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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, fragm.]

DZIEWIĘTNASTA NIEDZIELA ZWYKŁA 

 

CHLEB ŻYCIA – YOUNG, Krzysztof (ur. 1963) 

obraz współczesny;; źródło: havenlight.com 

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 czterdzieści 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, 

wrzaskliwość, 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. 

AKLAMACJA J 6, 51AB Alleluja, Alleluja, Alleluja 

«JA jestem CHLEBEM ŻYWYM, 

który zstąpił z nieba. 

Jeśli ktoś spożywa ten CHLEB, 

będzie żył na wieki» 

SŁOWA EWANGELII WEDŁUG 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 znamy? 

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://havenlight.com/products/cy1020623-meta?variant=28465923686493
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INFORMACJE PARAFIALNE 
 14.VIII (sobota): 

 WYPOMINKI o 1730. 
 Msza św. za zmarłych polecanych w WYPOMINKACH o 1800. 

 15.VIII (niedziela): Uroczystość Wniebowzięcia NAJŚWIĘTSZEJ 

MARYI PANNY. 
 błogosławieństwo ziół i kwiatów podczas każdej Mszy św. 

 Chrzty w sierpniu w 4. niedzielę miesiąca, 22.VIII, na su-
mie. Zgłoszenia do 13.VIII w kancelarii. Przygotowanie dla 
rodziców i chrzestnych 15.VIII po sumie, w kościele. 

 Ofiary na spłatę zobowiązań związanych z remontem koś-
cioła, a także na korony dla MATKI BOŻEJ NIEUSTAJĄCEJ POMOCY, 
można składać np. na konto parafialne: 

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

Za wszystkie ofiary serdeczne Bóg zapłać! 

PAMIĘTAJMY też o WSPIERANIU NASZYCH DUSZPASTERZY! 

 Światowa pandemia chińskiego wirusa COVID-19 trwa. 
Zasady obecności w kościele: 

 max. 75% „obłożenia”; 
 niezbędna osłona ust i nosa (i.e. maseczka). 

ODESZLI 
W ostatnim czasie odeszli z naszego grona: 

śp. Janina SZUSTKOWSKA  29.VII.2021 l. 84 

śp. Andrzej Józef SIBRECHT  26.VII.2021 l. 89 

Wieczne odpoczywanie racz Im dać PANIE! 

INTENCJE MSZALNE I MODLITEWNE 

9.VIII 
(poniedziałek) 

730 † Zygmunta SZWAJA 

1800 † Wacławy, Antoniego i Eugeniusza ZDUŃCZYKÓW 

10.VIII 
(wtorek) 

730 

† Leontyny i Antoniego SAKÓW, 

Marianny NOGAL, 

zmarłych z rodzin SAKÓW i NOGALÓW 

1800 † Seweryny CHRUŚCICKIEJ 

11.VIII 
(środa) 

730 † cierpiących w czyśćcu 

1800 † Pelagii LEWANDOWSKIEJ 

12.VIII 
(czwartek) 

730 
w intencji zadośćuczynienia PANU BOGU 

za grzechy przeciwko 5. przykazaniu BOŻEMU, 
a szczególnie za grzech zabijania nienarodzonych dzieci 

1800 † Pelagii LEWANDOWSKIEJ 

13.VIII 
(piątek) 

730 w pewnej intencji 

1800 

† Emilii, Zbigniewa, Weroniki, Franciszka, Jana, 

Władysława i Wacława PARADOWSKICH, 

Teresy, Franciszka, Zdzisława i Haliny WILCZAKÓW, 

Danuty, Stanisława i Sławomira PYRAKÓW 

14.VIII 
(sobota) 

730 
† Stanisława i Heleny MIRKOWSKICH, 

zmarłych z rodzin MIRKOWSKICH i URBANKÓW 

1730 WYPOMINKI 

1800 † zmarłych polecanych w WYPOMINKACH 

15.VIII 
(niedziela) 

845 
† Tadeusza ANUSZEWSKIEGO, w 8. rocznicę śmierci, 

Jerzego ANUSZEWSKIEGO, w 17. rocznicę śmierci 

1030 dziękczynna, w 5. rocznicę ślubu Moniki i Marcina 

1200 

† Dariusza KLUCZYŃSKIEGO, w 3. rocznicę śmierci, 

Polikarpa WILCZYŃSKIEGO, 

Józefa KLUCZYŃSKIEGO 

1800 
dziękczynna, z racji 8. rocznicy ślubu Danuty i Krzysztofa, 

z prośbą o dalsze błogosławieństwo 

SPRAW DOBRY PANIE BYŚMY BYLI DOBRĄ REDUTĄ… 
spraw dobry PANIE byśmy byli TWĄ redutą 

