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Mężczyzna i kobieta są stworzeni „jedno dla drugiego”: […] są równocześnie równi jako osoby („kość z moich kości…”) i uzupełniają się jako mężczyzna i kobieta… [KKK, 372, fragm.]

DWUDZIESTA PIERWSZA NIEDZIELA ZWYKŁA 
Z KSIĘGI JOZUEGOJOZ 24, 1-2A. 15-17. 18B 

Jozue zgromadził w Sychem 

wszystkie pokolenia Izraela. 

Wezwał też starszych Izraela, 

jego książąt, sędziów i zwierzchników, 

którzy się stawili przed BOGIEM. 

Jozue przemówił wtedy do całego narodu: 

„GDYBY wam się nie podobało służyć PANU, 

rozstrzygnijcie dziś, komu służyć chcecie, 

czy bóstwom, którym służyli wasi przodkowie 

po drugiej stronie Rzeki, 

czy też bóstwom Amorytów, 

w których kraju zamieszkaliście. 

Ja sam i mój dom służyć chcemy PANU”. 

Naród wówczas odrzekł tymi słowami: 

„Dalecy jesteśmy od tego, 

abyśmy mieli opuścić PANA, 

a służyć cudzym bogom. 

Czyż to nie PAN, BÓG nasz, 

wyprowadził nas i przodków naszych 

z ziemi egipskiej, 

z domu niewoli? 

Czyż nie ON przed oczyma naszymi 

uczynił wielkie znaki 

i ochraniał nas przez całą drogę, 

którą szliśmy, 

i wśród wszystkich ludów, 

pomiędzy którymi przechodziliśmy? 

My również chcemy służyć PANU, 

bo ON jest naszym BOGIEM”. 

PSALM RESPONSORYJNYPS 34 (33), 2-3. 16-17. 18-19. 20-21. 22-23 (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. 

Oczy PANA zwrócone na sprawiedliwych, 

uszy JEGO otwarte na ich wołanie. 

Pan zwraca SWE oblicze przeciw zło czyniącym, 

by pamięć o nich wymazać z ziemi. 

PAN słyszy wołających o pomoc 

i ratuje ich od wszelkiej udręki. 

PAN jest blisko ludzi skruszonych w sercu, 

ocala upadłych na duchu. 

Liczne są nieszczęścia, które cierpi sprawiedliwy, 

ale PAN go ze wszystkich wybawia. 

ON czuwa nad każdą jego kością 

i żadna z nich nie zostanie złamana. 

Zło sprowadza śmierć na grzesznika, 

wrogów sprawiedliwego spotka kara. 

PAN odkupi dusze sług SWOICH, 

nie zazna kary, kto się do NIEGO ucieka. 

Z LISTU ŚW. PAWŁA APOSTOŁA DO EFEZJANEF 5, 21-32 
Bracia: 

Bądźcie sobie wzajemnie poddani 

w bojaźni CHRYSTUSOWEJ. 

Żony niechaj będą poddane swym mężom, 

jak PANU, 

bo mąż jest głową żony, 

jak i CHRYSTUS – GŁOWĄ KOŚCIOŁA: 

ON – ZBAWCA CIAŁA. 

Lecz jak Kościół poddany jest CHRYSTUSOWI, 

tak i żony mężom – 

we wszystkim. 

Mężowie, miłujcie żony, 

bo i CHRYSTUS umiłował Kościół 

i wydał za niego samego SIEBIE, 

aby go uświęcić, 

oczyściwszy obmyciem wodą, 

któremu towarzyszy słowo, 

aby samemu sobie przedstawić Kościół jako chwalebny, 

niemający skazy czy zmarszczki, 

czy czegoś podobnego, 

lecz aby był święty i nieskalany. 

Mężowie powinni miłować swoje żony, 

tak jak własne ciało. 

Kto miłuje swoją żonę, 

siebie samego miłuje. 

Przecież nigdy nikt nie odnosił się z nienawiścią 

do własnego ciała, 

lecz każdy je żywi i pielęgnuje, 

jak i CHRYSTUS – Kościół, 

bo jesteśmy członkami JEGO CIAŁA. 

Dlatego opuści człowiek ojca i matkę, 

a połączy się z żoną swoją, 

i będą dwoje jednym ciałem. 

Tajemnica to wielka, 

a ja mówię: w odniesieniu do CHRYSTUSA 

i do Kościoła. 

AKLAMACJAPOR. J 6, 63C. 68C Alleluja, Alleluja, Alleluja 

Słowa TWOJE, PANIE, 

są duchem i życiem. 

TY masz słowa życia wiecznego. 

SŁOWA EWANGELII WEDŁUG ŚW. JANAJ 6, 55. 60-69 

W synagodze w Kafarnaum JEZUS powiedział: 

«CIAŁO MOJE jest prawdziwym pokarmem, 

a KREW MOJA jest prawdziwym napojem». 

A wielu spośród JEGO uczniów, 

którzy to usłyszeli, mówiło: 

„Trudna jest ta mowa. 

