaleńczo chroniły 

Orzeł Biały miał grób na Ceglanej 

W bramie była Maryi figurka 

Krzyż Virtuti przyznany zostanie 

Wszystkim Dzieciom Z Naszego Podwórka 

KOŁAKOWSKI, Roman (ur. 1957, Wrocław) 

BISKUPI WARSZAWSCY: ANTONI MELCHIOR FIJAŁKOWSKI, CZ. II 

Posługę na stolicy arcybiskupiej w Warszawie przyszło 

mu sprawować w czasach poprzedzających wybuch 

powstania styczniowego. Warszawa wrzała… 

25.II.1861 odbyła się demonstracja z okazji 30. rocz-

nicy bitwy o Olszynkę Grochowską w czasie 

powstania listopadowego. Zaborcze władze rosyjskie 

zareagowały aresztowaniami uczestników. Dwa dni 

później więc, 27.II.1861, studenci warszawskiej Szkoły 

Sztuk Pięknych i Akademii Medyko-Chirurgicznej 

zorganizowali kolejny protest. Na Starym Mieście 

manifestacja przerodziła się w procesję. Gdy 

uczestnicy dotarli do Krakowskiego Przedmieścia 

wojsko rosyjskie otworzyło ogień. Zginęło pięciu 

uczestników protestu, kilkudziesięciu było rannych… 

Demonstranci chronili się w kościołach, ale i do nich wtargnęli Kozacy, 

stanowiący większość wojsk rosyjskich. 

Schorowany już starzec – abp Fijałkowski – złożył namiestnikowi carskiemu, 

księciu Michaiłowi Gorczakowowi, protest. Przewodniczył też uroczystościom 

pogrzebym ofiar na Powązkach, które przerodziły się w jeszcze większą 

manifestację. 

Jednocześnie na znak protestu zamknął warszawskie kościoły (podobne 

zarządzenie wydał rabin Izaak Kramsztyk zamykając synagogi). A w okólniku 

z 3.III.1861 abp Fijałkowski ogłosił: „Wszystkie części odwiecznej Polski 

przewdziewają na czas nieograniczony przyzwoitą żałobę. Kobiety tylko 

w dzień ślubu białą suknię”… 

8.IV.1861 na Placu Zamkowym w czasie kolejnej manifestacji patriotycznej 

Rosjanie ostrzelali bezbronny tłum. Zginęło 100 osób, a kilkaset zostało 

rannych… 

Abp Fijałkowski, prymas Królestwa Polskiego – acz tytułu tego nie używał – 

stawał się rzeczywistym przywódcą narodu i symbolicznym interrexem. 

Zmarł kilka miesięcy później, 5.X.1861, w Warszawie. Przed śmiercią miał 

powiedzieć zgromadzonym wokół jego łoża kapłanom: 

„Umierającym proszę i zaklinam was głosem: trzymajcie zawdy z narodem; 

starajcie się jako pasterze ludu bronić sprawy spólnej ojczyzny i nie zapo-

minajcie nigdy, żeście Polakami!”… 

Jego pogrzeb 10.X.1861 był wielką manifestacją patriotyczną, jedną z naj-

większych przed wybuchem powstania styczniowego. W odpowiedzi nowy 

namiestnik carski, gen. Karol Lambert, ogłosił 14.X.1861 w zaborczym 

Królestwie Polskim (ros. Царство Польское) stan wojenny… 

W 1864, w publikacji „Krzyżowy charakter ruchu polskiego”, wydanej 

we Lwowie, w zaborze austriackim, pisano o abpie Fijałkowskim: 

„Piękna to postać w panteonie narodowym, tego pochylonego wiekiem i tru-

dami starca – kapłana, z tą nieugiętą wolą, z tą energią tak śmiało idącą 

naprzód. Pamięć ks. Fijałkowskiego nie wygaśnie w narodzie. Będzie on 

zawsze jaśniał wzorem czystego patriotyzmu, niezłomnej wytrwałości, 

cywilnej odwagi, słowem tych wszystkich cnót, jakie są ozdobą każdego 

człowieka postawionego wysoko w życiu publicznym. Historia wyznaczy mu 

godne miejsce obok innych biskupów, przed którymi naród z uwielbieniem 

czoło pochyla”… 

Pod koniec XX w. jego kolejny następca, Prymas Józef kard. Glemp, 

porównał manifestację patriotyczną, w którą przerodził się pogrzeb 

Antoniego Fijałkowskiego, do pogrzebu Stefana kard. Wyszyńskiego… 

Pochowany został w krypcie arcybiskupów warszawskich w archikatedrze 

pw. św. Jana Chrzciciela w Warszawie. 

il. pow.: Antoni Melchior FIJAŁKOWSKI — KASPEROWICZ, Wojciech (1843, Wyszyna? – Paryż?) 

1861–2, 15,0×9,0×6,5cm, rzeźba, cyna, Muzeum Łazienki Królewskie, Warszawa; źródło: www.lazienki-krolewskie.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 
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https://www.lazienki-krolewskie.pl/pl/katalog/obiekty/lkr-959
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