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Wypełnienie zalecenia oderwania się od bogactw jest konieczne, by wejść do Królestwa niebieskiego… [KKK, 2544 , fagm]  

DZIEWIĘTNASTA NIEDZIELA ZWYKŁA 

Z KSIĘGI MĄDROŚCIMDR 18, 6-9 
Noc wyzwolenia oznajmiono wcześniej naszym ojcom, by nabrali otuchy,  

wiedząc dobrze, jakim przysięgom zawierzyli.  

I lud TWÓJ wyczekiwał ocalenia sprawiedliwych, 
a zatraty wrogów.  

Czym bowiem pokarałeś przeciwników,  
tym wsławiłeś nas, powołanych.  

Pobożni potomkowie dobrych składali w ukryciu ofiary 

i ustanowili zgodnie BOSKIE prawo, 

że jednakowo te same dobra i niebezpieczeństwa podejmą święci, 

i już zaczęli śpiewać hymny przodków.  

PSALM RESPONSORYJNYPS 33 (32), 1 I 12. 18-19. 20 I 22 (R.: POR. 12)) 

REFREN: Szczęśliwy naród wybrany przez PANA 

Sprawiedliwi, radośnie wołajcie na cześć PANA,  

prawym przystoi pieśń chwały.  

Błogosławiony lud, którego PAN jest BOGIEM,  

naród, który ON wybrał na dziedzictwo dla siebie.  

Oczy PANA zwrócone na bogobojnych,  

na tych, którzy oczekują JEGO łaski, 

aby ocalił ich życie od śmierci  

i żywił ich w czasie głodu.  

Dusza nasza oczekuje PANA,  

ON jest naszą pomocą i tarczą. 

PANIE, niech nas ogarnie TWOJA łaska,  

według nadziei pokładanej w TOBIE. 

Z LISTU DO HEBRAJCZYKÓWHbr 11, 1-2. 8-19 
Bracia: 

Wiara jest poręką tych dóbr, których się spodziewamy,  
dowodem tych rzeczywistości, których nie widzimy.  

To dzięki niej przodkowie otrzymali świadectwo.  

Dzięki wierze ten, którego nazwano Abrahamem,  

usłuchał wezwania, by wyruszyć do ziemi,  
którą miał objąć w posiadanie.  

Wyszedł, nie wiedząc, dokąd idzie.  

Dzięki wierze przywędrował do Ziemi Obiecanej, jako ziemi obcej, 

pod namiotami mieszkając z Izaakiem i Jakubem, 
współdziedzicami tej samej obietnicy.  

Oczekiwał bowiem miasta zbudowanego na silnych fundamentach,  
którego architektem i budowniczym jest sam BÓG. 

Dzięki wierze także i sama Sara, mimo podeszłego wieku, 
otrzymała moc poczęcia.  

Uznała bowiem za godnego wiary TEGO, który udzielił obietnicy.  

Przeto z człowieka jednego, i to już niemal obumarłego,  

powstało potomstwo tak liczne jak gwiazdy na niebie,  
jak niezliczone ziarnka piasku na wybrzeżu morza.  

W wierze pomarli oni wszyscy,  

nie osiągnąwszy tego, co im przyrzeczono, 

lecz patrzyli na to z daleka i witali,  
uznawszy siebie za obcych i gości na tej ziemi.  

Ci bowiem, co tak mówią,  
wykazują, że szukają ojczyzny.  

Gdyby zaś tę wspominali, z której wyszli,  
znaleźliby sposobność powrotu do niej. 

Teraz zaś do lepszej dążą, 
to jest do niebieskiej.  

Dlatego BÓG nie wstydzi się być nazywanym ich BOGIEM, 
gdyż przysposobił im miasto.  

Dzięki wierze Abraham, wystawiony na próbę, ofiarował Izaaka,  

i to jedynego syna składał na ofiarę,  
on, który otrzymał obietnicę, któremu powiedziane było:  

Z Izaaka będzie dla ciebie potomstwo».  

Pomyślał bowiem, iż BÓG mocen jest wskrzesić także umarłych,  

i dlatego odzyskał go,  

na podobieństwo śmierci i zmartwychwstania CHRYSTUSA. 

