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[Chrystus] usilnie[Chrystus] usilnie[Chrystus] usilnie[Chrystus] usilnie126por. Mk 13, 9. 23. 33-37; 14, 38; Łk 12, 35-40 przypomina nam, byśmy w jedności z Nim zachowywali  przypomina nam, byśmy w jedności z Nim zachowywali  przypomina nam, byśmy w jedności z Nim zachowywali  przypomina nam, byśmy w jedności z Nim zachowywali czujnośćczujnośćczujnośćczujność serca. Czujność jest "gotowością serca" i  serca. Czujność jest "gotowością serca" i  serca. Czujność jest "gotowością serca" i  serca. Czujność jest "gotowością serca" i 
Jezus prosi Ojca, by zachował nas w Jego imieniuJezus prosi Ojca, by zachował nas w Jego imieniuJezus prosi Ojca, by zachował nas w Jego imieniuJezus prosi Ojca, by zachował nas w Jego imieniuJ 17,11. Duch Święty bez przerwy pobud. Duch Święty bez przerwy pobud. Duch Święty bez przerwy pobud. Duch Święty bez przerwy pobudza nas do tej czujnościza nas do tej czujnościza nas do tej czujnościza nas do tej czujności127Por. 1 Kor 16,13; Kol 4, 2;1 Tes 5, 6;1 P 5, 8. Prośba ta . Prośba ta . Prośba ta . Prośba ta 
ukazuje całą swoją dramatyczność w odniesieniu do ostatecznego ukazuje całą swoją dramatyczność w odniesieniu do ostatecznego ukazuje całą swoją dramatyczność w odniesieniu do ostatecznego ukazuje całą swoją dramatyczność w odniesieniu do ostatecznego 162 kuszenia w naszej walce na ziemi; jest to prośba o  kuszenia w naszej walce na ziemi; jest to prośba o  kuszenia w naszej walce na ziemi; jest to prośba o  kuszenia w naszej walce na ziemi; jest to prośba o wytrwanie aż do końcawytrwanie aż do końcawytrwanie aż do końcawytrwanie aż do końca. "Przyjdę jak . "Przyjdę jak . "Przyjdę jak . "Przyjdę jak 
złodziej. Błogosłazłodziej. Błogosłazłodziej. Błogosłazłodziej. Błogosławiony, który czuwa!"wiony, który czuwa!"wiony, który czuwa!"wiony, który czuwa!"Ap 16,15....    [KKK, 2849, fragm.] 

DZIEWIĘTNASTA NIEDZIELA ZWYKŁA 

Z Z Z Z KSIĘGI KSIĘGI KSIĘGI KSIĘGI MMMMĄDROŚCIĄDROŚCIĄDROŚCIĄDROŚCIMdr 18,6-9 

Noc wyzwolenia oznajmiono wcześniej naszym ojcom, by nabrali otuchy, 
wiedząc niechybnie, jakim przysięgom zawierzyli. I lud Twój wyczekiwał 
ocalenia sprawiedliwych, a zatraty wrogów. Czym bowiem pokarałeś 
przeciwników, tym uwielbiłeś nas, powołanych. 
Pobożni synowie dobrych składali w ukryciu ofiary i ustanowili zgodnie 
Boskie prawo, że te same dobra i niebezpieczeństwa święci podejmą 
jednakowo. I już zaczynali śpiewać hymny przodków. 

PSALMPSALMPSALMPSALM    RESPONSORYJNYRESPONSORYJNYRESPONSORYJNYRESPONSORYJNYPs33 

REFREN: Szczęśliwy naród wybrany przez PanaSzczęśliwy naród wybrany przez PanaSzczęśliwy naród wybrany przez PanaSzczęśliwy 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 czekają na Jego łaskę, 
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, którą pokładamy w Tobie. 

