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"Gdy Jezus przebywał w jakimś miejscu na modlitwie i skończył ją, rzekł jeden z uczniów do Niego: Panie, naucz nas modlić się""Gdy Jezus przebywał w jakimś miejscu na modlitwie i skończył ją, rzekł jeden z uczniów do Niego: Panie, naucz nas modlić się""Gdy Jezus przebywał w jakimś miejscu na modlitwie i skończył ją, rzekł jeden z uczniów do Niego: Panie, naucz nas modlić się""Gdy Jezus przebywał w jakimś miejscu na modlitwie i skończył ją, rzekł jeden z uczniów do Niego: Panie, naucz nas modlić się"Łk 11, 1. Czyż to nie z . Czyż to nie z . Czyż to nie z . Czyż to nie z 
kontemplacji modlącego się Nauczyciela rodzi się w uczniu Chrystusa pragnienie modlitwy? Może więc nauczyćkontemplacji modlącego się Nauczyciela rodzi się w uczniu Chrystusa pragnienie modlitwy? Może więc nauczyćkontemplacji modlącego się Nauczyciela rodzi się w uczniu Chrystusa pragnienie modlitwy? Może więc nauczyćkontemplacji modlącego się Nauczyciela rodzi się w uczniu Chrystusa pragnienie modlitwy? Może więc nauczyć się jej od Nauczyciela modlitwy.  się jej od Nauczyciela modlitwy.  się jej od Nauczyciela modlitwy.  się jej od Nauczyciela modlitwy. 2765 Właśnie  Właśnie  Właśnie  Właśnie 
kontemplująckontemplująckontemplująckontemplując i słuchając Syna, dzieci uczą się modlić do Ojca. i słuchając Syna, dzieci uczą się modlić do Ojca. i słuchając Syna, dzieci uczą się modlić do Ojca. i słuchając Syna, dzieci uczą się modlić do Ojca.    [KKK, 2601] 

 
ABRAHAM I ANIOŁOWIE, GELDER, Aert de (1645, Dordrecht – 1727, Dordrecht), olejny na płótnie, Museum 

Boymans-van Beuningen, Rotterdam; źródło www.abcgallery.com 

SIEDEMNASTA NIEDZIELA ZWYKŁA A 

Z Z Z Z KKKKSIĘGI SIĘGI SIĘGI SIĘGI RRRRODZAJUODZAJUODZAJUODZAJURdz 18,20-32 

Bóg rzekł do Abrahama: »Skarga na Sodomę i Gomorę głośno się rozlega, 
bo występki ich mieszkańców są bardzo ciężkie. Chcę więc iść i zobaczyć, 
czy postępują tak, jak głosi oskarżenie, które do Mnie doszło, czy też nie; 
dowiem się«. 
Wtedy to dwaj mężowie odeszli w stronę Sodomy, a Abraham stał dalej 
przed Panem. Zbliżywszy się do Niego, Abraham rzekł: „Czy zamierzasz 
wygubić sprawiedliwych wespół z bezbożnymi? Może w tym mieście jest 
pięćdziesięciu sprawiedliwych; czy także zniszczysz to miasto i nie 
przebaczysz mu dla owych pięćdziesięciu sprawiedliwych, którzy w nim 
mieszkają? O, nie dopuść do tego, aby zginęli sprawiedliwi z bezbożnymi, 
aby stało się sprawiedliwemu to samo, co bezbożnemu. O, nie dopuść do 
tego. Czyż Ten, który jest sędzią nad całą ziemią, mógłby postąpić 
niesprawiedliwie?”. 
Pan odpowiedział: »Jeżeli znajdę w Sodomie pięćdziesięciu 
sprawiedliwych, przebaczę całemu miastu dla nich«. 
Rzekł znowu Abraham: „Pozwól, o Panie, że jeszcze ośmielę się mówić do 
Ciebie, choć jestem pyłem i prochem. Gdyby wśród tych pięćdziesięciu 
sprawiedliwych zabrakło pięciu, czy dla braku tych pięciu zniszczysz całe 
miasto?”. 
Pan rzekł: »Nie zniszczę, jeśli znajdę tam czterdziestu pięciu«. 
Abraham znów odezwał się tymi słowami: „A może znalazłoby się tam 
czterdziestu?”. 
Pan rzekł: »Nie dokonam zniszczenia przez wzgląd na tych czterdziestu«. 
Wtedy Abraham powiedział: „Niech się nie gniewa Pan, jeśli rzeknę: może 
znalazłoby się tam trzydziestu!”. 
A na to Pan: »Nie dokonam zniszczenia, jeśli znajdę tam trzydziestu«. 
Rzekł Abraham: „Pozwól, o Panie, że ośmielę się zapytać: gdyby znalazło 
się tam dwudziestu?”. 
Pan odpowiedział: »Nie zniszczę przez wzgląd na tych dwudziestu«. 
Na to Abraham: „O, racz się nie gniewać, Panie, jeśli raz jeszcze zapytam: 
gdyby znalazło się tam dziesięciu?”. 
Odpowiedział Pan: »Nie zniszczę przez wzgląd na tych dziesięciu«. 

