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„Zaletą BOŻEGO pokarmu jest siła jedności: jednoczy nas z CIAŁEM ZBAWICIELA i czyni nas JEGO członkami, abyśmy mogli stać się tym, co przyjmujemy”POR. ŚW. AUGUSTYN, SERMONES, 57, 7, 7: PL 38, 389… [KKK, 2837, fragm.] 

OSIEMNASTA NIEDZIELA ZWYKŁA 

 

DAJCIE IM JEŚĆ — STROZZI, Bernardo (IL PRETE GENOVESE, IL CAPPUCCINO) (1581, Genua – 1644, Wenecja) 

ok. 1630., olejny na płótnie, 181×136 cm, Muzeum Sztuk Pięknych im. Puszkina, Moskwa źródło: pushkinmuseum.art 

Z KSIĘGI PROROKA IZAJASZAIZ 55, 1-3 

Tak mówi PAN: 

»Wszyscy spragnieni, przyjdźcie do wody, 

przyjdźcie, choć nie macie pieniędzy! 

Kupujcie i spożywajcie, 

dalejże, kupujcie bez pieniędzy 

i bez płacenia za wino i mleko! 

Czemu wydajecie pieniądze 

na to, co nie jest chlebem? 

I waszą pracę – 

na to, co nie nasyci? 

Słuchajcie MNIE, 

a jeść będziecie przysmaki 

i dusza wasza zakosztuje tłustych potraw. 

Nakłońcie uszu i przyjdźcie do MNIE, 

posłuchajcie MNIE, 

a dusza wasza żyć będzie. 

Zawrę z wami wieczyste przymierze; 

niezawodne są łaski dla Dawida«. 

PSALM RESPONSORYJNYPS 145 (144), 8-9. 15-16. 17-18 (R.: POR. 16) 

REFREN: Otwierasz rękę, karmisz nas do syta 

PAN jest łagodny i miłosierny, 

nieskory do gniewu i bardzo łaskawy. 

PAN jest dobry dla wszystkich, 

a JEGO miłosierdzie nad wszystkim, co stworzył. 

Oczy wszystkich zwracają się ku TOBIE, 

a TY ich karmisz we właściwym czasie. 

TY otwierasz SWĄ rękę 

i karmisz do syta wszystko, co żyje. 

PAN jest sprawiedliwy na wszystkich SWYCH drogach 

i łaskawy we wszystkich SWOICH dziełach. 

PAN jest blisko wszystkich, którzy GO wzywają, 

wszystkich wzywających GO szczerze. 

Z LISTU ŚW. PAWŁA APOSTOŁA DO RZYMIANRZ 8, 35. 37-39 

Bracia: 

Któż nas może odłączyć od miłości CHRYSTUSOWEJ? 

Utrapienie, 

ucisk czy prześladowanie, 

głód czy nagość, 

niebezpieczeństwo czy miecz? 

Ale we wszystkim tym odnosimy pełne zwycięstwo 

dzięki TEMU, który nas umiłował. 

I jestem pewien, 

że ani śmierć, ani życie, 

ani aniołowie, 

ani Zwierzchności, 

ani rzeczy teraźniejsze, ani przyszłe, 

ani Moce, 

ani co jest wysoko, ani co głęboko, 

ani jakiekolwiek inne stworzenie 

nie zdoła nas odłączyć od miłości BOGA, 

która jest w CHRYSTUSIE JEZUSIE, 

PANU naszym. 

AKLAMACJAMT 4, 4B Alleluja, Alleluja, Alleluja 

»Nie samym chlebem żyje człowiek, 

lecz każdym słowem, 

które pochodzi z ust BOŻYCH« 

SŁOWA EWANGELII WEDŁUG ŚW. MATEUSZAMT 14, 13-21 

Gdy JEZUS usłyszał o śmierci Jana Chrzciciela, 

oddalił się stamtąd łodzią na pustkowie, 

osobno. 

Lecz tłumy zwiedziały się o tym 

i z miast poszły za NIM pieszo. 

Gdy wysiadł, ujrzał wielki tłum. 

Zlitował się nad nimi 

i uzdrowił ich chorych. 

A gdy nastał wieczór, 

przystąpili do NIEGO uczniowie i rzekli: 

„Miejsce to jest pustkowiem 

i pora już późna. 

Każ więc rozejść się tłumom: 

niech idą do wsi 

i zakupią sobie żywności». 

Lecz JEZUS im odpowiedział: 

»Nie potrzebują odchodzić; 

wy dajcie im jeść!« 

Odpowiedzieli MU: 

„Nie mamy tu nic 

prócz pięciu chlebów i dwóch ryb”. 

ON rzekł: 

»Przynieście MI je tutaj«. 

