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Modlitwa – czy zdajemy sobie z tego sprawę czy nie – jest spotkaniem BOŻEGO i naszego pragnienia. BÓG pragnie, abyśmy GO pragnęliPOR. ŚW. AUGUSTYN, DE DIVERSIS QUAESTIONIBUS OCTOGINTA TRIBUS, 64, 4: PL 40, 56. [KKK, 2560, fragm.] 

DWUDZIESTA NIEDZIELA ZWYKŁA 

 

KOBIETA KANANEJSKA— COPPING, Harold (1863, Camden Town – 1932, Shoreham) 

farby wodne na tekturze, 69×49 cm, w „The Copping Bible”, 1910; źródło: fineartamerica.com 

Z KSIĘGI PROROKA IZAJASZAIZ 56, 1. 6-7 

Tak mówi PAN: 

»Zachowujcie prawo i przestrzegajcie sprawiedliwości, 

bo MOJE zbawienie już wnet nadejdzie 

i MOJA sprawiedliwość ma się objawić. 

Cudzoziemców zaś, 

którzy się przyłączyli do PANA, 

ażeby MU służyć i aby miłować imię PANA 

i zostać JEGO sługami – 

wszystkich zachowujących szabat bez pogwałcenia go 

i trzymających się mocno MOJEGO przymierza, 

przyprowadzę na MOJĄ świętą górę 

i rozweselę w MOIM domu modlitwy. 

Całopalenia ich oraz ofiary 

będą przyjęte na MOIM ołtarzu, 

bo dom MÓJ będzie nazwany 

domem modlitwy dla wszystkich narodów«. 

PSALM RESPONSORYJNYPS 67 (66), 2-3. 5 I 8 (R.: POR. 4) 

REFREN: Niech wszystkie ludy sławią CIEBIE, BOŻE 

Niech BÓG się zmiłuje nad nami i nam błogosławi; 

niech nam ukaże pogodne oblicze. 

Aby na ziemi znano JEGO drogę, 

JEGO zbawienie wśród wszystkich narodów. 

Niech się narody cieszą i weselą, 

bo rządzisz ludami sprawiedliwie 

i kierujesz narodami na ziemi. 

Niech nam BÓG błogosławi 

i niech cześć MU oddają wszystkie krańce ziemi. 

Z LISTU ŚW. PAWŁA APOSTOŁA DO RZYMIANRZ 11, 13-15. 29-32 

Bracia: 

Do was, pogan, mówię: 

„Będąc apostołem pogan, 

przez cały czas chlubię się posługiwaniem swoim 

w nadziei, że może pobudzę do współzawodnictwa 

swoich rodaków 

i przynajmniej niektórych z nich 

doprowadzę do zbawienia. 

Bo jeżeli ich odrzucenie przyniosło światu pojednanie, 

to czymże będzie ich przyjęcie, 

jeżeli nie powstaniem ze śmierci 

do życia? 

Bo dary łaski 

i wezwanie BOŻE 

są nieodwołalne. 

Podobnie bowiem jak wy niegdyś 

byliście nieposłuszni BOGU, 

teraz zaś z powodu ich nieposłuszeństwa 

dostąpiliście miłosierdzia, 

tak i oni stali się teraz nieposłuszni 

z powodu okazanego wam miłosierdzia, 

aby i sami w czasie obecnym 

mogli dostąpić miłosierdzia. 

Albowiem BÓG poddał wszystkich nieposłuszeństwu, 

aby wszystkim 

okazać SWE miłosierdzie”. 

AKLAMACJA PR. MT 4, 23 Alleluja, Alleluja, Alleluja 

JEZUS głosił Ewangelię o królestwie 

i leczył wszelkie choroby wśród ludu. 

SŁOWA EWANGELII WEDŁUG ŚW. MATEUSZAMT 15, 21-28 

JEZUS podążył w okolice Tyru i Sydonu. 

A oto kobieta kananejska, 

wyszedłszy z tamtych stron, wołała: 

„Ulituj się nade mną, 

PANIE, SYNU DAWIDA! 

Moja córka jest ciężko nękana 

przez złego ducha”. 

Lecz ON nie odezwał się do niej ani słowem. 

Na to podeszli JeGo uczniowie i prosili GO: 

„Odpraw ją, 

bo krzyczy za nami”. 

Lecz ON odpowiedział: 

»Jestem posłany tylko do owiec, 

które poginęły z domu Izraela«. 

A ona przyszła, 

padła MU do nóg i prosiła: 

„PANIE, dopomóż mi”. 

