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Przez MARYJĘ […] DUCH ŚWIĘTY zaczyna prowadzić do komunii z CHRYSTUSEM ludzi, „w których BÓG upodobał SOBIE”… [KKK, 725, fragm.]

DWUDZIESTA NIEDZIELA ZWYKŁA 

 

SKACZ Z RADOŚCI – MARIA I ELŻBIETA – EISBACHER, Corby C. (ur. ok. 1970, Kernersville, NC, USA) 

obraz współczesny, farby wodne;; źródło: www.etsy.com 

Z KSIĘGI APOKALIPSY ŚW. JANA APOSTOŁAAP 11, 19A; 12, 1. 3-6A. 10AB 

Świątynia BOGA w niebie się otwarła, 

i Arka JEGO Przymierza ukazała się w JEGO świątyni. 

Potem wielki znak się ukazał na niebie: 

NIEWIASTA obleczona w słońce 

i księżyc pod JEJ stopami, 

a na JEJ głowie wieniec z gwiazd dwunastu. 

Ukazał się też inny znak na niebie: 

Oto wielki Smok ognisty; 

ma siedem głów i dziesięć rogów, 

a na głowach siedem diademów. 

Ogon jego zmiata trzecią część gwiazd z nieba 

i rzucił je na ziemię. 

Smok stanął przed mającą urodzić NIEWIASTĄ, 

ażeby skoro porodzi, 

pożreć JEJ DZIECKO. 

I porodziła SYNA – 

mężczyznę, który będzie pasł wszystkie narody 

rózgą żelazną. 

DZIECKO JEJ zostało porwane do BOGA 

i do JEGO tronu. 

NIEWIASTA zaś zbiegła na pustynię, 

gdzie miejsce ma przygotowane 

przez BOGA. 

I usłyszałem donośny głos mówiący w niebie: 

«Teraz nastało zbawienie, 

potęga i królowanie BOGA naszego 

i władza JEGO POMAZAŃCA» 

PSALM RESPONSORYJNYPS 45, 7 I 10. 11-12. 14-15 (R.: POR. 10B) 

REFREN: Stoi KRÓLOWA po TWOJEJ prawicy 

Tron TWÓJ, BOŻE, trwa na wieki, 

berłem sprawiedliwym berło TWEGO królestwa. 

Córki królewskie wychodzą na spotkanie z TOBĄ, 

królowa w złocie z Ofiru stoi po TWOJEJ prawicy. 

Posłuchaj, córko, spójrz i nakłoń ucha, 

zapomnij o swym ludzie, o domu twego ojca. 

Król pragnie twego piękna, 

on twoim panem, oddaj mu pokłon. 

Córa królewska wchodzi pełna chwały, 

odziana w złotogłów. 

W szacie wzorzystej prowadzą ją do króla, 

za nią prowadzą do ciebie dziewice, jej druhny. 

Z PIERWSZEGO LISTU ŚW. PAWŁA APOSTOŁA DO KORYNTIAN1 KOR 15, 20-26 
Bracia: 

CHRYSTUS zmartwychwstał 

jako pierwszy spośród tych, co pomarli. 

Ponieważ bowiem przez człowieka przyszła śmierć, 

przez człowieka też dokona się zmartwychwstanie. 

I jak w Adamie wszyscy umierają, 

tak też w CHRYSTUSIE wszyscy będą ożywieni, 

lecz każdy według własnej kolejności. 

CHRYSTUS jako pierwszy, 

potem ci, co należą do CHRYSTUSA, 

w czasie JEGO przyjścia. 

Wreszcie nastąpi koniec, 

gdy przekaże królowanie BOGU i OJCU 

i gdy pokona wszelką Zwierzchność, Władzę i Moc. 

Trzeba bowiem, ażeby królował, 

aż położy wszystkich nieprzyjaciół pod SWOJE stopy. 

Jako ostatni wróg, zostanie pokonana śmierć. 

AKLAMACJA Alleluja, Alleluja, Alleluja 

MARYJA została wzięta do nieba, 

radują się zastępy aniołów. 

SŁOWA EWANGELII WEDŁUG ŚW. ŁUKASZAŁK 1, 39-56 

MARYJA wybrała się i poszła z pośpiechem w góry 

do pewnego miasta w pokoleniu Judy. 

