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W tradycji liturgicznej na Wschodzie i na Zachodzie mamy już od czasów starożytnych świadectwa o namaszczaniu chorych poświęconym olejem. 

W ciągu wieków namaszczenie chorych było coraz częściej udzielane wyłącznie umierającym. 

Z tego powodu otrzymało ono nazwę „ostatniego namaszczenia”. 

Pomimo tej ewolucji Kościół w liturgii nigdy nie przestawał prosić PANA, by chory odzyskał zdrowie, jeśli to służyłoby jego zbawieniuPOR. SOBÓR TRYDENCKI: DS 1696. 

Konstytucja apostolska Sacram unctionem infirmorum z 30 listopada 1972 roku zgodnie ze wskazaniami Soboru Watykańskiego IIPOR. SOBÓR WATYKAŃSKI II, 

KONST. SACROSANCTUM CONCILIUM, 73 ustaliła, że w obrządku rzymskim będą odtąd obowiązywały następujące zasady: 

Sakramentu namaszczenia chorych udziela się chorym, namaszczając ich na czole i dłoniach olejem z oliwek lub stosownie do okoliczności innym olejem 

roślinnym, należycie poświęconym, wymawiając tylko jeden raz następujące słowa: 

 „Przez to święte namaszczenie niech PAN w swoim nieskończonym miłosierdziu wspomoże ciebie łaską DUCHA ŚWIĘTEGO. 

 PAN, który odpuszcza ci grzechy, niech cię wybawi i łaskawie podźwignie”PAWEŁ VI, KONST. APOST. SACRAM UNCTIONEM INFIRMORUM; POR. KPK, KAN. 847, § 1. 

Namaszczenie chorych „nie jest sakramentem przeznaczonym tylko dla tych, którzy znajdują się w ostatecznym niebezpieczeństwie utraty życia. 

 Odpowiednia zatem pora na przyjęcie tego sakramentu jest już wówczas, gdy wiernym zaczyna grozić niebezpieczeństwo śmierci z powodu choroby 

lub starości"SOBÓR WATYKAŃSKI II KONST. SACROSANCTUM CONCILIUM, 73; POR. KPK, KAN. 1004, § 1; 1005; 1007; KKKW, KAN. 738. 

Jeśli chory, który został namaszczony, odzyskał zdrowie, w przypadku nowej ciężkiej choroby może ponownie przyjąć ten sakrament. 

W ciągu tej samej choroby namaszczenie chorych może być udzielone powtórnie, jeśli choroba się pogłębia. 

Jest rzeczą stosowną przyjąć sakrament namaszczenia chorych przed trudną operacją. 

Odnosi się to także do osób starszych, u których pogłębia się słabość. [KKK, 1512–5]

DWUDZIESTA TRZECIA NIEDZIELA ZWYKŁA 

 

UZDROWIENIE GŁUCHONIEMEGO — BREENBERGH, Bartłomiej (ok. 1598, Deventer – 1657, Amsterdam) 

fragm., 1635, olejny na desce, 90×122 cm, Musée du Louvre, Paryż; źródło: en.wikipedia.org 

Z KSIĘGI PROROKA IZAJASZAIZ 35, 4-7A 
Powiedzcie małodusznym: 

„Odwagi! 

Nie bójcie się! 

Oto wasz BÓG, oto pomsta; przychodzi BOŻA odpłata; 

ON sam przychodzi, by was zbawić”. 

Wtedy przejrzą oczy niewidomych 

i uszy głuchych się otworzą. 

Wtedy chromy wyskoczy jak jeleń 

i język niemych wesoło wykrzyknie. 

Bo trysną zdroje wód na pustyni i strumienie na stepie; 

spieczona ziemia zmieni się w pojezierze, 

spragniony kraj w krynice wód. 

PSALM RESPONSORYJNYPS 146 (145), 6C-7. 8-9A. 9B-10 (R.: POR. 1B) 

REFREN: Chwal, duszo moja, PANA, STWÓRCĘ swego 

BÓG wiary dochowuje na wieki, 

uciśnionym wymierza sprawiedliwość, 

chlebem karmi głodnych, 

wypuszcza na wolność uwięzionych. 

PAN przywraca wzrok ociemniałym, 

PAN dźwiga poniżonych. 

PAN kocha sprawiedliwych, 

PAN strzeże przybyszów. 