On jednak odparł: 

»Niedobrze jest zabierać chleb dzieciom, 

a rzucać szczeniętom«. 

A ona odrzekła: 

„Tak, PANIE, 

lecz i szczenięta jedzą okruchy, 

które spadają ze stołu ich panów”. 

Wtedy JEZUS jej odpowiedział: 

»O niewiasto, 

wielka jest twoja wiara; 

niech ci się stanie, 

jak pragniesz!« 

Od tej chwili jej córka była zdrowa. 

https://fineartamerica.com/featured/the-woman-of-canaan-harold-copping.html
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INFORMACJE PARAFIALNE 
 16.VIII (niedziela): 

 W związku z wydarzeniami w Bejrucie w Libanie 
po Mszach św. odbywa się zbiórka na rzecz ofiar. 

 Światowa pandemia wirusa COVID-19 trwa… 
 Zasady obecności w naszym kościele: 

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

 Chrzty w sierpniu w 4. niedzielę miesiąca, 23.VIII, na su-
mie. 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 II: Łukasz Sebastian STAROS, kawaler, i Beata SZELĄG, 

panna, oboje z parafii tutejszej 

Zapowiedź I: Adam Grzegorz GOZDOŁEK, kawaler z parafii tutejszej, 

i Agata DRZEWICKA, panna z parafii pw. św. Izydora w Markach 

Zapowiedź I: Jakub Adam GŁÓWCZYŃSKI, kawaler, i Małgorzata 

UTRATA, 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 

17.VIII 
(poniedziałek) 

730 † Marii WOJTCZAK 

1800 
† Janiny, Bronisławy, Marianny i Wacława 

WRÓBLEWSKICH, 

zmarłych z rodzin WRÓBLEWSKICH i KOSEWSKICH 

18.VIII 
(wtorek) 

730 † Bogumiły BOROWSKIEJ, w miesiąc po śmierci 

1800 
† Marii, Stanisławy i Kazimierza KALIŃSKICH, 

Anny BOGUCKIEJ 

19.VIII 
(środa) 

730 † Tadeusza GOLISZEWSKIGO, w miesiąc po śmierci 

1800 
† Marianny, Rozalii i Henryka WINIARKÓW, 

zmarłych z rodzin STAROSÓW, 

Tadeusza i Janiny BOROWSKICH 

20.VIII 
(czwartek) 

730 † Kazimierza i Janiny GONCIKOWSKICH 

1800 † Marii PILCH, z racji urodzin 

21.VIII 
(piątek) 

730 † Jana MARCINKOWSKIEGO 

1800 
dziękczynna, w 33 r. rocznicę ślubu, 

Anny i Ryszarda WIŚNIEWSKICH 

22.VIII 
(sobota) 

730 † cierpiących w czyśćcu 

1800 
† Zygmunta, Leszka i Stanisława BURACZYŃSKICH, 

ich rodziców 

23.VIII 
(niedziela) 