Weszła do domu Zachariasza 

i pozdrowiła Elżbietę. 

Gdy Elżbieta usłyszała pozdrowienie MARYI, 

poruszyło się dzieciątko w jej łonie, 

a DUCH ŚWIĘTY napełnił Elżbietę. 

Wydała ona okrzyk i powiedziała: 

„Błogosławiona jesteś między niewiastami 

i błogosławiony jest owoc TWOJEGO łona. 

A skądże mi to, 

że MATKA mojego PANA 

przychodzi do mnie? 

Oto skoro głos TWEGO pozdrowienia 

zabrzmiał w moich uszach, 

poruszyło się z radości dzieciątko 

w moim łonie. 

Błogosławiona jesteś, 

któraś uwierzyła, 

że spełnią się słowa powiedziane CI od PANA”. 

Wtedy MARYJA rzekła: 

«Wielbi dusza MOJA PANA, 

i raduje się duch MÓJ w BOGU, 

MOIM ZBAWCY. 

Bo wejrzał na uniżenie SWOJEJ SŁUŻEBNICY. 

Oto bowiem odtąd błogosławić MNIE będą 

wszystkie pokolenia. 

Gdyż wielkie rzeczy uczynił MI WSZECHMOCNY. 

święte jest JEGO imię, 

A JEGO miłosierdzie z pokolenia na pokolenie 

nad tymi, co się GO boją. 

Okazał moc SWEGO ramienia, 

rozproszył pyszniących się zamysłami serc swoich. 

Strącił władców z tronu, 

a wywyższył pokornych. 

Głodnych nasycił dobrami, 

a bogatych z niczym odprawił. 

Ujął się za SWOIM sługą, Izraelem, 

pomny na SWE miłosierdzie. 

Jak przyobiecał naszym ojcom, 

Abrahamowi i jego potomstwu na wieki”. 

MARYJA pozostała u niej około trzech miesięcy; 

potem wróciła do domu. 

https://www.etsy.com/listing/900566627/the-almighty-has-done-great-things-for?ga_order=most_relevant&ga_search_type=all&ga_view_type=gallery&ga_search_query=mary+and+elizabeth&ref=sc_gallery-1-1&plkey=7bf99926f87ef4a43337326f7479f38f336411d2%3A900566627
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INFORMACJE PARAFIALNE 
 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. Przygotowanie dla rodziców i chrzestnych dziś, 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). 

ZAPOWIEDZI 
Zapowiedź I: Adrian Jarosław KOWALSKI, kawaler, i Wiktoria 

TAUBER, panna, oboje 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. Marianna PAWLAK  2.VIII.2021 l. 74 

śp. Remigia Bożena PODGÓRSKA  1.VIII.2021 l. 70 

śp. Adam Bogdan WOJTUNIK  30.VII.2021 l. 44 

Wieczne odpoczywanie racz Im dać PANIE! 

INTENCJE MSZALNE I MODLITEWNE 

16.VIII 
(poniedziałek) 

730 † Teresy MARCINIAK 

1800 † Matyldy GUT-ANDZIAK  

17.VIII 
(wtorek) 

730 
† Lucyny WOJCIECHOWSKIEJ, 

Andrzeja Kryspina KRAWCZYKA 

1800 † Teresy MARCINIAK 

18.VIII 
(środa) 

730 † Haliny STĘPIEŃ 

1800 † Hanny NOWOCIN, w 7. miesiącu po śmierci 

19.VIII 
(czwartek) 

730 W intencji uznania przez naród polski CHRYSTUSA za Króla Polski 

1800 
† Ludwiki i Witolda BUJEŃCZYKÓW, 

Antoniny, Jana i Bernarda BARANÓW 

20.VIII 
(piątek) 

730 

† Henryka BOGUSZA, w 1. rocznicę śmierci, 

jego rodziców, 

Bartosza OSIŃSKIEGO 

1800 † Jana GRZYWACZA, w rocznicę śmierci 

21.VIII 
(sobota) 

730 
† Bronisława NOGALA, 

Janusza GWARDYSA 

1800 
† Krystyny BUJEŃCZYK, w 4. rocznicę śmierci, 

zmarłych z rodziny OSKROBÓW 

22.VIII 
(niedziela) 

845 
† Marii, Józefa i Anny JAGNYZIAKÓW, 

dziadków JAGNYZIAKÓW i PIJARCZYKÓW 

1030 † cierpiących w czyśćcu 

1200 † Mariana WALIGÓRY 

1800 
dziękczynna, za dar życia, z prośbą o dar życia wiecznego 

dla † Jarosława, w 1. rocznicę śmierci 

I STANIE SIĘ CISZA… 
W sierpniu nie można też zapomnieć o Cudzie nad Wisłą, o tym, że ojcowie 

nasi zasłonili Europę przed zarazą bolszewicką. Pod Ossowem poległ 

ksiądz Ignacy Skorupka, z zawołaniem: Za BOGA i Ojczyznę! 

