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Rozłamy, które ranią jedność CIAŁA CHRYSTUSA (wyróżnia się herezję, apostazję i schizmę POR. KPK, KAN. 751), nie dokonują się bez grzechów ludzi:… [KKK, 817 , fagm]  

DWUDZIESTA NIEDZIELA ZWYKŁA 

 

JEREMIASZ W CYSTERNIE — FLANDERS, Ryan 
c. 2016, szkic, ołówek grafitowy na papierze; źródło: www.ryanflandersfineart.com 

Z KSIĘGI PROROKA JEREMIASZAJR 38, 4-6. 8-10 
W czasie oblężenia Jerozolimy 

przywódcy, którzy trzymali Jeremiasza w więzieniu,  
powiedzieli do króla: 

„Niech umrze ten człowiek,  

bo naprawdę obezwładnia on ręce żołnierzy,  

którzy pozostali w tym mieście,  

i ręce całego ludu,  
gdy mówi do nich podobne słowa.  

Człowiek ten nie szuka przecież pomyślności dla tego ludu,  
lecz nieszczęścia”. 

Król Sedecjasz odrzekł:  

„Oto jest w waszych rękach!”  

Nie mógł bowiem król nic uczynić przeciw nim.  

Wzięli więc Jeremiasza  

i wtrącili go, spuszczając na linach, 

do cysterny Malkiasza, syna królewskiego,  
która się znajdowała na dziedzińcu wartowni.  

W cysternie zaś nie było wody, 

lecz błoto; 
zanurzył się więc Jeremiasz w błocie.  

Ebedmelek wyszedł z domu królewskiego  
i rzekł do króla:  

„Panie mój, królu!  

Źle zrobili ci ludzie, 

tak postępując z prorokiem Jeremiaszem  
i wrzucając go do cysterny.  

Przecież umrze z głodu w tym miejscu,  
zwłaszcza że nie ma już chleba w mieście”. 

Rozkazał król Kuszycie Ebedmelekowi:  

„Weź sobie stąd trzech ludzi  

i wyciągnij proroka Jeremiasza z cysterny 

zanim umrze”. 

PSALM RESPONSORYJNYPS 40 (39), 2-3. 4. 18 (R.: POR. 14B) 

REFREN: PANIE, mój BOŻE, pośpiesz mi z pomocą 

Z nadzieją czekałem na PANA, 

a ON pochylił się nade mną  

i wysłuchał mego wołania.  

Wydobył mnie z dołu zagłady, z błotnego grzęzawiska,  

stopy moje postawił na skale  

i umocnił moje kroki.  

Włożył mi w usta pieśń nową,  

śpiew dla naszego BOGA. 

Wielu to ujrzy i przejmie ich trwoga, 

i zaufają PANU. 

Ja zaś jestem ubogi i nędzny, 

ale PAN troszczy się o mnie. 

TY jesteś moim wspomożycielem i wybawcą, 

BOŻE mój, nie zwlekaj! 

Z LISTU DO HEBRAJCZYKÓWHbr 12, 1-4 
Bracia: 

Mając dokoła siebie takie mnóstwo świadków,  

zrzuciwszy wszelki ciężar,  

a przede wszystkim grzech, 

który nas łatwo zwodzi,  

biegnijmy wytrwale 
w wyznaczonych nam zawodach. 

Patrzmy na JEZUSA, 

który nam w wierze przewodzi  
i ją wydoskonala.  

ON to zamiast radości, 

którą MU obiecywano, 

przecierpiał krzyż,  

nie bacząc na jego hańbę,  
i zas iadł po prawicy na tronie BOGA. 

Zważcie więc na TEGO, 

który ze strony grzeszników  

tak wielką wycierpiał wrogość wobec siebie,  

abyście nie ustawali,  
załamani na duchu.  

Jeszcze nie opieraliście się aż do krwi,  

walcząc przeciw grzechowi.  

AKLAMACJAPOR. J 10, 27 Alleluja, Alleluja, Alleluja 

«MOJE owce słuchają MEGO głosu, 

JA znam je, 

a one idą za MNĄ» 

SŁOWA EWANGELII WG ŚW. ŁUKASZAŁk 12, 49-53 

JEZUS powiedział do SWOICH uczniów: 

«Przyszedłem ogień rzucić na ziemię  

i jakże pragnę,  
ażeby już zapłonął.  

Chrzest mam przyjąć  

i jakiej doznaję udręki,  
aż się to stanie.  