Któż jej może słuchać?” 

JEZUS jednak, świadom tego, 

że uczniowie JEGO na to szemrali, 

rzekł do nich: 

«To was gorszy? 

A gdy ujrzycie SYNA CZŁOWIECZEGO wstępującego tam, 

gdzie był przedtem? 

To DUCH daje życie; 

ciało na nic się nie zda. 

Słowa, które JA wam powiedziałem, 

są duchem i są życiem. 

Lecz pośród was są tacy, 

którzy nie wierzą». 

JEZUS bowiem od początku wiedział, 

którzy nie wierzą, 

i kto ma GO wydać. 

Rzekł więc: 

«Oto dlaczego wam powiedziałem: 

Nikt nie może przyjść do MNIE, 

jeżeli nie zostało mu to dane przez OJCA». 

Od tego czasu wielu uczniów JEGO odeszło 

i już z NIM nie chodziło. 

Rzekł więc JEZUS do Dwunastu: 

«Czyż i wy chcecie odejść?» 

Odpowiedział MU Szymon Piotr: 

„PANIE, do kogo pójdziemy? 

TY masz słowa życia wiecznego. 

A my uwierzyliśmy 

i poznaliśmy, że TY jesteś ŚWIĘTYM BOŻYM”. 
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INFORMACJE PARAFIALNE 
 Chrzty w sierpniu w 4. niedzielę miesiąca, 22.VIII, na sumie. 
 27.VIII (piątek): O 1800, jak w każdy 4. piątek miesiąca, Msza św. 

w intencji dzieci objętych „RÓŻAŃCEM RODZICÓW ZA DZIECI”. 
 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 II: 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 odeszły z naszego grona: 

śp. Zofia KIEŁCZYKOWSKA  9.VIII.2021 l. 72 

śp. Stefania KOPYT  6.VIII.2021 l. 96 

Wieczne odpoczywanie racz Im dać PANIE! 

INTENCJE MSZALNE I MODLITEWNE 

23.VIII 
(poniedziałek) 

730 o łaskę wiary dla Leny, Aleksa i Leona STANKIEWICZÓW 

1800 
† Janiny, Tadeusza, Stefanii i Jana BOROWSKICH, 

Rozalii, Marianny i Henryka WINIARKÓW 

24.VIII 
(wtorek) 

730 w pewnej intencji 

1800 † Jadwigi, Stanisława i Krzysztofa NOWAKOWSKICH 

25.VIII 
(środa) 

730 † Pawła RECHNIO 

1800 
† Katarzyny WEJNAR, 

Herberta MOCHOLA 

26.VIII 
(czwartek) 

730 † Marii, w 1. rocznicę śmierci, i Stefana WOJTCZAKÓW 

1800 
† Bronisławy, Janiny, Marianny i Wacława WRÓBLEWSKICH, 

zmarłych z rodzin WRÓBLEWSKICH i KOSEWSKICH 

27.VIII 
(piątek) 

730 
† Heleny i Elżbiety HELAKÓW, 

Marii i Józefa HELAKÓW 

1800 w intencji dzieci objętych modlitwą różańcową rodziców 

28.VIII 
(sobota) 

730 † Marii PILCH, w 10. rocznicę śmierci 

1800 
† Edwarda STRZELECKIEGO, 

zmarłych z rodzin STRZELECKICH i MARDASÓW 

29.VIII 
(niedziela) 

845 

dziękczynna, w 35. rocznicę ślubu Ewy i Zbigniewa, 

z prośbą o dalsze błogosławieństwo BOŻE dla jubilatów. 

ich dzieci i wnuków 

1030 o błogosławieństwo BOŻE i potrzebne łaski dla Barbary, z racji urodzin 

1200 † Teodory GAŁKI, w 14. rocznicę śmierci 

1800 
dziękczynna, w 5. rocznicę ślubu Pauliny i Krystiana, 

z prośbą o dalsze błogosławieństwo BOŻE dla nich i ich dzieci 

NIE TYLKO KS. SKORUPKO… 
Mieczysław Różycki na świat przyszedł 1.I.1876 w Biechówku, niewielkiej 

wsi k. Świecia na Pomorzu, wówczas pod zaborem niemieckim. Wstąpił do 

seminarium i 15.XII.1901 w Gnieźnie przyjął święcenia kapłańskie. Jako 

wikariusz archidiecezji gnieźnieńskiej posługiwał w Bronikowie, Rokitnie, 

Konojadzie, Ujściu, Kościanie, Śremie. Wreszcie w 1910 został 

proboszczem parafii Gnin k. Grodziska Wlkp. 

Posługiwał tam przez cały czas I wojny światowej. Po jej zakończeniu 

i odrodzeniu państwa polskiego rozpoczęły się walki o granice państwa. 

Najpierw 27.XII.1918 wybuchło Powstanie Wielkopolskie. I już 31.XII.1918 

wstąpił w szeregi powstańcze. Został proboszczem polskich oddziałów 

wielkopolskiego frontu zachodniego. Brał udział w zdobywaniu Wolsztyna, 

Kargowej i Babimostu, oraz w bitwie pod Wielkim Grójcem. 