Ochrania sierotę i wdowę, 

lecz występnych kieruje na bezdroża. 

PAN króluje na wieki, 

BÓG twój, Syjonie, przez pokolenia. 

Z LISTU ŚW. JAKUBA APOSTOŁAJK 2, 1-5 
Bracia moi, 

niech wiara wasza w PANA naszego, JEZUSA CHRYSTUSA uwielbio-

nego, nie ma względu na osoby. 

Bo gdyby przyszedł na wasze zgromadzenie człowiek przystrojony w złote 

pierścienie i bogatą szatę 

i przybył także człowiek ubogi w zabrudzonej szacie, 

a wy spojrzycie na bogato przyodzianego i powiecie: 

„Ty usiądź na zaszczytnym miejscu”, 

do ubogiego zaś powiecie: 

„Stań sobie tam albo usiądź u podnóżka mojego”, 

to czy nie czynicie różnic między sobą i nie stajecie się sędziami 

przewrotnymi? 

Posłuchajcie, bracia moi umiłowani! 

Czy BÓG nie wybrał ubogich tego świata na bogatych w wierze oraz 

na dziedziców królestwa przyobiecanego tym, którzy GO miłują? 

AKLAMACJAPOR. MT 4, 23 Alleluja, alleluja, alleluja 

JEZUS głosił Ewangelię o królestwie 

i leczył wszelkie choroby 

wśród ludu. 

SŁOWA EWANGELII WG ŚW. MARKAMK 7, 31-37 

JEZUS opuścił okolice Tyru i przez Sydon przyszedł nad Jezioro Galilejskie, 

przemierzając posiadłości Dekapolu. 

Przyprowadzili MU głuchoniemego i prosili GO, żeby położył na niego rękę. 

ON wziął go na bok, z dala od tłumu, włożył palce w jego uszy i śliną 

dotknął mu języka; 

a spojrzawszy w niebo, westchnął i rzekł do niego: 

»Effatha«, 

to znaczy: 

Otwórz się. 

Zaraz otworzyły się jego uszy, więzy języka się rozwiązały i mógł 

prawidłowo mówić. 

JEZUS przykazał im, żeby nikomu nie mówili. 

Lecz im bardziej przykazywał, tym gorliwiej to rozgłaszali. 

I przepełnieni zdumieniem mówili: 

„Dobrze wszystko uczynił. 

Nawet głuchym słuch przywraca i niemym mowę”. 

https://en.wikipedia.org/wiki/File:Bartholomeus_Breenbergh_003.JPG
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INFORMACJE PARAFIALNE 
 9.IX (niedziela): Zbiórka do puszek na potrzeby Wyższego Me-

tropolitalnego Seminarium Duchownego pw. św. Jana Chrzci-
ciela w Warszawie po Mszach św. 

 12.IX (środa): O 1900 w kościele spotkanie z młodzieżą z klasy 

VIII szkoły podstawowej i klasy III gimnazjum, pragnącej 
podjąć przygotowania do sakramentu bierzmowania, oraz 
ich rodzicami. Zapraszamy! 

 16.IX (niedziela): Parafia gościć będzie ks. Andrzeja REMINECIA, 

administratora parafii Brzeżany w obwodzie tarnopolskim 
na Ukrainie, który wygłosi kazania, i po Mszach św. będzie 
zbierał ofiary na potrzeby swojej parafii. 

 Chrzty we wrześniu w 4. niedzielę miesiąca 23.IX, na sumie. 
Zgłoszenia do 14.IX w kancelarii. Przygotowanie dla ro-
dziców i chrzestnych 16.IX, po sumie, w kościele. 

 Ofiary na spłatę zobowiązań związanych z remontem koś-
cioła można nadal 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 II: Wiktor Tadeusz SZUMOWSKI, kawaler z parafii pw. św. Pa-

tryka w Warszawie, i Malwina BIŃKOWSKA, panna z parafii tutejszej 
Ktokolwiek wiedziałby o przeszkodach w zawarciu małżeństwa przez w/w osoby 

proszony jest o skontaktowanie się z Kancelarią Parafialną 

ODESZLI 
W ostatnim czasie odeszli z naszego grona: 

śp. Zbigniew DURAJCZYK  29.VIII.2018 l. 45 

śp. Zofia CACEK  29.VIII.2018 l. 82 

śp. Paweł Maciej MANOWSKI  15.VIII.2018 l. 34 

Wieczne odpoczywanie racz Im dać PANIE! 

