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Misterium Paschalne […] jedyne wydarzenie w historii, które nie przemija […] Wszystkie inne […] występują tylko raz i przemijają, znikają w przeszłości.… [KKK, 1085, fagm] 

OSIEMNASTA NIEDZIELA ZWYKŁA 

 

VANITAS — DE CHAMPAIGNE, Filip (1602, Bruksela – 1674, Paryż) 
ok. 1671, olejny na panelu, 28×37 cm, Musée de Tessé, Le Mans; źródło: commons.wikimedia.org 

Z KSIĘGI KOHELETAKOH 1, 2; 2, 21-23 
Marność nad marnościami, 

powiada Kohelet, 

marność nad marnościami – 

wszystko jest marnością. 

Jest nieraz człowiek, 

który w swej pracy odznacza się mądrością, wiedzą i dzielnością, 

a udział swój musi on oddać człowiekowi, 

który nie włożył w nią trudu. 

To także jest marność 

i wielkie zło. 

Cóż bowiem ma człowiek 

z wszelkiego swego trudu i z pracy ducha swego, 

którą mozoli się pod słońcem? 

Bo wszystkie dni jego są cierpieniem, 

a zajęcia jego utrapieniem. 

Nawet w nocy serce jego nie zazna spokoju. 

To także jest marność. 

PSALM RESPONSORYJNYPS 90 (89), 3-4. 5-6. 12-13. 14 I 17 (R.: POR. 1B)) 

REFREN: PANIE, TY zawsze byłeś nam ucieczką 

Obracasz w proch człowieka 

i mówisz: «Wracajcie, synowie ludzcy». 

Bo tysiąc lat w TWOICH oczach 

jest jak wczorajszy dzień, który minął, 

albo straż nocna. 

Porywasz ich, stają się niby sen poranny, 

jak trawa, która rośnie: 

rankiem zielona i kwitnąca, 

wieczorem więdnie i usycha. 

Naucz nas liczyć dni nasze, 

byśmy zdobyli mądrość serca. 

Powróć, PANIE, jak długo będziesz zwlekał? 

Bądź litościwy dla sług TWOICH! 

Nasyć nas o świcie SWOJĄ łaską, 

abyśmy przez wszystkie dni nasze 

mogli się radować i cieszyć. 

Dobroć PANA, BOGA naszego, niech będzie nad nami 

i wspieraj pracę rąk naszych, 

dzieło rąk naszych wspieraj! 

Z LISTU ŚW. PAWŁA APOSTOŁA DO KOLOSANKol 3, 1-5. 9-11 
Bracia: 

Jeśli razem z CHRYSTUSEM powstaliście z martwych, 

szukajcie tego, co w górze, 

gdzie przebywa CHRYSTUS, 

zasiadający po prawicy BOGA. 

Dążcie do tego, co w górze, 

nie do tego, co na ziemi. 

Umarliście bowiem 

i wasze życie jest ukryte z CHRYSTUSEM w BOGU. 

Gdy się ukaże CHRYSTUS, nasze ŻYCIE, 

wtedy i wy razem z NIM 

ukażecie się w chwale. 

Zadajcie więc śmierć temu, 

co przyziemne w członkach: 

rozpuście, 

nieczystości, 

lubieżności, 

złej żądzy 

i chciwości, 

bo ona jest bałwochwalstwem. 

Nie okłamujcie się nawzajem, 

bo zwlekliście z siebie dawnego człowieka z jego uczynkami, 

a przyoblekliście nowego, 

który wciąż się odnawia 

ku głębszemu poznaniu BOGA, 

na obraz TEGO, który go stworzył. 

A tu już nie ma Greka ani Żyda, 

obrzezania ani nieobrzezania, 

barbarzyńcy, Scyty, 

niewolnika, wolnego, 

lecz wszystkim we wszystkich jest CHRYSTUS. 

AKLAMACJAMT 5, 3 Alleluja, Alleluja, Alleluja 

«Błogosławieni ubodzy w duchu, 

albowiem do nich należy 

królestwo niebieskie» 

SŁOWA EWANGELII WG ŚW. ŁUKASZAŁk 12, 13-21 

Ktoś z tłumu rzekł do JEZUSA: 

„NAUCZYCIELU, 

powiedz mojemu bratu, 

żeby się podzielił ze mną spadkiem”. 

Lecz ON mu odpowiedział: 

«Człowieku, 

któż MNIE ustanowił nad wami sędzią 

albo rozjemcą?» 

Powiedział też do nich: 

«Uważajcie i strzeżcie się wszelkiej chciwości, 

bo nawet gdy ktoś ma wszystkiego w nadmiarze, 

to życie jego nie zależy od jego mienia». 