PSALMPSALMPSALMPSALM    RESPONSORYJNYRESPONSORYJNYRESPONSORYJNYRESPONSORYJNYPs138 

REFREN: Pan mnie wysłuchał, kiedy Go wzywałemPan mnie wysłuchał, kiedy Go wzywałemPan mnie wysłuchał, kiedy Go wzywałemPan mnie wysłuchał, kiedy Go wzywałem 
Będę Cię sławił, Panie, z całego serca, 
bo usłyszałeś słowa ust moich. 
Będę śpiewał Ci psalm wobec aniołów, 
pokłon Ci oddam w Twoim świętym przybytku. 

Będę sławił Twe imię 
za łaskę Twoją i wierność. 
Wysłuchałeś mnie, kiedy Cię wzywałem, 
pomnożyłeś moc mojej duszy. 

Pan, który jest wysoko, patrzy łaskawie na pokornego, 
pyszałka zaś dostrzega z daleka. 

Gdy chodzę wśród utrapienia, Ty podtrzymujesz me życie, 
wyciągasz swoją rękę przeciwko gniewowi mych wrogów. 

Wybawia mnie Twoja prawica. 
Pan za mnie wszystkiego dokona. 
Panie, Twa łaska trwa na wieki, 
nie porzucaj dzieła rąk Twoich. 

Z Z Z Z LISTU LISTU LISTU LISTU ŚWIĘTEGO ŚWIĘTEGO ŚWIĘTEGO ŚWIĘTEGO PPPPAWŁA AWŁA AWŁA AWŁA AAAAPOSTOŁA DO POSTOŁA DO POSTOŁA DO POSTOŁA DO KKKKOLOSANOLOSANOLOSANOLOSANKol 2,12-14 

Bracia: 
Z Chrystusem pogrzebani jesteście w chrzcie, z Nim też razem zostaliście 
wskrzeszeni przez wiarę w moc Boga, który Go wskrzesił. 
I was, umarłych na skutek występków i „nieobrzezania” waszego ciała, 
razem z Chrystusem Bóg przywrócił do życia. Darował nam wszystkie 
występki, skreślił zapis dłużny, obciążający nas nakazami, usunął go z 
drogi, przygwoździwszy do krzyża. 

AKLAMACJAAKLAMACJAAKLAMACJAAKLAMACJARz 8,15 Alleluja, Alleluja, AllelujaAlleluja, Alleluja, AllelujaAlleluja, Alleluja, AllelujaAlleluja, Alleluja, Alleluja 
Otrzymaliście Ducha przybrania za synów, 

w którym wołamy: „Abba, Ojcze”. 