Czy myślicie,  
że przyszedłem dać ziemi pokó j? 

Nie, 

powiadam wam, 
lecz rozłam. 

Odtąd bowiem pięcioro będzie podzielonych  

w jednym domu: 

troje stanie przeciw dwojgu, 

a dwoje przeciw trojgu; 

ojciec przeciw synowi, 

a syn przeciw ojcu; 

matka przeciw córce,  

a córka przeciw matce; 

teściowa przeciw synowej, 

a synowa przeciw teściowej»., 

https://www.ryanflandersfineart.com/drawings
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INFORMACJE PARAFIALNE 
 15.VIII (poniedziałek): Uroczystość WNIEBOWZIĘCIA NAJŚWIĘTSZEJ 

MARYI PANNY.  

 Msze św. jak w niedzielę. 
 Błogosławieństwo ziół i kwiatów podczas każdej Mszy św. 
 O 1900 w Konstancinie – w związku z 102. rocznicą Bi-

twy Warszawskiej – przy zbiegu ulic Piaseczynskiej i Sko-
limowskiej (k. Ratusza) odbędzie się nabożeństwo, po-
łączone z instalacją i poświęceniem krzyża. Zapraszamy! 

 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. 

 Sierpniowe intencje ŻYWEGO RÓŻAŃCA: 
O pokój na Ukrainie  

O bezpieczne i owocne pielgrzymowanie wiernych 

 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! 

ODESZLI 
W ostatnim czasie odeszła z naszego grona: 

śp. Jadwiga Ewa MILEWSKA  4.VIII.2022 l. 100 

Wieczne odpoczywanie racz Jej dać PANIE! 

INTENCJE MSZALNE I MODLITEWNE 

15.VIII 
(poniedziałek) 

845 

† Tadeusza ANUSZEWSKIEGO, w 9. rocznicę śmierci, 

Jerzego ANUSZEWSKIEGO, w 18. rocznicę śmierci, 
 Marii Doroty BOCIANKIEWIC Z, w 25. rocznicę śmierci 

1030 
† Dariusza KLUCZYŃSKIEGO, w 4. rocznicę śmierci. 

Polikarpa WILCZYŃSKIEGO, Józefa KLUCZYŃSKIEGO 

1200 † Marianny OLESIŃSKĄ 

1800 
† Stanisława i Helenę MIRKOWSKICH, 

zmarłych z rodzin MIRKO WSKICH i URBANKÓW 

16.VIII 
(wtorek) 

730 † Antoniego, Mariana i Moniki PIETRASZKÓW 

1800 † Matyldy GUT-ANDZIAK, w 22. rocznicę śmierci 

17.VIII 
(środa) 

730 † Stanisława JASZC ZUKA 

1800 
† Heleny PINDELSKIEJ, w 1. rocznicę śmierci, 

Stanisława PINDELSKIEGO 

18.VIII 
(czwartek) 

730 
dziękczynna, z prośbą o błogosławieństwo BOŻE i potrzebne łaski 

dla Magdaleny i Michała, z racji 10. rocznicę ślubu 

1800 † Pelagii LEWANDO WSKIEJ 

19.VIII 
(piątek) 

730 † Szczepana PO LAŃSKIEGO 

1800 † Antoniego, Wacławy i Eugeniusza ZDUŃCZYKÓW 

20.VIII 
(sobota) 

730 w 18. rocznicę urodzin Franciszka 

1800 
† Ludwiki i Witolda BUJEŃCZYKÓW, Bernarda BARANA, 

zmarłych z rodzin BORKO WSKICH i DREWNIAKÓW 

21.VIII 
(niedziela) 

845 
† Marianny KRÓ L, z racji urodzin, Antoniego KRÓ LA, 

dziadków KRÓ LÓW i SZATANÓ W 

1030 † Haliny i Tadeusza KONOPKÓW 

1200 
† Krystyny BUJEŃCZYK, 

zmarłych z rodzin BUJEŃCZYKÓ W i OSKROBÓW 

1800 † Aliny ŚWIERCZYŃSKIEJ 

MODLITWA DO MATKI BOŻEJ POMPEJAŃSKIEJ 
gdy nas przysypie w życiu szary popiół grzechu  