I opowiedział im przypowieść: 

«Pewnemu zamożnemu człowiekowi dobrze obrodziło pole. 

I rozważał w sobie: 

'Co tu począć? 

Nie mam gdzie pomieścić moich zbiorów'. 

I rzekł: 

'Tak zrobię: 

zburzę moje spichlerze, 

a pobuduję większe 

i tam zgromadzę całe moje zboże i dobra. 

I powiem sobie: 

Masz wielkie dobra, 

na długie lata złożone; 

odpoczywaj, jedz, pij i używaj!' 

Lecz BÓG rzekł do niego: 

'Głupcze, 

jeszcze tej nocy zażądają twojej duszy od ciebie; 

komu więc przypadnie to, co przygotowałeś?" 

Tak dzieje się z każdym, 

kto skarby gromadzi dla siebie, 

a nie jest bogaty u BOGA». 

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:StillLifeWithASkull.jpg
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INFORMACJE PARAFIALNE 
 1.VIII (poniedziałek): 78. rocznica POWSTANIA WARSZAWSKIEGO. 

 Msza św. w intencji Powstańców o 1800. 
 5.VIII (piątek): 1. PIĄTEK MIESIĄCA. 

 Msza św. ku czci NAJŚWIĘTSZEGO SERCA PANA JEZUSA o 1800. 
 Spowiedź 1. piątkowa – ½ godz. przed Mszą św. 

 6.VIII (sobota): Święto PRZEMIENIENIA PAŃSKIEGO. 
 Msze św. o 730 i 1800. 
 1. SOBOTA MIESIĄCA. 
 Uczcijmy! NIEPOKALANE SERCE MARYI nabożeństwem 

PIĘCIU PIERWSZYCH SOBÓT MIESIĄCA — wynagradza-
jącym za grzechy przeciwko SERCU MARYI! 

 Msza św. o 1800. 
 Po Mszy św. – RÓŻANIEC. 
 Zapraszamy! w kolejne pierwsze soboty miesiąca! 

 7.VIII (niedziela): 
 Po sumie o 1200 adoracja NAJŚWIĘTSZEGO SAKRAMENTU. 
 Po adoracji spotkanie Kół Żywego Różańca. 

 Chrzty w sierpniu w 4. niedzielę miesiąca, 28.VIII, na su-
mie. Zgłoszenia do 19.VIII w kancelarii. Przygotowanie dla 
rodziców i chrzestnych 21.VIII po sumie, w kościele. 

 Ofiary na spłatę zobowiązań związanych z remontem koś-
cioła, a także na korony dla MATKI BOŻEJ NIEUSTAJĄCEJ POMOCY 
i JEJ SYNA (ongiś skradzione z naszego kościoła), można 
składać np. na konto parafialne: 

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

Za wszystkie ofiary i dary (na korony) serdeczne Bóg zapłać! 

PAMIĘTAJMY też o WSPIERANIU NASZYCH DUSZPASTERZY! 

ZAPOWIEDZI 
Zapowiedź I: Hubert CIEMIECKI, kawaler, i Justyna SALAK, 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 

1.VIII 
(poniedziałek) 

730 † Heleny GIŻYCKIEJ 

1800 w intencji † zmarłych i żyjących Powstańców Warszawskich 

2.VIII 
(wtorek) 

730 o nawrócenie grzeszników 

1800 
† Stanisława GELLERTA, 

zmarłych z rodzin GELLERTÓW 

3.VIII 
(środa) 

730 † Marianny PAWLAK 

1800 † Janiny, Franciszka, Stanisława i Ireny STĘPNICKICH 

4.VIII 
(czwartek) 

730 w pewnej intencji 

1800 † Marii i Jana SIBILSKICH 

5.VIII 
(piątek) 

730 w pewnej intencji 

1800 † Danuty SZEWCZYK 

6.VIII 
(sobota) 

730 † Teresy i Stefana ZIEMSKICH 

1800 o nawrócenie grzeszników 

7.VIII 
(niedziela) 

845 
† Teresy i Wincentego GROCHECKICH, 

zmarłych z rodzin KRÓLÓW i JONASZÓW 

1030 

† Stanisława, Jana i Marianny RAWSKICH, 

Franciszka i Teresy KANABUSÓW, 

Józefa i Józefa LEWANDOWSKICH 

1200 w pewnej intencji 

1800 
† Stanisławy, Leona i Stefana DĄBROWSKICH, 

zmarłych z rodzin DĄBROWSKICH i NALEŻYTYCH 

MURY ’87 (PODWÓRKO) 
Jak tu wyrywać murom zęby krat, 

Gdy rdzą zacieka cegła i zaprawa? 