SŁOWA SŁOWA SŁOWA SŁOWA EEEEWANGELII WEDŁUG WANGELII WEDŁUG WANGELII WEDŁUG WANGELII WEDŁUG ŚWŚWŚWŚW....    ŁŁŁŁUKASZAUKASZAUKASZAUKASZAŁk 11,1–13 

Gdy Jezus przebywał w jakimś miejscu na modlitwie i skończył ją, rzekł 
jeden z uczniów do Niego: „Panie, naucz nas się modlić, jak i Jan nauczył 
swoich uczniów”. 
A On rzekł do nich: »Kiedy się modlicie, mówcie: Ojcze, niech się święci 
Twoje imię; niech przyjdzie Twoje królestwo. Naszego chleba 
powszedniego dawaj nam na każdy dzień, i przebacz nam nasze grzechy, 
bo i my przebaczymy każdemu, kto nam zawini; i nie dopuść, byśmy ulegli 
pokusie«. 
Dalej mówił do nich: »Ktoś z was, mając przyjaciela, pójdzie do niego o 
północy i powie mu: ‘Przyjacielu, użycz mi trzech chlebów, bo mój 
przyjaciel przybył do mnie z drogi, a nie mam co mu podać’. Lecz tamten 
odpowie z wewnątrz: ‘Nie naprzykrzaj mi się! Drzwi są już zamknięte i 
moje dzieci leżą ze mną w łóżku. Nie mogę wstać i dać tobie’. Mówię wam: 
Chociażby nie wstał i nie dał z tego powodu, że jest jego przyjacielem, to z 
powodu jego natręctwa wstanie i da mu, ile potrzebuje. 
I Ja wam powiadam: Proście, a będzie wam dane; szukajcie, a znajdziecie; 
kołaczcie, a otworzą wam. Każdy bowiem, kto prosi, otrzymuje; kto szuka, 
znajduje; a kołaczącemu otworzą. Jeżeli którego z was, ojców, syn poprosi 
o chleb, czy poda mu kamień? Lub też gdy prosi o jajko, czy poda mu 
skorpiona? Jeśli więc wy, choć źli jesteście, umiecie dawać dobre dary 
swoim dzieciom, o ileż bardziej Ojciec z nieba da Ducha Świętego tym, 
którzy Go proszą«. 

PATRON TYGODNIA:    ŚWŚWŚWŚW....    PPPPIOTR IOTR IOTR IOTR CCCCHRYZOLOGHRYZOLOGHRYZOLOGHRYZOLOG    
Urodził się około 380 w miasteczku Imola. Wychował go, i do stanu duchownego 
przyjął, biskup tego miasta, Korneliusz. Potem uczynił go swoim wikariuszem 
generalnym. Około 426 Piotr został wyniesiony do godności metropolity Rawenny, 
wówczas stolicy Zachodniego Cesarstwa. 
Jako biskup stolicy miał duży wpływ na kierunek 
rządów cesarzy. Był doradcą cesarzowej Galii 
Placydii oraz jej synów. Na jego kazania przychodził 
cały dwór cesarski. Do niego udawali się duchowni 
dygnitarze, w różnych potrzebach, m. in. by poś-
redniczył między nimi a dworem cesarskim (wśród 
nich był niejaki Eutyches, który prosił Piotra o 
poparcie błędnej nauki o jednej - a nie, jak nauczał 
Kościół, dwóch - naturze Pana Jezusa. Zachował się 
list Piotra do upartego mnicha z napomnieniem, aby 
trzymał się nauki Kościoła). 
Wygłaszane mowy zjednały mu przydomek Złotousty - po grecku Chrysologus. W 
ten sposób Kościół zachodni chciał podkreślić, że jak Wschód miał swojego Jana 
Złotoustego (†407), tak Zachód ma swojego Piotra. Wprawdzie daleko Piotrowi do 
sławy, jakiej zażywał na Wschodzie - tak za życia, jak i po śmierci - ten pierwszy, 
za to liczbą kazań, które przetrwały młyn czasu, Piotr imponuje. Około 715 zebrał 
je, w liczbie 376, biskup Feliks. Do najgłośniejszych należało kazanie o zabawach 
i swawolnych tańcach. W innym, o tajemnicy Wcielenia (nr 148), pytał: Człowieku, 
dlaczego sobie samemu uwłaczasz, skoro Bóg tak wysoko cię ceni? Ze względu 
na te kazania Benedykt XIII w 1729 zaliczył Piotra do grona doktorów Kościoła… 
Piotr, budowniczy kościołów, gorliwy duszpasterz i wybitny kaznodzieja, zmarł w 
450. Jest patronem diecezji i miasta Imoli. (uroczystość 30 lipca) 
il.: ŚW. PIOTR CHRYZOLOG; źródło www.crossroadsinitiative.com 
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INFORMACJE PARAFIALNE 
 Przypominamy, że w okresie wakacji z sakramentu pokuty - 
SPOWIEDZI - można korzystać tylko i wyłącznie pół godziny 
przed każdą Mszą św. W czasie Mszy św. spowiedzi nie ma. 