AKLAMACJAPOR. MT 24, 42A. 44 Alleluja, Alleluja, Alleluja 

«Czuwajcie i bądźcie gotowi,  

bo o godzinie, której się nie domyślacie,  

SYN CZŁOWIECZY przyjdzie» 

SŁOWA EWANGELII WG ŚW. ŁUKASZAŁk 12, 32-48 

JEZUS powiedział do SWOICH uczniów: 

«Nie bój się, mała trzódko,  

gdyż spodobało się OJCU waszemu 
dać wam królestwo.  

Sprzedajcie wasze mienie  
i dajcie jałmużnę.  

Sprawcie sobie tr zosy, które nie niszczeją,  

skarb niewyczerpany w niebie,  

gdzie złodziej się nie dostaje  
ani mól nie niszczy.  

Bo gdzie jest skarb wasz, 
tam będzie i serce wasze.  

Niech będą przepasane biodra wasze 
i zapalone pochodnie. 

A wy bądźcie podobni do ludzi oczekujących swego pana,  

kiedy z uczty weselnej powróci,  
aby mu zaraz otwor zyć, gdy nadejdzie i zakołacze.  

Szczęśliwi owi słudzy, których pan zastanie czuwających,  
gdy nadejdzie. 

Zaprawdę, powiadam wam:  

Przepasze się i każe im zasiąść do stołu,  
a obchodząc, będzie im usługiwał.  

Czy o drugiej, czy o trzeciej straży przyjdzie,  

szczęśliwi oni, gdy ich tak zastanie.  

A to rozumiejcie, 

że gdyby gospodarz wiedział,  

o której godzinie przyjść ma złodziej,  
nie pozwoliłby włamać się do swego domu.  

Wy też bądźcie gotowi,  

gdyż o godzinie, której się nie domyślacie,  
SYN CZŁOWIECZY przyjdzie». 

Wtedy Piotr zapytał:  

„PANIE, czy do nas mówisz tę przypowieść,  
czy też do wszystkich? „  

PAN odpowiedział:  

«Któż jest owym rządcą wiernym i roztropnym,  

którego pan ustanowi nad swoją służbą,  
żeby rozdawał jej żywność we właściwej porze?  

Szczęśliwy ten sługa,  
którego pan, powróciwszy, zastanie przy tej czynności.  

Prawdziwie powiadam wam: 

Postawi go nad całym swoim mieniem. 

Lecz jeśli sługa ów powie sobie w sercu:  

Mój pan się ociąga z powrotem,  

i zacznie bić sługi i służące,  

a przy tym jeść, pić i upijać się,  

to nadejdzie pan tego sługi  

w dniu, kiedy się nie spodziewa,  

i o godzinie, której nie zna;  
surowo go ukarze 

i wyznaczy mu miejsce z niewiernymi.  

Ów sługa, który poznał wolę swego pana,  

a nic nie przygotował i nie uczynił zgodnie z jego wolą,  
otrzyma wielką chłostę.  

Ten zaś, który nie poznał jego woli, 

a uczynił coś godnego kary, 
otrzyma małą chłostę.  

Komu wiele dano, 
od tego wiele wymagać się będzie;  

a komu wiele powierzono, 

tym więcej od niego żądać będą». 
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ABRAHAM I IZAAK — LEVIN, Aleksy (ur. 1975, Kijów) 

2017, olejny na płótnie; źródło: artlevin.com 

INFORMACJE PARAFIALNE 
 7.VIII (niedziela): 

 Po sumie o 1200 adoracja NAJŚWIĘTSZEGO SAKRAMENTU. 
 Po adoracji spotkanie Kół Żywego Różańca. 

 13.VIII (sobota): 
 WYPOMINKI o 1715. 
 Msza św. za zmarłych polecanych w WYPOMINKACH o 1800. 

 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 II: 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 

ODESZLI 
W ostatnim czasie odeszli z naszego grona: 

śp. Janina SKOCZYLAS  22.VII.2022 l. 68 

śp. Kazimiera Anna CHOLIŃSKA  15.VII.2022 l. 101 

Wieczne odpoczywanie racz Im dać PANIE! 