i gdy w nas umrze chore śmiertelnie sumienie  

to MATKO POMPEJAŃSKA zdmuchnij straszny popiół  

i przywróć naszym duszom życie i istnienie  

szatan niczym Wezuwiusz płomieniem nas trwoży 

gdy nienawiść zapala w tylu kątach świata  

coraz trudniej ocalić miłość przed szaleństwem  

zła - które nas osacza jak więzienna krata  

a my pragniemy MATKO dobra i pokoju 

radości która płynie z nadziei Kościoła  

z przyjaźni naszych bliskich miłości i wiary 

i głosu naszych świętych co o miłość woła  

niech nasze domy będą jak Nowe Pompeje  

serca — jak Sanktuarium TWOJEGO IMIENIA 

MATKO wysłuchaj naszych różańcowych szeptów  

bo wiele przecież mamy CI do powiedzenia 

i idziemy do CIEBIE za naszym papieżem 

Ojcem który nasz naród prowadził do CIEBIE 

i wierzymy że dzisiaj będąc z TOBĄ blisko 

oręduje za nami gdyśmy są w potrzebie  

O! MATKO POMPEJAŃSKA MATKO RÓŻAŃCOWA 

MATKO naszej nadziei MATKO zawierzenia 

MATKO tych co ufają bezgranicznie TOBIE 
niech czuły szept różańca nasze życie zmienia…  

WĘGRZYN, Kazimierz Józef (ur. 1. I.1947. Miejsce Piastowe) 

 

MATKA BOŻA AK — ZYNDWALEWICZ, Anna Polonia (ur. Przemyśl) 

ok. 2022, olejny na płótnie; źródło: mieszkaniec.pl 

WIELKI DŁUG 
W szczególny sposób zapadł mi w serce Radzymin. To miejsce, gdzie się 

rozegrała bitwa decydująca w wojnie z bolszewikami; jedna […] z najważ-
niejszych wojen w dziejach Europy.  

Ciągle wracam na to miejsce. Urodziłem się w roku 1920, w maju, w tym 

czasie, kiedy bolszewicy szli na Warszawę. I dlatego noszę w sobie od uro -

dzenia wielki dług w stosunku do tych, którzy wówczas podjęli w alkę 
z najeźdźcą i zwyciężyli, płacąc za to swoim życiem.  

Zawsze [jednak] myślę, co by było, gdyby nie było tego Radzymina […] 

Jest głęboko to wydarzenie, ten dzień wpisany w moją historię osobistą, 

w historię nas wszystkich. [Nasze] życie znajduje się na przedłużeniu 
tamtego […] roku, tamtego „Cudu nad Wisłą”, tamtego Radzymina.  

To zwycięstwo było poprzedzone żarliwą modlitwą narodową. Episkopat 

Polski zebrany na Jasnej Górze poświęcił cały naród NAJŚWIĘTSZEMU SERCU 

JEZUSA i oddał go pod opiekę MARYI KRÓLOWEJ POLSKI. 

Myśl nasza kieruje się […] ku tym wszystkim, którzy pod Radzyminem 

i w wielu innych miejscach […] oddali swoje życie, broniąc Ojczyzny i jej 

zagrożonej wolności. Myślimy o żołnierzach, oficerach. Myślimy o Wodzu, 

o wszystkich, którym zawdzięczamy to zwycięstwo po ludzku. Wspominamy, 

między innymi, bohaterskiego kapłana Ignacego Skorupkę, który zginął  […] 
pod Ossowem. Dusze wszystkich poległych polecamy Miłosierdziu BOŻEMU. 

[I jeszcze jeden ważny szczegół] […] W kaplicy domowej rezydencji Papieża, 

[w Castel Gandolfo] [… ] [odwiedzający] spotkają się z freskami na ścianach 

bocznej kaplicy upamiętniającymi dwa wydarzenia z dziejów naszych, 

polskich. Pierwszy, to obrona Jasnej Góry, a drugi to „ Cud nad Wisłą” [… ] Te 

malowidła kazał w kaplicy w Castel Gandolfo wymalować papież Pius XI, 

który podczas bitwy warszawskiej, w 1920 roku był nuncjuszem apostol-

skim w Warszawie. To jego decyzja, jego inicjatywa sprawiła, że Papież 
Polak zastał tam, w tej kaplicy, dzieje swojego narodu…  

JAN PAWEŁ II (1920, Wadowice – 2005, Watykan), fragm., homilie: 13.VIII.1999, Radzymin, Warszawa; 15.VIII.1999, Watykan (kompilacja) 

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 
 

https://mieszkaniec.pl/matka-boza-ak-anny-zyndwalewicz-w-parafii-na-grochowie/
http://www.swzygmunt.knc.pl/

