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JEZUS zawsze wysłuchuje modlitwy, w której ludzie z wiarą proszą o uzdrowienie z niemocy lub odpuszczenie grzechów: „Idź w pokoju, twoja wiara cię uzdrowiła!”… [KKK, 2517, fragm.]

DWUDZIESTA TRZECIA NIEDZIELA ZWYKŁA 

 

UZDROWIENIE NIEWIDOMEGO – EL GRECO, właśc. Domenikos THEOTOKOPULOS (ok. 1541, Fodele/Kandia – 1614. Toledo) 

fragm., ok. 1570, olejny na płótnie, 119.4×146.1 cm, Metropolitan Museum of Art, Nowy Jork;; źródło: www.metmuseum.org 

Z KSIĘGI PROROKA IZAJASZAIZ 35, 4-7A 
Powiedzcie małodusznym: 

„Odwagi! 

Nie bójcie się! 

Oto wasz BÓG, 

oto pomsta; 

przychodzi BOŻA odpłata; 

ON sam przychodzi, 

by was zbawić”. 

Wtedy przejrzą oczy niewidomych 

i uszy głuchych się otworzą. 

Wtedy chromy wyskoczy jak jeleń 

i język niemych wesoło wykrzyknie. 

Bo trysną zdroje wód na pustyni 

i strumienie na stepie; 

spieczona ziemia zmieni się w pojezierze, 

spragniony kraj w krynice wód. 

PSALM RESPONSORYJNYPS 146 (145), 6C-7. 8-9A. 9B-10 (R.: POR. 1B) 

REFREN: Chwal, duszo moja, PANA, STWÓRCĘ swego 

BÓG wiary dochowuje na wieki,  

uciśnionym wymierza sprawiedliwość, 

chlebem karmi głodnych,  

wypuszcza na wolność uwięzionych. 

PAN przywraca wzrok ociemniałym,  

PAN dźwiga poniżonych. 

PAN kocha sprawiedliwych,  

PAN strzeże przybyszów. 

Ochrania sierotę i wdowę,  

lecz występnych kieruje na bezdroża. 

PAN króluje na wieki,  

BÓG twój, Syjonie, przez pokolenia. 

Z LISTU ŚWIĘTEGO JAKUBA APOSTOŁAJK 2, 1-5 
Bracia moi, 

niech wiara wasza w PANA naszego, 

JEZUSA CHRYSTUSA uwielbionego, 

nie ma względu na osoby. 

Bo gdyby przyszedł na wasze zgromadzenie 

człowiek przystrojony w złote pierścienie 

i bogatą szatę 

i przybył także człowiek ubogi 

w zabrudzonej szacie, 

a wy spojrzycie na bogato przyodzianego 

i powiecie: 

„Ty usiądź na zaszczytnym miejscu”, 

do ubogiego zaś powiecie: 

„Stań sobie tam 

albo usiądź u podnóżka mojego”, 

to czy nie czynicie różnic między sobą 

i nie stajecie się sędziami przewrotnymi? 

Posłuchajcie, bracia moi umiłowani! 

Czy BÓG nie wybrał ubogich tego świata 

na bogatych w wierze 

oraz na dziedziców królestwa 

przyobiecanego tym, którzy GO miłują? 

AKLAMACJAPOR. MT 4, 23 Alleluja, Alleluja, Alleluja 

JEZUS głosił Ewangelię 

o królestwie 

i leczył wszelkie choroby 

wśród ludu. 

SŁOWA EWANGELII WEDŁUG ŚW. MARKAMK 7, 31-37 

JEZUS opuścił okolice Tyru 

i przez Sydon przyszedł nad Jezioro Galilejskie, 

przemierzając posiadłości Dekapolu. 

Przyprowadzili MU głuchoniemego 

i prosili GO, 

żeby położył na niego rękę. 

ON wziął go na bok, 

z dala od tłumu, 

włożył palce w jego uszy 

i śliną dotknął mu języka; 

a spojrzawszy w niebo, westchnął 

i rzekł do niego: 

«Effatha», 

to znaczy: 

«Otwórz się». 

Zaraz otworzyły się jego uszy, 

więzy języka się rozwiązały 

i mógł prawidłowo mówić. 

JEZUS przykazał im, 

żeby nikomu nie mówili. 

Lecz im bardziej przykazywał, 

tym gorliwiej to rozgłaszali. 

I przepełnieni zdumieniem mówili: 

„Dobrze wszystko uczynił. 