 1.VIII (środa): 63 ROCZNICA WYBUCHU POWSTANIA WARSZA-
WSKIEGO. W naszych modlitwach pamiętajmy o tych, którzy 
oddali swoje życie za wolność naszej Ojczyzny! 

 3.VIII (piątek): 1-SZY PIĄTEK MIESIĄCA. Na Mszy św. o 18:00 
uczcimy Najświętsze Serce Pana Jezusa. Spowiedź 
1szo-piątkowa ½ godz. przed każdą Mszą św. 

 4.VIII (sobota): 1-SZA SOBOTA MIESIĄCA. Na Mszy św. o 
18:00, oddając hołd Niepokalanemu Sercu Maryi, modlić się 
będziemy o trzeźwość naszej parafii. 

 5.VIII (niedziela): Po sumie comiesięczna adoracja Najświę-
tszego Sakramentu. Po niej spotkanie Kół Żywego Różańca. 

 W związku z tym, iż DOŻYNKI GMINNE, z udziałem wiosek z 
naszej Parafii, zostaną - w ostatnią niedzielę sierpnia, czyli 
26.VIII - zorganizowane w sąsiednich parafiach, dożynek 
parafialnych w tym roku NIE BĘDZIE. 

 Ministranci serdecznie zapraszają do wzięcia udziału w 
III PARAFIALNYM TURNIEJU PIŁKARSKIM O PUCHAR 
PROBOSZCZA, w dniach 18-19.VIII. Mogą wziąć w nim 
udział wszyscy mieszkańcy naszej parafii, którzy ukończyli 
14 lat. W zakrystii można otrzymać kartę zgłoszenia 
drużyny. Zgłoszenia będą przyjmowane do 12.VIII. Liczba 
drużyn jest ograniczona. O udziale decyduje kolejność zgło-
szeń. Przy zgłoszeniu będzie pobierane wpisowe w wyso-
kości 50,- zł. od drużyny (5,- zł. od osoby), przeznaczone na 
pokrycie kosztów organizacji. Szczegóły Turnieju i jego 
regulamin wywieszone są w gablocie przed kościołem. 

 Parafialne Koło Caritas pragnie pomóc najuboższym 
dzieciom z naszej parafii organizując szkolne 
wyprawki uczniowskie. WSPARCIE FINANSOWE, w 
formie ofiary, można składać do puszki na ołtarzu 
Matki Boskiej Nieustającej Pomocy. Wszystkim, 
którzy okażą pomoc, Bóg zapłać! 

 Chrzty w sierpniu w 4tą niedzielę miesiąca, 26.VIII, na sumie. 
Zgłoszenia do 18.VIII w kancelarii. Przygotowanie dla ro-
dziców i chrzestnych 19.VIII (niedziela), po sumie, w kościele. 