Jakże gnijącym gruzem – grzebać stary świat, 

Kiedy nowego nie ma czym – i na czym – stawiać? 

O czym dziś na podwórku śpiewać 

Liszajom obsuniętych ścian, 

Gdzie nawet skrawek nieba ziewa 

Na widok tych – śmiertelnych ran? 

We wklęsłym bruku tylko lśni 

Wieczna bez dna kałuża – i 

Widać w niej groby, groby, groby 

Pod całunem naszych dni. 

Historia się zmieniła w mułu mur, 

W którym ugrzęzną myśli, wzrok i dłonie. 

Staruszek w czerni przed kapliczką łzawy chór 

Rozmokły tynk jak gąbka nieuchronnie wchłonie. 

Wieczne światełko tli się jeszcze, 

Grzeje się w nim w słoiku kwiat, 

A za zamkniętą bramą – przestrzeń 

Ślepej uliczki w wielki świat… 

We wklęsłym bruku tylko lśni 

Wieczna bez dna kałuża – i 

Widać w niej groby, groby, groby 

Pod całunem naszych dni. 

Napis na murze dłużej tutaj trwa 

Niż człowiek, co wydrapał go z wieczora: 

Pół wieku dni podobnych do każdego dnia 

Na śladach kul – tych z wojny i tych z wczoraj… 

Ot, co zostaje z wielkiej rzeki 

Myśli, zapachów, głosów, barw: 

W murach podwórka „r” zacieki, 

W szczelinach warstwy martwych larw. 

Droga stąd już tylko w dół – 

W uścisk gliny, w pleśni plusz 

Pomiędzy groby, groby, groby, 

Których dawno nie ma już… 

KACZMARSKI, Jacek Marcin (1957, Warszawa – 2004, Gdańsk) – 27.VIII.1987 

 

RUINY KOŚCIOŁA SS. SAKRAMENTEK PW. ŚW. KAZIMIERZA – SMOSZEWSKA, Danuta „SAWO” (1922, Warszawa – 1996, Warszawa) 

Rynek Nowego Miasta, Warszawa, zbiory Fototeki Muzeum Powstania Warszawskiego; źródło: www.1944.pl 

31.VIII.1944 niemieckie lotnictwo zbombardowało klasztor i kościół ss. Sakramentek. 

Pod gruzami zginęło ok. 1,000 osób cywilnych, w tym dzieci, którym ss. Sakramentki 

udzielały schronienia. Wśród ofiar były 34 siostry zakonne (tylko 9 przeżyło) oraz 

4 kapłanów. 2.IX.1944 kulturalni Niemcy zbomardowali klasztor ponownie, 

dokonując dzieła zniszczenia. 

ZNAK WIARY W ŚWIĘTYCH OBCOWANIE! 
Powstanie Warszawskie pociągnęło […] za sobą niesłychany ogrom ofiar: 

nie tylko zburzona Stolica, ale także dziesiątki tysięcy ofiar ludzkich, 

zwłaszcza wśród młodego pokolenia Polaków. 

Niektórzy zadają sobie pytanie, czy było to potrzebne, czy było to potrzeb-

ne aż na taką skalę? Nie można na to pytanie odpowiadać tylko w katego-

riach czysto politycznych lub militarnych. Należy raczej w milczeniu skłonić 

głowę przed rozmiarem poświęcenia, przed wielkością ceny, jaką tamto 

pokolenie sprzed […] lat zapłaciło za niepodległość Ojczyzny. W płaceniu tej 

ceny byli, być może, rozrzutni, ale ta rozrzutność była zarazem wspaniało-

myślnością. Kryła się w niej jakaś odpowiedź na to wezwanie, które 

przyniósł CHRYSTUS, przede wszystkim swoim własnym przykładem, odda-

jąc życie za braci: «„Nikt nie ma większej miłości od tej, gdy ktoś życie 

swoje oddaje za przyjaciół swoich» […] 

Cały ten heroizm walczącej Warszawy miał bardzo wyraźne znamię 

chrześcijańskie. Na miejscach, gdzie grzebano poległych powstańców do 

dzisiaj stoją krzyże i palą się świece jako znak wiary w świętych obcowanie 

i żywot wieczny. Należy ufać, że [kolejna] rocznica Powstania 

Warszawskiego potwierdzi tę wiarę i w ten sposób utrwali w idących 

pokoleniach nadzieję: nie tylko nadzieję życia wiecznego, ale także 

nadzieję zachowania i rozwoju tego wspólnego dobra, któremu na imię 

jest niepodległa Rzeczpospolita. 

JAN PAWEŁ II (1920, Wadowice – 2005, Watykan), fragm., 1.VIII.1995 

SZE 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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