INTENCJE MSZALNE I MODLITEWNE 

10.IX 
(poniedziałek) 

730  

1800 
† Stanisława i Krzysztofa NOWAKOWSKICH, 

Genowefy SZUSTKOWSKIEJ, 

Jadwigi NOWAKOWSKIEJ 

11.IX 
(wtorek) 

730  

1800 † Zbigniewa DURAJCZYKA 

12.IX 
(środa) 

730  

1800 w intencji Iwony i Daniela, w rocznicę ślubu 

13.IX 
(czwartek) 

730 w pewnej intencji 

1800 † Pawła MANOWSKIEGO 

14.IX 
(piątek) 

730  

1800 
† Elżbiety i Henryka HELAKÓW, 

Józefa i Marii HELAKÓW, 

Bogusława LICHORADA 

15.IX 
(sobota) 

730  

1800 
† Rozalii, Marianny i Henryka WINIARKÓW, 

Janiny BOROWSKIEJ, 

zmarłych z rodziny STAROSÓW 

1900 

dziękczynna, 

w 25. rocznicę ślubu Mirosława i Edyty GĄCIKOWSKICH 

i 50. rocznicę urodzin Mirosława 

16.IX 
(niedziela) 

845 
† Władysławy BOROWSKIEJ, w 30, rocznicę śmierci, 

Stanisława BOROWSKIEGO 

1030 
† Cypriana OSUCHA, 

Jana i Janiny KWIATKOWSKICH, 

Rozalii i Władysława OSUCHÓW 

1200 
† Zofii, Jana, Józefa, Tadeusza i Genowefy ORNATÓW, 

Tadeusza, Janiny i Stanisława RETMAŃSKICH 

1800 
† Jana i Wiesława NOGALÓW, 

Ewy i Ksawerego STRZELECKICH 

DO WARSZAWY PROWADŹ BÓG… 
Hej, maszerujemy po obozie, 

Druty tworzą tamę naszych dróg. 

Aż zabłysną nam wolności zorze, 

Wtedy do Warszawy prowadź BÓG. 

Nie nosim lampasów, lecz szary nasz strój, 

Nie nosim ni srebra, ni złota, 

Samotnie w śmiertelny ruszyliśmy bój, 

My Armii Krajowej piechota. 

Hej, maszerujemy po obozie… 

Samotna została Stolica wśród zgliszcz, 

A bomby, pociski ją zryły, 

W wędrówkę tułaczą musieliśmy iść, 

Na straży stanęły mogiły. 

Hej, maszerujemy po obozie… 

Aż kiedyś zahuczą nam surmy i spiż, 

Znów nową okryjem Cię sławą, 

Zaszumią sztandary, gdy wzniesiem je wzwyż, 

Warszawo! Warszawo! Warszawo! 

NN — 1944 (po upadku Powstania), śpiew: na melodię "Maszerują strzelcy, maszerują" 

BISKUPI WARSZAWSCY: ZYGMUNT SZCZĘSNY FELIŃSKI, CZ.II 

 Na świat przyszedł 1.IX.1822 w Wojutynie, ok. 30 km 

od Łucka, na Wołyniu… 

Był siódmym z jedenaściorga dzieci, z których 

pięcioro zmarło w dzieciństwie, Gerarda i Ewy 

z domu Wendorff. 

W wieku pięciu lat matka z dziećmi przeniosła się 

do innego rodzinnego majątku, w Zboryszowie 

niedaleko Beresteczka. 

Uczył się początkowo w domu rodzinnym, a po-

tem w szkole parafialnej w Nieświczu k. Wojutyna. 

Ojciec tymczasem większość czasu spędzał w Ży-

tomierzu. Kilkukrotnie bowiem z rzędu wybierany 

był przez współobywateli deputatem – czyli 

przedstawicielem szlachty – sądu głównego 

wołyńskiego w Żytomierzu. Chory na gruźlicę zmarł 10.I.1833. 