Nawet głuchym słuch przywraca 

i niemym mowę”. 

https://www.metmuseum.org/art/collection/search/436572
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INFORMACJE PARAFIALNE 
 5.IX (niedziela): 1-SZA NIEDZIELA MIESIĄCA. 

 Po sumie o 1200 adoracja NAJŚWIĘTSZEGO SAKRAMENTU. 
 Po adoracji – spotkanie Kół Żywego Różańca. 
 Po Mszach św, zgodnie z zapowiedzią, zbierane są ofiary 

na rzecz pomocy uchodźcom z Afganistanu. 
 11.IX (sobota): 

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

 12.IX (niedziela): 
 O 1200, w Świątyni Opatrzności Bożej w Wilanowie, 

BEATYFIKACJA SŁUG BOŻYCH: kard. Stefana WYSZYŃ-
SKIEGO i Matki Róży CZACKIEJ. 
W związku z pandemią, przewodniczący komitetu ds. be-
atyfikacji, bp Rafał Markowski, napisał w oświadczeniu: 
„Zwracamy się z apelem, aby nie organizować sponta-
nicznych grup parafialnych, które bez uzgodnienia 
z organizatorami zamierzałyby uczestniczyć w beatyfika-
cji. Pragnących uczestniczyć w beatyfikacji upraszamy 
o duchową łączność i wspólną modlitwę, poprzez media 
transmitujące uroczystość”. 
Nasi duszpasterze zachęcają zatem wszystkich do ducho-

wego udziału w tej uroczystości i dziękczynienia PANU 

BOGU za dar nowych błogosławionych, tak bardzo 
związanych z Archidiecezją Warszawską. 

 Po Mszach św. zbierane będą ofiary na Wyższe 
Metropolitalne Seminarium Duchowne w Warszawie. 

 Chrzty we wrześniu w 4. niedzielę miesiąca 26.IX, na sumie. 
Zgłoszenia do 17.IX w kancelarii. Przygotowanie dla ro-
dziców i chrzestnych 19.IX, 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: Damian PAWLAK, kawaler, i Magdalena LEMIESZEK, 

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 odszedł z naszego grona: 

śp. Jerzy WESOŁOWSKI  23.VIII.2021 l. 66 

Wieczne odpoczywanie racz Mu dać PANIE! 

INTENCJE MSZALNE I MODLITEWNE 

6.IX 
(poniedziałek) 

730 + Andrzeja KORNASZEWSKIEGO  

1800 † Stefana PIENIĄŻKA, z racji imienin 

7.IX 
(wtorek) 

730 w pewnej intencji 

1800 
dziękczynna, z prośbą o błogosławieństwo BOŻE, 

 dla Justyny i Roberta Kamaciów, z racji 19. rocznicy ślubu 

8.IX 
(środa) 

730 † Andrzeja i ANASTAZJI 

1800 
dziękczynna, z prośbą o błogosławieństwo BOŻE, 

dla Krzysztofa, z racji 25. rocznicy przyjścia na świat 

9.IX 
(czwartek) 

730 w pewnej intencji 

1800 
† Stanisławy, Stanisława, Franciszka i Eugeniusza 

ZAWADZANKÓW 

10.IX 
(piątek) 

730 
† Elżbiety i Henryka HELAKÓW, 

Ewy i Józefa SENDERÓW 

1800 
† Heleny i Stanisława MIRKOWSKICH, 

zmarłych z rodzin MIRKOWSKICH i URBANKÓW 

11.IX 
(sobota) 

730 
o błogosławieństwo BOŻE i wszelkie potrzebne łaski 

dla Igora, z racji 18. urodzin 

1730 WYPOMINKI 

1800 † zmarłych polecanych w WYPOMINKACH 

12.IX 
(niedziela) 

845 
† Marianny ZDUŃCZYK, w 3. rocznicę śmierci, 

Wiesława ZDUŃCZYKA 

1030 
dziękczynna, z prośbą o błogosławieństwo Boże, 

dla Pawła i Małgorzaty, z racji 30. rocznicy ślubu 

1200 † Romana CETKOWSKIEGO, w 2. rocznicę śmierci 

1800 † Henryka KISIELA 

JASNOGÓRSKIE ŚLUBY NARODU POLSKIEGO … 
PRZYRZEKAMY uczynić wszystko, 

co leży w naszej mocy, aby Polska 

była rzeczywistym królestwem 

TWOIM i TWOJEGO SYNA, poddanym 

całkowicie pod TWOJE panowanie, 

w życiu naszym osobistym, 

rodzinnym, narodowym i spo-

łecznym. 