21.I.1919 poprosił władze duchowne o zgodę na pełnienie funkcji 

kapelana wojskowego. Zgodę uzyskał i 23.III.1919 został proboszczem – 

majorem – 2. Dywizji Strzelców Wielkopolskich. Służył m.in. w Biedrusku przy 

2. Pułku Artylerii Polowej Wielkopolskiej oraz w Wągrowcu przy 4. Pułku 

Strzelców Wielkopolskich. 13.VII.1919 został mianowany dziekanem 

powstającego Dowództwa Okręgu Generalnego „Pomorze”. 18.I.1920, 

wraz z Toruńskim Pułkiem Strzelców przeniósł się na front wschodni. 

W szeregach Grupy Poleskiej od VII.1920 wycofywał się przed najazdem 

rosyjskim. Wziął udział w walkach w okoliach Brześcia. 

Wsławił się 18.VIII.1920 w bitwie pod Brodnicą (podczas Bitwy Warszaw-

skiej, zwanej Cudem nad Wisłą), zagrzewając żołnierzy i prowadząc pod 

wsią Grzybno – z krzyżem w ręku i okrzykiem „Za mną chłopcy” – szturm 

na oddziały rosyjskie, wspierane przez oficerów niemieckich z Prus 

Wschodnich. „Szedł w pierwszej linii bojowej, 50 metrów przed 

atakującym oddziałem”, napisano w raporcie wojskowym. 

Na Froncie Północnym Wojska Polskiego walczył do 1.X.1920. 

Następnie zgłosił się do polskich organizacji przygotowujących się do 

plebiscytu, który 20.III.1921 miał zdecydować o przynależności państwo-

wej Górnego Śląska. Plebiscyt i niesprawiedliwy podział Śląska spowodo-

wał wybuch III Powstania Śląskiego. Prawd. był kapelanem walczących. 

Nagrodzono go Krzyżem Walecznym i orderem Virtuti Militari… 

A później powrócił do posługi parafialnej. Był m.in. prostym kapelanem kapli-

cy domu zakonnego sióstr szarytek w Gostyniu, i kaplicy domu zakonnego 

Zgromadzenia Braci Serca Jezusowego w Puszczykowie k. Poznania. 

Niemcy wystawili mu rachunek. W 1939, gdy Niemcy i Rosjanie 

zaatakowali Polskę był już na emeryturze. Mimo to Niemcy aresztowali go 

już 21.X.1939. Został internowany w obozie przejściowym w Górnej Grupie. 

Stamtąd 5.II.1940 przewieziono go do obozu przejściowego Neufahr-

wasser w Gdańsku, a następnie 28.II.1940 do obozu koncentracyjnego 

KL Stutthof, gdzie 28.III.1940, po miesiącu, zginął. 

Tacy byli kapłani, którzy budowali odrodzoną z niebytu Polskę. Po to, 

byśmy my dziś mogli się z naszą wolnością czynić to, co czynimy… 

O POSŁUSZEŃSTWIE I ULEGŁOŚCI 
1. Wielka to rzecz trwać w posłuszeństwie, mieć przełożonego i nie 

obstawać przy swoim. O ileż bezpieczniejsza jest sytuacja podległości 

niż przełożeństwa. Są tacy, którzy są posłuszni z konieczności raczej 

niż z miłości; ciężko znoszą przymus posłuszeństwa i z lada powodu 

okazują niezadowolenie. 

Nie osiągną wolności ducha, jak długo całym sercem i ze względu na BOGA 

nie poddadzą się zwierzchnictwu. Chociażbyś szukał tu i tam, nie znaj-

dziesz pokoju, jak tylko w pokornej uległości, w wypełnianiu nakazów 

przełożonego. Wyobraźnia, chęć zmiany miejsca niejednego zawiodła. 

2. To prawda, że każdy chętniej robi to, co mu odpowiada, i bardziej lgnie 

do tych, którzy myślą podobnie. Ale jeśli BÓG jest pośród nas, trzeba 

nam nieraz nawet zrezygnować z własnego zdania dla dobra ogólnej 

zgody. 

Któż jest tak mądry, żeby naprawdę wiedział wszystko? 

Nie ufaj zbytnio swojemu zdaniu, ale staraj się wysłuchać zdania innych. 

Jeżeli twoje zdanie jest słuszne, ale dla BOGA się go wyrzekniesz 

i uczynisz inaczej, niż chciałeś, więcej na tym zyskasz. 

3. Często mówiono mi, że lepiej jest słuchać i przyjmować rady niż ich 

udzielać. Może się zdarzyć, że każdy ma rację, ale nie chcieć ustąpić, 

kiedy wymaga, tego słuszność lub sprawa wyższego rzędu, to pycha 

i upór. 

„O NAŚLADOWANIU CHRYSTUSA”, Tomasz À KEMPIS (ok. 1380, Kempen – 1471, Zwolle), cz. I, roz. IX, 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 
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