Po odparciu bolszewików major Dobrowolski, przeglądając pole bitwy, 

znalazł między niezebranymi snopami ciało zabitego księdza. Ksiądz był 

w komży, miał fioletową stułę, w ręku krzyż i roztrzaskaną z tyłu głowę. 

Za BOGA i Ojczyznę! Tego też Europa nie chce w rozliczeniu pamiętać. 

W 1973 r. pielgrzymem na Górkę Zgody [k. Łegonic] był Prymas Tysiąclecia 

Stefan Kardynał Wyszyński. Jego słowa zagłuszał ryk startujących i lądują-

cych odrzutowców z pobliskiego lotniska. 

Dzieci BOŻE, Dzieci moje. Przyjdzie czas, że PAN BÓG powie: 

Milcz, zamilknij! I stanie się cisza. 

I stała się, a Wielki Prymas z pomnika pod Jasną Górą woła: 

Z pokorą teraz padam na kolana, 

abym wstał silnym BOGA robotnikiem, 

gdy wstanę, mój głos będzie głosem PANA, 

mój krzyk Ojczyzny będzie krzykiemJ. Słowacki. 

ZAWITKOWSKI, Józef (1938, Wał – 2020, Warszawa) – 2006.VIII.16, Górka Zgody, kaplica pw. św. Rocha 

KOMUNJI ŚW. NIE NALEŻY ŁATWO OPUSZCZAĆ 
GŁOS UMIŁOWANEGO 

1. Często uciekać ci się trzeba do źródła łaski i miłosierdzia BOŻEGO, do 

źródła wszelkiej dobroci i czystości, ażebyś tym sposobem zdołał się 

uleczyć od wad i namiętności twoich i stał się mężniejszym i bacz-

niejszym na wszelkie pokusy i zdrady szatańskie. 

Nieprzyjaciel zbawienia, wiedząc, że Komunja św. zawiera w sobie 

najskuteczniejsze owoce i lekarstwo, wszelkimi sposobami i przy 

każdej sposobności stara się wszystkich pobożnych i wiernych od niej 

odciągnąć i zrazić ich przeszkodami. 

2. Stąd to niektórzy właśnie wtenczas doznają silniejszych pokus szatań-

skich, kiedy się gotują do Komunji św. Duch ów nikczemny, jak czytamy 

u Joba, sam nawet wchodzi pomiędzy synów BOŻYCH, aby wedle zwykłej 

niegodziwości swej zaniepokoić ich lub uczynić ićh przesadnie bojażliwy-

mi i strwożonymi, a przez to zmniejszyć w nich ducha nabożeństwa lub 

nawet zniweczyć go zupełnie, zaczepiając w nich wiarę, ażeby albo 

odstąpili od Komunji św., albo z oziębłością do niej przystępowali. 

Nie należy atoli zważać na jego podszepty i złudzenia, choćby bezecne 

i szkaradne, lecz wszystkie te mamidła przeciw niemu samemu 

obrócić trzeba. Odepchnąć należy tego nędznika z pogardą i poś-

miewiskiem, a nie zaniedbywać bynajmniej Komunji św. dla jego 

napaści i z powodu poruszeń które w nas wzbudza. 

3. Często też powstrzymuje od Komunji przesadna troskliwość o gorącość 

nabożeństwa, i pewna bojaźń co do uprzedniej spowiedzi. 

Dla małego jakiegoś niepokoju lub przygnębienia nie zaniedbuj Komu-

nji św., lecz idź co prędzej do spowiedzi, a chętnie przebacz drugim 

wszelkie twoje urazy. Jeśli zaś sam obraziłeś kogo, poproś pokornie 

o przebaczenie, a BÓG ci to chętnie odpuści. 