Kazał tłumom usiąść na trawie, 

następnie wziąwszy pięć chlebów i dwie ryby, 

spojrzał w niebo, 

odmówił błogosławieństwo 

i połamawszy chleby, 

dał je uczniom, 

uczniowie zaś tłumom. 

Jedli wszyscy do syta, 

a z tego, co pozostało, 

zebrano dwanaście pełnych koszy ułomków. 

Tych zaś, którzy jedli, 

było około pięciu tysięcy mężczyzn, 

nie licząc kobiet i dzieci. 

https://pushkinmuseum.art/data/fonds/europe_and_america/j/1001_2000/zh_99/index.php?lang=en
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INFORMACJE PARAFIALNE 
 2.VIII (niedziela): 

 Po sumie o 1200 adoracja NAJŚWIĘTSZEGO SAKRAMENTU. 
 Po adoracji spotkanie Kół Żywego Różańca. 
 Światowa pandemia wirusa COVID-19 trwa… 
 Zasady obecności w kościele: 

 Nie ma limitu ilości osób na Mszy św. 
 Obowiązuje odstęp 2 metrów od innych osób. 
 Należy zasłaniać usta i nos (e.g. maseczki). 

 6.VIII (czwartek): Święto PRZEMIENIENIA PAŃSKIEGO. 

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

 WYPOMINKI o 1645. 
 Msza św. za zmarłych polecanych w WYPOMINKACH o 1800. 

 9.VIII (niedziela): Parafia gościć będzie s. Annę MAŁKOWSKĄ, ze 
Zgromadzenia Sióstr od Aniołów CSA (łac. Congregatio Sororum 

Angelorum), która od 10. lat przebywa na misjach w Kame-

runie. Opowiadać będzie o swojej pracy i sytuacji w tym 
kraju. Po Mszach św. osoby chętne będą mogły wesprzeć 
jej działalność misyjną. Zapraszamy! 

 Chrzty w sierpniu w 4. niedzielę miesiąca, 23.VIII, na su-
mie. Zgłoszenia do 14.VIII w kancelarii. Przygotowanie dla 
rodziców i chrzestnych 16.VIII po sumie, w kościele. 

 29–30.VIII (sobota–niedziela): Pielgrzymka rzeczna pw. św. Zygmun-
ta do Płocka. Chętnych prosimy o zgłaszanie się do ks. Pro-
boszcza lub ks. Michała. 

 Ofiary na spłatę zobowiązań związanych z trwającym re-
montem kościoła i rewitalizacji frontonu naszej świątyni 
można składać np. na konto parafialne: 

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

PAMIĘTAJMY TEŻ O WSPARCIU NASZYCH DUSZPASTERZY! 

ZAPOWIEDZI 
Zapowiedź I: Jacek PUSTUŁA, kawaler, i Joanna WIŚNIEWSKA, 

panna, oboje z parafii pw. św. Bożej Rodzicielki w Klarysewie 
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. Jan NOWIŃSKI  23.VII.2020 l. 69 

śp. Tadeusz Sylwester GOLISZEWSKI  20.VII.2020 l. 71 

śp. Bogumiła Leokadia BOROWSKA  19.VII.2020 l. 72 

Wieczne odpoczywanie racz Im dać PANIE! 

INTENCJE MSZALNE I MODLITEWNE 

3.VIII 
(poniedziałek) 

730 
† zmarłych z rodzin KAŁUCKICH i WENCŁAWSKICH, 

Teresy SZUFLI 

1800 
dziękczynna, z prośbą o błogosławieństwo BOŻE, 

dla Marianny Krystyny i Władysława MORDZELEWSKICH, 

z racji 50. rocznicy ślubu. 

4.VIII 
(wtorek) 

730 † Ireny Janiny ANISZEWSKIEJ 

1800 † Bohdana OLIZAROWSKIEGO 

5.VIII 
(środa) 

730 w pewnej intencji 

1800 † Bohdana OLIZAROWSKIEGO 

6.VIII 
(czwartek) 

730 w pewnej intencji 

1800 
† Marii, Stanisława, Andrzeja, Witolda, Stanisławy, 

Tadeusza i Andrzeja WINKÓW 

7.VIII 
(piątek) 

730 w pewnej intencji 

1800 
† Krzysztofa, Wandy i Modesta GARWOLEWSKICH, 

Jana i Leokadii KUCHARSKICH 

8.VIII 
(sobota) 

730 † Bohdana OLIZAROWSKIEGO 

1715 WYPOMINKI 

1800 † zmarłych polecanych w WYPOMINKACH 

9.VIII 
(niedziela) 

845 
† Stanisławy, Leona i Stefana DĄBROWSKICH, 

zmarłych z rodzin DĄBROWSKICH i NALEŻYTYCH 

1030 
† Stanisława, Jana i Marianny RAWSKICH, 

Franciszka i Teresy KANABUSÓW, 

Józefa i Józefy LEWANDOWSKICH 

1200 
† Heleny, Lucyny, Andrzeja i Feliksa MENTLAKÓW, 

Stanisława i Felicji GĄCIKOWSKICH 

1800 
† Marii Doroty BOCIANKIEWICZ, w 23. rocznicę śmierci, 

Jerzego ANUSZEWSKICGO 

CZTERDZIESTY CZWARTY… 
Tamtej nocy nigdy nie zapomnę. 