gdy nas zaleje barbarzyństwa morze 

i przyjdź królestwo TWOJE gdy ostatnią walkę 

stoczymy ku TWEJ chwale miłosierny BOŻE 

wołam trwożnie do moich sióstr i braci w wierze 

bo zaślepieni światem ku przepaści idą 

CHRYSTE już tyle TWOICH odczytanych znaków 

przeczy temu szaleństwu i bluźnierczym zwidom 

które szatan roztacza z wielkiej skały pychy 

wydźwigniętej na miejscu naszego sumienia 

pokazując nam wielki złudny świat wolności 

bez krzyża i bez BOGA wiary i cierpienia 

które przecież jak ogień oczyszcza nas z grzechu 

i które tak nam ciężko przyjmować w pokorze 

dlatego daj nam siły MATKO CHRYSTUSOWA 

by dźwigać nasze życie poprzez kłamstwa morze 

kto zna prawdę o TWOIM miłosierdziu PANIE 

zawsze będziesz mu KRÓLEM i wszechświata PANEM 

dziękuję ci zatem że i ja mogę służyć 

adorując TWEGO serca wciąż krwawiącą ranę 

a wszystko niech się dzieje w imię TWOJE BOŻE 

nasze myśli i czyny niech biegną ku ToBie 

króluj nam CHRYSTE zawsze nad Polską i światem 

gdy dźwigamy ku TOBIE krwawe ręce obie 

by w ostatniej walce z imperium szatana 

dojść z krzyżami ojczyzny do progu wieczności 

gdzie TWÓJ sąd ostateczny i TWE miłosierdzie 

będziesz składał na wadze SWEJ sprawiedliwości 

WĘGRZYN, Kazimierz Józef (ur. 1947, Miejsce Piastow 

 
POWSTAŃCY ZE ZGRUPOWANIA „KRYSKA” – ppor. Joachim JOACHIMCZYK „Joachim” (1914, Swornegacie – 1981, Gdańsk 

przy barykadzie na Czerniakowie;; źródło: www.1944.pl 

O TYM, ŻE CZŁOWIEK NIE POWINIEN ZAGŁĘBIAĆ SIĘ CIEKAWIE 

W ISTOTĘ SAKRAMENTU, LECZ POKORNIE NAŚLADOWAĆ CHRYSTUSA 

PODDAJĄC ZMYSŁY GŁĘBOKIEJ WIERZE 
GŁOS UMIŁOWANEGO 

1. Strzeż się jałowego i z ciekawości płynącego dociekania głębokiej 

tajemnicy SAKRAMENTU, bo mógłbyś się pogrążyć w toni zwątpienia. 

Kto docieka WIELKOŚCI, tego przytłoczy chwałaPRZ 25, 27. 

BÓG może dokonać więcej niż człowiek zrozumieć. 

Nie jest złe pobożne i pokorne badanie prawdy, stała gotowość uczenia 

się, postępująca pilnie za zdrowymi myślami Ojców. 

2. Ale jakże szczęśliwa jest prostota, która omija zawiłe drogi problemów, 

a zdąża prostymi ścieżkami BOŻYCH przykazańPS 119 (118), 35. 

Wielu straciło dar pobożności, gdy chcieli badać rzeczy nadprzy-

rodzoneSYR 3, 22. Od Ciebie wymaga się wiary i uczciwego życia, nie wyżyn 

intelektu ani zgłębiania BOŻYCH tajemnic. 

Jeżeli nie rozumiesz i nie pojmiesz tego, co koło ciebie jakże pojmiesz to 

co ponad tobą?JK 4, 7 

Poddaj się BOGU, niech się twój rozum ukorzy przed wiarą, a otrzymasz 

tyle światła prawdy, ile ci wystarczy i potrzeba. 

3. Niektórzy popadają w ciężkie zwątpienie co do spraw wiary i prawdy 

SAKRAMENTU ale to nie ich wina, raczej wina nieprzyjaciela. 

Nie zważaj na wątpliwości, nie próbuj się z nimi rozprawiać i nie 

odpowiadaj na podstępne pytania podszeptywane przez szatana2 KRN 20, 

20, ale zaufaj słowom BOGA, zawierz JEGO świętym i prorokomJK 4, 7 a zły 

nieprzyjaciel pierzchnie. 

Czasem to nawet dobrze, że sługa BOŻY musi znieść pokusę zwątpienia. 

Niewiernych i grzeszników diabeł nie kusi, bo już ma ich w ręku, 

wiernych zaś i pobożnych kusi i dręczy na różne sposoby, 

4. Idź więc dalej z prostotą i niezachwianą wiarą i przystępuj do 

NAJŚWIĘTSZEGO SAKRAMENTU z czcią najgłębszą, a czego nie potrafisz 

zrozumieć, zostaw to spokojnie BOGU wszechmogącemu. 

Nie oszuka cię BÓG. Sam się oszuka, kto nazbyt sobie wierzy. 

BÓG kroczy z prostymi, objawia siebie pokornym, daje rozum maluczkim, 

odsłania sens duszom czystym, a ukrywa laskę prawdy przed 

ciekawością i pychąPRZ 2, 7; 3, 32; PS 119 (118), 130; ŁK 24, 45; MT 11, 25; ŁK 10, 21. 

Umysł ludzki jest słaby i może omylić, ale prawdziwa wiara omylić nie 

może. 

5. Rozum i właściwe mu dociekanie prawdy musi iść krok w krok z wiarą, 

nie zaś wyprzedzać ją ani zostawać w tyle. 

Bo wiara i miłość są ponad wszystkim, a w tym NAJŚWIĘTSZYM i NAJ-

DOSTOJNIEJSZYM SAKRAMENCIE one to w tajemny sposób przejawiają. 

BÓG wiekuisty i ogromny, BÓG nieogarnionej potęgi czyni rzeczy wielkie i nie-

zbadane na niebie i ziemi, a nikt nie dociecze JEGO cudownych dzieł. 

Gdyby dzieła BOŻE łatwo dawały się ogarnąć ludzkim rozumem, czyż 

byłyby wówczas cudowne i czy można by o nich mówić, że są 

niewyobrażalne? 

„O NAŚLADOWANIU CHRYSTUSA”, Tomasz À KEMPIS (ok. 1380, Kempen – 1471, Zwolle), cz. IV, roz. XVIII, tłum. Anna Kamieńska 

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 
 

https://www.1944.pl/fototeka/kolekcja/joachim-joachimczyk-joachim,63.html#1814
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