 Zachęcamy do lektury prasy i wydawnictw katolickich. 
WITAMY! 
22.VII.2007 do grona członków Kościoła Powszechnego i naszej parafii 
przyjęta została, w sakramencie Chrztu Świętego: 

 Anastazja PYZEL, Parcela  
Jam jest Alfa i Omega, mówi Pan Bóg, który jest, który był i który przychodzi, 

Wszechmogący 

ZAPOWIEDZI 
Zapowiedź II: Marek BARAN, kawaler z Dębówki, parafia tutejsza, 

i Katarzyna Marianna PIEJAK, panna z parafii Najświę-
tszego Serca Jezusowego w Piotrkowie Trybunalskim 

Zapowiedź II: Tomasz Stanisław RACZYŃSKI, kawaler z Piasków, 
parafia tutejsza, i Agata KRÓLAK, panna z Podłęcza, parafia 
tutejsza 

Zapowiedź I: Zygmunt BALA, kawaler z Turowic, parafia tutejsza, 
i Małgorzata Marta GOLANTA, panna z parafii Wniebo-
wzięcia NMP w Ostrowi Mazowieckiej 

Zapowiedź I: Jerzy Stanisław KAMAĆ, kawaler z Kawęczyna, 
parafia tutejsza, i Emilia Magdalena POPIEL, panna z 
parafii Świętej Bożej Rodzicielki Maryi w Klarysewie 

Zapowiedź I: Grzegorz ŻUKOWSKI, kawaler z Obór, parafia 
tutejsza, i Zuzanna Natalia KUSIDEŁ, panna z parafii 
Wniebowzięcia NMP w Konstancinie-Jeziornej 

Ktokolwiek wiedziałby o przeszkodach w zawarciu małżeństwa przez 
w/w osoby proszony jest o skontaktowanie się z Kancelarią Parafialną. 

TAJEMNICE EUCHARYSTII: HOSTIE Z SAN MAURO LA BRUCA 
W nocy 25.VII.1969 nieznani sprawcy włamali się do kościoła parafialnego 
w San Mauro la Bruca, w poszukiwaniu cennych obiektów. Wyłamali drzwi 
tabernakulum i wyjęli z niego cyborium zawierające konsekrowane Hostie. 
Po opuszczeniu kościoła cyborium opróżnili a Hostie wyrzucili na chodnik. 

Następnego dnia, na skrzyżowaniu, rozrzucone 
Hostie zauważyło przechodzące dziecko. Pozbierało 
Je i zaniosło do księdza. Ten tak cudownie odzyska-
ne Hostie umieścił w specjalnym relikwiarzu. 
25 lat później, w 1994, po wielu latach szczegółowej 
analizy, bp diecezji Vallo della Lucania, Biagio 
D’Agostino, potwierdził cudowne zachowanie Hosti 
w stanie nienaruszonym. Równocześnie dozwolił na 
kult cudownego wydarzenia. Wszak wszelkie analizy 
chemiczne i naukowe głoszą, iż mąka pszenna, z 
której wypiekane są hostie, po 6 miesiącach ulega 
rozpadowi, po kilku latach przyjmuje postać 
galarety, w końcu zamieniając się w pył… 
Hostie do dziś przechowywane są w kościele w San 

Mauro la Bruca. źródło: www.therealpresence.org 

il. pow.: RELIKWIARZ Z HOSTIAMI, kościół parafialny w San Mauro la Bruca 

MODLITWA SZARYCH SZEREGÓW 
Od wojny, nędzy i od głodu 
Sponiewieranej krwi narodu, 
Od łez wylanych obłąkanie 
Uchroń nas, Panie 

Od niepewności każdej nocy, 
Od rozpaczliwej rąk niemocy, 
Od lęku przed tym, co nastanie, 
Uchroń nas, Panie 

Od bomb, granatów i pożogi, 
I gorszej jeszcze w sercu trwogi, 
Od trwogi strasznej jak konanie 
Uchroń nas, Panie 

Od rezygnacji w dobie klęski, 
Lecz i od pychy w dzień zwycięski, 
Od krzywd - lecz i od zemsty za nie 
Uchroń nas, Panie 

Uchroń od zła i nienawiści. 
Niechaj się odwet nasz nie ziści. 
Na przebaczenie im przeczyste 
Wlej w nas moc, Chryste. 