Wówczas ZYGMUNT skierowany został do szkoły do Łucka, a później od 1836 

uczył się w Krzemieńcu, gdzie matka przeniosła osieroconą rodzinę… 

Były to czasy po powstaniu listopadowym lat 1830—1, gdy rozpoczął się 

intensywny proces rusyfikacji. W „Pamiętnikach” FELIŃSKI pisał: 

„Rząd rosyjski rozpoczął bezwzględną zagładę wszystkich żywiołów 

narodowych, zaliczając do ich rzędu nawet katolicyzm […] We wszystkich 

gimnazjach i szkołach powiatowych wprowadzono język wykładowy rosyjski 

[…] Nasłani z głębi Rosji nauczyciele, po większej części popowicze, z powodu 

nieokrzesanego grubiaństwa swego i niedostatecznego wykształcenia 

naukowego nie mieli żadnego moralnego wpływu, a raczej wpływ ich był 

całkiem ujemny, pobudzający z jednej strony do nienawiści przeciwko obcym 

żywiołom, a z drugiej zachęcający młodzież do płatania coraz to nowych 

a najczęściej złośliwych figlów nielubianym przybyszom”… 

Dla FELIŃSKIEGO oparciem była matka. Pisał: „z miłością macierzyńską 

śledziła wszystkie odcienie mego charakteru, i w każdej myśli przelotnej, 

w każdym słowie, w każdym uczynku wnet odkryje dobrą lub złą stronę, 

a znając moje skłonności, wnet daje rady, które bez namysłu można 

przyjmować, bo pochodzą z życzliwości prawdziwej, z serca […] Przykłady jej 

wszakże silniej jeszcze przemawiały niż słowa, tak, że dla wszystkich 

otaczających była ona prawdziwym wzorem łagodności, pokory, zdania się 

na OPATRZNOŚĆ i szczerego współczucia dla każdej niedoli”. 

W 1835 z emigracji – najpierw do Krakowa, a potem na Wołyń – powrócił 

były powstaniec listopadowy Szymon Konarski. Rozpoczął działalność 

rewolucyjno-demokratyczną. Ukrywając się zetknął się z matką Felińskiego, 

która zaczęła udzielać mu pomocy. Powstała organizacja konspiracyjna 

o nazwie Związek Ludu Polskiego, której została sekretarką. 

FELIŃSKI tak pisał: „Wszystkie trzy zaborcze rządy nigdy tego nie pojęły, 

a przynajmniej nigdy przyznać tego nie chciały, że dążność Polaków 

do niepodległości leżała w samej naturze rzeczy, nie zaś w patriotycznej 

propagandzie. Naród rozćwiertowany, skoro w nim siły żywotne nie zamarły, 

nie może nie dążyć do zjednoczenia swych rozszarpanych członków i do od-

zyskania utraconej samoistności. Zdawało się im ciągle, że przerwanie 

dziejowego wątku państwowego rozwoju i usunięcie od wyobraźni młodego 

pokolenia wszelkich wspomnień świetniejszej przeszłości wystarczy aż nadto 

do zatłumienia wszelkich aspiracji do niepodległego bytu narodowego”… 

27.V.1838 Konarski został pojmany – po zdradzie żydowskiego łącznika – 

przy karczmie w wiosce Krzyżówka k. Wilna, gdy nieopatrznie wysunął głowę 

spod pokrywającej wóz konny, którym próbował uciec z Wilna, sukmany. 

Wkrótce potem aresztowana została matka 16-letniego ZYGMUNTA… 

Konarskiego stracono 28.II.1839 w Wilnie, a Ewa Felińska, po roku więzienia, 

została zesłana na Syberię, do Beriozowa nad północnym biegiem rzeki Ob. 

ZYGMUNT z dwoma braćmi i trzema siostrami został bez dachu nad głową – 

zawartość ich domu w Krzemieńcu oraz majątki w Wojutynie i Zboryszowie 

Rosjanie przejęli w sekwestr, czyli bezterminowy zarząd… 

Osieroconymi dziećmi zajęli się przyjaciele… ciąg dalszy nastąpi… 

il.: MŁODY ZYGMUNT SZCZĘSNY FELIŃSKI — fragm., obraz współczesny; źródło: kuriergalicyjski.com 

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://kuriergalicyjski.com/historia/upamietnienia/6478-swiety-arcybiskup-zygmunt-szczesny-felinski-swiadek-smierci-juliusza-slowackiego
http://www.swzygmunt.knc.pl/