MATKO ŁASKI BOŻEJ, PRZYRZEKAMY CI 

strzec w każdej duszy polskiej 

daru łaski, jako źródło BOŻEGO 

życia. Pragniemy, aby każdy z nas 

żył w łasce uświęcającej i był 

świątynią BOGA, aby cały Naród żył 

bez grzechu ciężkiego, aby stał się 

Domem BOŻYM i Bramą Niebios 

dla pokoleń wędrujących przez 

polską ziemię - pod przewod-

nictwem Kościoła katolickiego – 

do wiecznej Ojczyzny. 

ŚWIĘTA BOŻA RODZICIELKO i MATKO 

DOBREJ RADY. PRZYRZEKAMY CI z o-

czyma utkwionymi w żłóbek 

Betlejemski, że odtąd wszyscy staniemy na straży budzącego się życia. 

Walczyć będziemy w obronie każdego dziecięcia i każdej kołyski równie 

mężnie, jak ojcowie nasi walczyli o byt i wolność Narodu, płacąc obficie 

krwią własną. Gotowi jesteśmy raczej śmierć ponieść, aniżeli śmierć 

zadać bezbronnym. 

Dar życia uważać będziemy za największą łaskę Ojca Wszelkiego Życia i 

za najcenniejszy skarb Narodu. 

MATKO CHRYSTUSOWA i DOMIE BOŻY. PRZYRZEKAMY CI stać na straży 

nierozerwalności małżeństwa, bronić godności kobiety, czuwać na progu 

ogniska domowego, aby przy nim życie Polaków było bezpieczne. 

PRZYRZEKAMY CI umacniać w rodzinach królowanie SYNA TWEGO JEZUSA 

CHRYSTUSA, bronić czci Imienia BOŻEGO, wszczepiać w umysły i serca 

dzieci ducha Ewangelii i miłości ku TOBIE, strzec Prawa BOŻEGO, 

obyczajów chrześcijańskich i ojczystych. PRZYRZEKAMY CI wychować 

młode pokolenie w wierności CHRYSTUSOWI, bronić go przed 

bezbożnictwem i zepsuciem i otoczyć czujną opieką rodzicielską. 

ZWIERCIADŁO SPRAWIEDLIWOŚCI. Wsłuchując się w odwieczne tęsknoty 

Narodu, PRZYRZEKAMY CI kroczyć za SŁOŃCEM SPRAWIEDLIWOŚCI CHRYSTUSEM 

BOGIEM naszym. PRZYRZEKAMY usilnie pracować nad tym, aby w Ojczyźnie 

naszej wszystkie Dzieci Narodu żyły w miłości i sprawiedliwości, w zgo-

dzie i pokoju, aby wśród nas nie było nienawiści, przemocy i wyzysku. 

PRZYRZEKAMY dzielić się między sobą ochotnie plonami ziemi i owocami 

pracy, aby pod wspólnym dachem Domostwa naszego nie było głodnych, 

bezdomnych i płaczących. 

ZWYCIĘSKA PANI JASNOGÓRSKA. PRZYRZEKAMY stoczyć pod TWOIM sztandarem 

najświętszy i najcięższy bój z naszymi wadami narodowymi. 

PRZYRZEKAMY wypowiedzieć walkę lenistwu i lekkomyślności, 

marnotrawstwu, pijaństwu i rozwiązłości. 

PRZYRZEKAMY zdobywać cnoty wierności i sumienności, pracowitości 

i oszczędności, wyrzeczenia się siebie i wzajemnego poszanowania, 

miłości i sprawiedliwości społecznej. 

KRÓLOWO POLSKI, PONAWIAMY śluby Ojców naszych i PRZYRZEKAMY, że z wszel-

ką usilnością umacniać i szerzyć będziemy w sercach naszych i w pol-

skiej ziemi cześć TWOJĄ i nabożeństwo do CIEBIE. 

BOGURODZICO DZIEWICO, wsławiona w tylu świątyniach naszych a szcze-

gólnie w TWEJ Jasnogórskiej Stolicy. 

ODDAJEMY TOBIE szczególnym aktem miłości każdy polski dom i każde 

polskie serce, aby chwała TWOJA nie ustawała w ustach naszych dnia 

każdego, a zwłaszcza w dni TWOICH świąt. 

PRZYRZEKAMY CI iść w ślady TWOICH cnót, MATKO-DZIEWICO i PANNO WIERNA, 

i z TWOJĄ pomocą wprowadzać w życie nasze przyrzeczenia. 

Stefan kard. WYSZYŃSKI (1901, Zuzela – 1981, Warszawa) —26.viii.1956, Jasna Góra, Częstochowa 

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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