ROMOCKI, Jan „Bonawentura” (1925, Warszawa – 18.VIII.1944, Warszawa), patrz zdjęcie po prawej 

POLSKIE MADONNY (68): LIMANOWSKA MATKA BOSKA BOLESNA 
W bazylice w Limanowej odbiera cześć - od wiernych Beskidu Wyspowego 
i całej diecezji tarnowskiej - łaskami słynąca figura Matki Bożej Bolesnej. 
Rzeźba, typu pietà, o wysokości ok. 90 cm 
(z koroną ok. 1 m), jest wykonana z 
jednolitego pnia lipowego. 
Nieustalono do dziś miejsca i warsztatu, 
gdzie powstała figura limanowska. Prof. Jó-
zef Dutkiewcz twierdzi, że pochodzi ona ze 
śląskiej szkoły rzeźbiarskiej i mogła powstać 
w latach 1300-1375. Kiedy i jak przybyła w 
okolice Limanowej - trudno ustalić. Stare 
przekazy podają, że przybyła z Węgier w 
związku z falą reformacji, gdy kalwinizm 
wyrzucał z tamtejszych kościołów obrazy i 
figury maryjne. Jakiś pobożny wędrowiec 
miałby zabrać figurę ze sobą i ok. 1545 
umieścić ją na przydrożnej lipie we wsi 
Mordarka, 1 km od Limanowej… 
Tam też rozpoczął się wielki kult figury Matki 
Bożej, pozostawionej początkowo na drzewie, 
a od 1668 w - istniejącej do dziś - kaplicy, 
którą konsekrował wizytujący to miejsce bp krakowski Mikołaj Oborski. 
W 1745 ks. Sebastian Liśkiewicz postanowił przenieść figurę do kościoła 
w Limanowej. Właściciel dworu w Mordarce nie chciał pogodzić się z tą 
decyzją i nocą wykradł figurę z kościoła. Ostatecznie więc dopiero 8 lat 
później przeniesiono ją uroczyście do świątyni limanowskiej… 
Tu kult piety rozwijał się z roku na rok, a Stolica Apostolska potwierdziła 
go zezwoleniem na koronację papieską. W dniu 11.IX.1966 ówczesny 
metropolita krakowski, abp Karol Wojtyła, w obecności wielu biskupów, 
kapłanów i ponad stu tysięcy wiernych, ukoronował Panią Limanowską 
papieską koroną. Karol Wojtyła, już jako Jan Paweł II, dokonał też, po 
kradzieży oryginalnej korony, ponownej koronacji - w Krakowie 22.VI.1983 
- wobec milionowej rzeszy wiernych. 
adres: Sanktuarium Matki Boskiej Bolesnej, ul. Jana Pawła II 1, 34-600 Limanowa 

źródło: www.limanowa.tarnow.opoka.org.pl 

niedziela i uroczystości obowiązujące: 08:45, 10:30, 12:00 (suma), 18:00 
święta pracujące: 08:45, 18:00 

MMMM S Z E  S Z E  S Z E  S Z E  

ŚŚŚŚW IW IW IW IĘĘĘĘTETETETE  
dni powszednie: 07:30 (codziennie), 18:00 (Pt – Sb) 
tel. (0-22) 754 47 32, fax. (0-22) 754 41 02; e-mail: swzygmunt.slomczyn@op.pl 
dni powszednie (z przerwą na 

Msze św. i nabożeństwa): 
08:00–09:30, 17:00–19:00 

KKKK A N CE L A R IA  A N CE L A R IA  A N CE L A R IA  A N CE L A R IA  

PPPP A R A FIA LN AA R A FIA LN AA R A FIA LN AA R A FIA LN A  
niedziele i święta: nieczynna 

KKKK SISISISIĘŻĘŻĘŻĘŻAAAA  Dziekan mgr Stefan KOTWIŃSKI, Wikariusz Marcin KLOTZ 
 