4. Na co się zda, długo zwlekać ze spowiedzią, albo odkładać Komunję św.? 

Oczyść się jak najprędzej, wyrzuć co rychlej truciznę z siebie, spiesz się 

po lekarstwo, a będzie ci z tem lepiej, niż gdybyś długo zwlekał. 

Jeśli dzisiaj ociągniesz się dla tej winy, to może jutro coś ważniejszego 

ci się przytrafi, — a tak mógłbyś się długo pozbawić Komunji św. 

i coraz mniej zdolnym do niej się stawać. 

Otrząśnij się jak najprędzej z obecnej swej ociężałości i gnuśności, bo 

na nic się nie przyda długo się niepokoić, długo się trwożyć i dla 

codziennych przeszkód uchylać się od świętych Sakramentów. 

Owszem, wielce to szkodzi odwlekać długo Komunję św., albowiem 

prowadzi to zwykle do ciężkiego odrętwienia. 

Ale — niestety, — niektórzy oziębli i lekkomyślni ludzie chwytają się chęt-

nie każdej zwłoki w przystępowaniu do spowiedzi św., a Komunję św. 

pragną odłożyć na później, aby nie potrzebowali czuwać pilniej nad sobą. 

5. O jak mało miłości i nabożeństwa mają tacy, co tak łatwo odkładają Ko-

munję św.! A jak szczęśliwy i miły BOGU jest ten, kto tak żyje i strzeże czy-

stości sumienia, iż każdego dnia byłby gotów i pragnąłby uczęszczać do 

Stołu PAŃSKIEGO, o ileby mu tylko było wolno i mogło się to stać bez nagany. 

Jeśli kto czasem wstrzymuje się od Komunji św. z pokory, lub z powodu 

słusznej przeszkody, godzien jest pochwały dla uszanowania tego. 

Jeśli zaś wkradnie się gnuśność, to niechaj ocknie się i czyni, co tylko 

jest w jego mocy, a PAN BÓG wesprze jego pragnienie, bacząc na dobrą 

wolę, którą w szczególniejszy sposób uwzględnia. 

6. Kto zaś słusznych doznaje przeszkód w przystępowaniu do częstej 

Komunji św., ten powinien mieć zawsze dobrą wolę i szczerą chęć 

komunikowania się i a tak nie będzie pozbawiony owocu tego 

Sakramentu. Może bowiem każdy wiedziony nabożeństwem 

przyjmować każdego dnia i każdej godziny Komunję duchowną, 

z pożytkiem dla swego zbawienia i bez jakiegokolwiek zakazu. 

Jednakże w pewnych dniach i w przepisanym czasie każdy powinien 

także sakramentalnie przyjmować NAJŚWIĘTSZE CIAŁO swego ZBAWICIELA 

z najczulszem uszanowaniem, szukając w tem bardziej chwały i czci 

BOŻEJ, aniżeli własnej pociechy. 

Tylekroć mianowicie przyjmuje duchownie ktoś Komunję św. i nią 

niewidomie posila duszę, ilekroć rozpamiętywa pobożnie tajemnicę 

Wcielenia i Mękę CHRYSTUSA PANA i rozpala się miłością ku NIEMU. 

7. Kto zaś nie gotuje się kiedy indziej do Komunji św. jak tylko w dzień 

świąteczny lub gdy zwyczaj nagli, ten częściej będzie nieprzygotowany. 

Szczęśliwy ten, kto się PANU ofiaruje na całopalną ofiarę, ilekroć 

odprawia Mszę św. albo przystępuje do Komunji św. 

Przy odprawianiu Mszy św. nie bądź ani zbyt powolny, ani zbyt prędki, 

lecz trzymaj się chwalebnego, powszechnie przyjętego zwyczaju wśród 

tych, z którymi żyjesz. Nie powinieneś innym sprawiać przykrości 

i nudów, lecz wspólny zachowywać obyczaj według przepisu starszych, 

a więcej powinieneś dbać o korzyść dla drugich, niż o własne 

nabożeństwo i zaspakajanie swych uczuć. 

„O NAŚLADOWANIU CHRYSTUSA”, Tomasz À KEMPIS (ok. 1380, Kempen – 1471, Zwolle), cz. IV, roz. X, tłum. jezuici, Kraków, 1922 

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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