INTENCJE MSZALNE I MODLITEWNE 

8.VIII 
(poniedziałek) 

730 w pewnej intencji 

1800 † Danuty SZEWC ZYK 

9.VIII 
(wtorek) 

730 † Leontyny SAK, w 10. rocznicę śmierci 

1800 

† Rozalii, Marianny i Henryka WINIARKÓW, 

Tadeusza i Janiny BOROWSKICH, 

dziadków STAROSÓW 

10.VIII 
(środa) 

730 w intencji rodziny 

1800 † Władysława BOROWSKIEGO 

11.VIII 
(czwartek) 

730 

dziękczynna, z prośbą o błogosławieństwo BOŻE, 
dla Teresy i Wiktora SZARPAKÓW, z racji 50,rocznicy ślubu, 
oraz dla ich dzieci i wnuków 

1800 † Józefa, Stanisławy i Jana WYSZOGRODZKICH 

12.VIII 
(piątek) 

730 

† Anny i Józefa OBCOWSKICH, 

Janiny, Karola i Stanisława PRA ŻUCHÓW, 
ks. Szczepana ISKRY 

1800 

† Marianny, Józefa, Mariana, Zdzisława i Jana ZDUŃC ZYKÓW, 

Mieczysława ANTCZAKA, 

Haliny ŚWITA LSKIEJ 

13.VIII 
(sobota) 

730 w pewnej intencji 

1715 WYPOMINKI 

1800 † zmarłych polecanych w WYPOMINKACH 

14.VIII 
(niedziela) 

845 † Wandy i Tadeusza MILEWSKICH 

1030 
dziękczynna, z prośbą o błogosławieństwo BOŻE i potrzebne łaski, 

dla Moniki i Marcina, z racji 6. rocznicy ślubu 

1200 † Jadwigi, Eugeniusza, Stefana i Mirosława OKLEJÓW 

1800 
dziękczynna, z prośbą o błogosławieństwo BOŻE i potrzebne łaski, 

dla Danuty i Krzysztofa, z racji 9. rocznicy ślubu 

WŁADEK – STUDENT 
Czerwony znak krzyża na kamiennej ścianie,  

barak z napisem „Waschraum” — łaźnia  

— to wszystko dekoracje – krzyczałem 

prawdziwy jest tylko beton komór śmierci  
beton i popiół.  

— Mijali mnie z daleka 

biłem twarzą w mur 

chłopak zwariował 
— krzyczeli. 

Jeden z nich doniósł na mnie Niemcom 

Esesman Lenz nawet nie bił  
odezwał się dziwnie cicho:  

Będziesz mówił o żydowskim narodzie  

palonym w komorach Birkenau 
— nie uwierzą, 

Będziesz mówił o lotnikach zza oceanu  

zamęczonych w kotłowni Buchenwaldu  
— nie uwierzą, 

Będziesz mówił o warszawskich powstańcach  

ukrzyżowanych na ścianie bloku w Leitmeritz  
— nie uwierzą, 

ludzie nie mogą w to uwierzyć.  

Gdyby uwierzyli 

w Buchenwald 

w Auschwitz, w Leitmeritz 

nie mogliby uwierzyć  
w nic innego. 

URBANKOWSKI, Bohdan Jerzy (ur. 1943, Warszawa), w: „ Głosy”, cz. I. „ Buchenwaldzki Apokryf” 
Poetyccy rozmówcy to: 

Władysław Zarębowicz (1918, Wrocław – 1944, Berlin), student, dziennikarz, aresztowany przez 
Niemców prawd. w 1940, przetrzymywany w obozie koncentracyjnym 
KL Mauthausen, ścięty – wg poety – w więzieniu Moabit w Berlinie 

prawd. Lenz Wilhelm (ur. 1891), SS-Unterscharführer, wartownik w KL Stutthof (1944), 

potem w KL Buchenwald 

 

POGRZEB ZBYSZKA BANASIKA „BANANA” — BUKOWSKI, Tadeusz (1909, Warszawa – 1980, Warszawa) 

Miał 16 lat. Był pierwszym harcerzem, który rozpoczął roznoszenie listów Poczty 
Polowej, dostarczając je na najbardziej wysunięte punkty walk powstańczych. Zginął 
17.VIII.1944, przenosząc pod obstrzałem listy na teren szpitala Czerwonego Krzyża. 
Pochowany został na Powiślu, przy Konserwatorium, koło Stanicy Harcerskiej. 

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 DZIKOW SKI, 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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