845 
† Marii i Józefa JAGNYZIAKÓW, 

dziadków JAGNYZIAKÓW i PIJARCZYKÓW, 

Genowefy i Henryka ŁĄBĘDZIÓW 

1030 
† Edwarda STRZELECKIEGO, w 23. rocznicę śmierci, 

Teresy DYK, 

zmarłych z rodzin STRZELECKICH i MARDASÓW 

1200 † Mariana WALIGÓRY 

1800 
† Jerzego ANUSZEWSKIEGO, w 16. rocznicę śmierci, 

Marii Doroty BOCIANKIEWICZ 

PRZESŁANIE PANA COGITO… 
Idź dokąd poszli tamci do ciemnego kresu 

po złote runo nicości twoją ostatnią nagrodę 

idź wyprostowany wśród tych co na kolanach 

wśród odwróconych plecami i obalonych w proch 

ocalałeś nie po to aby żyć 

masz mało czasu trzeba dać świadectwo 

bądź odważny gdy rozum zawodzi bądź odważny 

w ostatecznym rachunku jedynie to się liczy 

a Gniew twój bezsilny niech będzie jak morze 

ilekroć usłyszysz głos poniżonych i bitych 

niech nie opuszcza ciebie twoja siostra Pogarda 

dla szpiclów katów tchórzy – oni wygrają 

pójdą na twój pogrzeb i z ulgą rzucą grudę 

a kornik napisze twój uładzony życiorys 

i nie przebaczaj zaiste nie w twojej mocy 

przebaczać w imieniu tych których zdradzono o świcie 

strzeż się jednak dumy niepotrzebnej 

oglądaj w lustrze swą błazeńską twarz 

powtarzaj: zostałem powołany – czyż nie było lepszych 

strzeż się oschłości serca kochaj źródło zaranne 

ptaka o nieznanym imieniu dąb zimowy 

światło na murze splendor nieba 

one nie potrzebują twego ciepłego oddechu 

są po to aby mówić: nikt cię nie pocieszy 

czuwaj – kiedy światło na górach daje znak – wstań i idź 

dopóki krew obraca w piersi twoją ciemną gwiazdę 

powtarzaj stare zaklęcia ludzkości bajki i legendy 

bo tak zdobędziesz dobro którego nie zdobędziesz 

powtarzaj wielkie słowa powtarzaj je z uporem 

jak ci co szli przez pustynię i ginęli w piasku 

a nagrodzą cię za to tym co mają pod ręką 

chłostą śmiechu zabójstwem na śmietniku 

idź bo tylko tak będziesz przyjęty do grona zimnych czaszek 

do grona twoich przodków: Gilgamesza Hektora Rolanda 

obrońców królestwa bez kresu i miasta popiołów 

Bądź wierny Idź 

HERBERT, Zbigniew (1924, Lwów – 1998, Warszawa) 

CHCĘ IŚĆ DO WOJSKA… 
Doniesiono mi, że Piłsudski upadł na 

duchu i że chce się ze mną widzieć 

przed wyjazdem na front. Udałem się 

do niego. Przygnębiony wypadkami 

nie stracił jeszcze nadziei. Upadek 

ducha żołnierza i oficerów przypi-

sywał bezczynności kapelanów woj-

skowych. 

— „Kapelanów, dobrych kapelanów 

dla armii” — wołał — „którzy by szli 

w szeregach razem z żołnierzem, 

w okopach podnosili go na duchu”. 

Spełniłem życzenie Piłsudskiego i o-

głosiłem wezwanie do duchowień-

stwa. Usłuchano wezwania mojego 

i innych biskupów. Księża stanęli 

w szeregach, jedni jako kapelani, inni 

jako sanitariusze. Szczególniej mło-

dzież seminariów duchownych poszła 

z zapałem do szeregów. 

Między innymi poszedł i ks. Sko-

rupka, młody i pięknej powierzchowności kapłan, który jeszcze piękniejszą 

miał duszę. Ks. Skorupka zwrócił się do mnie z prośbą, abym mu pozwolił 

pójść na front razem z batalionem młodzieży gimnazjalnej warszawskiej, 

w którym znajdowała się jego szkoła. 

— „Zgadzam się” — rzekłem — „ale pamiętaj, abyś ciągle przebywał 

z żołnierzami w pochodzie i w okopach, a w ataku nie pozostawał w tyle, 

ale szedł w pierwszym rzędzie”. 

—„Właśnie dlatego” — odrzekł — „chcę iść do wojska”. 

W bitwie pod Osowem młodociany żołnierz nie wytrzymał ataku i zaczął 

się cofać. Cofali się oficerowie i dowódca pułku. Wtedy ks. Skorupka 

zebrał koło siebie kilkunastu swoich chłopców i z nimi poszedł naprzód. 

Widząc cofającego się dowódcę pułku, krzyknął do niego: 

— „Panie pułkowniku, naprzód!” 

— „A ksiądz?” — zapytał pułkownik. 

— „Panie pułkowniku, za mną! Chłopcy za mną!” 

Poszli naprzód. Wielu poległo; padł rażony granatem i ks. Skorupka. 

Chwila śmierci ks. Skorupki jest punktem zwrotnym w bitwie pod Osowem 

i w dziejach wojny 1920 roku. Do tej chwili Polacy uciekali przed 

bolszewikami, odtąd uciekali bolszewicy przed Polakami […] 

Wielu czerwonoarmistów biorących udział w Bitwie Warszawskiej 

opowiadało, że uciekło z pola walki ze strachu przed potężną, niebieską 

husarią, która pojawiła się nad ranem 15 sierpnia 1920 roku nad Wólką 

Radzymińską, a której dowodziła tajemnicza kobieta przypominająca 

z opisu MARYJĘ. 

KAKOWSKI, Aleksander, abp (1862, Dębiny – 1938, Warszawa) 

IL. MATKA BOŻA ŁASKAWA– PATRONKA WARSZAWY I STRAŻNICZKA POLSKI! ; 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 

Schola – +48 662 476 217 
 

http://cyfrowe.mnw.art.pl/dmuseion/docmetadata?id=3061&show_nav=true
mailto:swzygmunt.slomczyn@op.pl
http://www.swzygmunt.knc.pl/