Zbudził mnie nad ranem własny krzyk 

Serce biło jak szalone, 

takiej ciszy nie usłyszy nikt. 

Tamtej nocy już nie spałem. 

Sen koszmarny wracał, wracał strach. 

Wielki ogień nad Warszawą. 

I walący się na głowy dach. 

Czy było jak w mym śnie? 

Wiedzą tylko oni, BÓG to wie. 

Choć w czterdziestym czwartym stanął dla nich czas, 

Oni żyją wciąż, bo żyją w nas. 

Tłum bezbronny, za nim czołgi. 

Trupie czaszki i sukienek biel. 

Słońce w oczy. Łza się toczy. 

Ten ostatni pocisk musi trafić w cel! 

Garść nabojów po harcerzu. 

Padł przed chwilą, niepotrzebne mu. 

Barykada cała w ogniu. 

Smród kanałów kradnie resztki tchu! 

Czy było jak w mym śnie? 

Wiedzą tylko oni, BÓG to wie. 

Choć w czterdziestym czwartym stanął dla nich czas, 

Oni żyją wciąż, bo żyją w nas. 

MAKOWIECKI, Lech (ur. 1954, Rypin) 

STEFAN KARD. WYSZYŃSKI — SURSUM CORDA!… 
Mam […] w pamięci zdarzenie, które 

przeżyłem wkrótce po upadku Powstania 

Warszawskiego. 

Do wojskowego szpitala frontowego koło 

Izabelina, wróciła grupa oficerów niemiec-
kich – lekarzy, którzy tam pracowali. Jeden 

z nich zatrzymał mnie, gdy biegłem od jed-
nego chorego do drugiego. Wyciągnąwszy 

z kieszeni jakąś fotografię, gwałtem niemal 

kazał mi ją oglądać. 

Rzuciłem okiem. Niezwykłe wydało mi się 

to spotkanie i swoisty przymus żołnierza nie-
mieckiego. Spieszyło mi się bardzo, mnós-
two chorych i cierpiących czekało. A on 

swoje: 

—Zobacz — powiada — zobacz. 

Przyglądam się więc – i cóż widzę? CHRYSTUS 

z frontonu kościoła Świętego Krzyża w War-
szawie, leżący na bruku ulicznym. Zdjęcie zrobione od strony Kopernika. 

CHRYSTUS, leżący na bruku warszawskim, dłonią – przedziwnym zbiegiem 

okoliczności zachowaną – pokazywał w kierunku kościoła. Dłoń ta kierowała 

się na napis, który pozostał nietknięty na cokole: 

«Sursum Corda». 

Patrzyłem, ale jeszcze nie mogłem zrozumieć żołnierza: Czego ode mnie 

chciał? Co go w tym uderzyło? W pewnym momencie z ust jego wyrywają się 

słowa, od których niemal odzwyczaiło się nasze ucho, dawno już ich 

nie słyszeliśmy: 

— „Ist noch Polen nicht verloren” – „Jeszcze Polska nie zginęła”. 

Zdumiałem się. Po chwili podeszło bliżej jeszcze kilku oficerów. Spojrzałem 

na nich pytającym wzrokiem… Jeden z nich zawołał: 

— „Sursum corda! Sursum corda!”… 

Było to na kilka miesięcy przed wyjściem [tej] 'zwycięskiej armii' z powalonej 

Warszawy. 

Zdarzeniem tym byłem dogłębnie wstrząśnięty. Niewątpliwie i ja to wie-
działem. Niewątpliwie i ja tak wierzyłem. Ale nie przypuszczałem, że w chwi-
lach smutku i tragizmu naszego Narodu, będę miał taką pociechę – i to 

z pomocą ludzi, których uważaliśmy za nieprzyjaciół. Tymczasem ich właśnie 

uderzyło to «Sursum corda». 

Na warszawskim bruku zburzonego miasta, zamienionego w popioły i zgli-
szcza – pozostał CHRYSTUS. Obalony wprawdzie, niemocny, leżący na SWYM 

krzyżu, ale dłonią pokazujący zburzonej stolicy niebo, aby nie przestała 

wierzyć, iż może się odrodzić. 

Jednego tylko potrzeba – nadziei! 

«SURSUM CORDA», w górę serca! 

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 

Schola – +48 662 476 217 
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