 
ABRAHAM I TRZEJ ANIOŁOWIE, REMBRANDT, Harmenszoon van Rijn (1606, Leiden - 1669, Amsterdam) lub 

VICTORS, Jan (ok. 1620, Amsterdam – 1676, Wschodnie Indie), ok. 1640, olejny na płótnie, 121×162 cm, 
Ermitaż, Sankt Petersburg; źródło www.hermitagemuseum.org 

Z Z Z Z LLLLISTU ŚWIĘTEGO ISTU ŚWIĘTEGO ISTU ŚWIĘTEGO ISTU ŚWIĘTEGO PPPPAWŁA AWŁA AWŁA AWŁA AAAAPOSTOŁA DO POSTOŁA DO POSTOŁA DO POSTOŁA DO HHHHEBRAJCZYKÓWEBRAJCZYKÓWEBRAJCZYKÓWEBRAJCZYKÓWHbr 11,1-2.8-12 

Bracia: 
Wiara jest poręką tych dóbr, których się spodziewamy, dowodem tych 
rzeczywistości, których nie widzimy. 
Dla niej to przodkowie otrzymali świadectwo. 
Przez wiarę ten, którego nazwano Abrahamem, usłuchał wezwania 
Bożego, by wyruszyć do ziemi, którą miał objąć w posiadanie. Wyszedł nie 
wiedząc, dokąd idzie. Przez wiarę 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. 
Przez wiarę 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 niebieskie, jak niezliczony piasek, który 
jest nad brzegiem morskim. 

AKLAMACJAAKLAMACJAAKLAMACJAAKLAMACJAMt 24,42a.14 Alleluja, Alleluja, AllelujaAlleluja, Alleluja, AllelujaAlleluja, Alleluja, AllelujaAlleluja, Alleluja, Alleluja 
Czuwajcie i bądźcie gotowi, 

bo w chwili, której się nie domyślacie, Syn Człowieczy przyjdzie. 

SŁOWA SŁOWA SŁOWA SŁOWA EEEEWANGELII WEDŁUG WANGELII WEDŁUG WANGELII WEDŁUG WANGELII WEDŁUG ŚWŚWŚWŚW....    ŁŁŁŁUKASZAUKASZAUKASZAUKASZAŁk 12,35-40 

Jezus powiedział do swoich uczniów: 
»Niech będą przepasane biodra wasze i zapalone pochodnie. 
A wy podobni do ludzi, oczekujących swego pana, kiedy z uczty weselnej 
powróci; aby mu zaraz otworzyć, 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 złodziej ma przyjść, nie pozwoliłby 
włamać się do swego domu. 
Wy też bądźcie gotowi, gdyż o godzinie, której się nie domyślacie, Syn 
Człowieczy przyjdzie«. 

PATRON TYGODNIA:    ŚWŚWŚWŚW....    SSSSTEFAN TEFAN TEFAN TEFAN WWWWĘGIERSKIĘGIERSKIĘGIERSKIĘGIERSKI    
Był synem księcia węgierskiego Gejzy i Adelajdy, córki księcia polskiego Mieszka 
I. Urodził się ok. 969 w ówczesnej stolicy Węgier, Ostrzychomiu (Esztergom). 
Chrztu wg legendy udzielić mu miał św. Wojciech, biskup czeskiej Pragi, czczony 
jako patron Polski. Na pewno bp Wojciech młodemu księciu udzielił sakramentu 
Bierzmowania. W 995 Stefan poślubił bł. Gizelę, siostrę św. Henryka II, cesarza 
Niemiec. Po śmierci ojca, i pokonaniu chcących pozbawić go prawa do sukcesji 
wielmożów, w 997 objął rządy. 
Odznaczały się one konsekwentną 
chrystianizacją, ponieważ Stefan w 
chrześcijaństwie upatrywał czynnik 
jednoczący kraj, podzielony na 
księstewka, często ze sobą skłócone. 
Pracując nad zjednoczeniem państwa 
jednocześnie stworzył solidną 
organizację kościelną. W nagrodę 
otrzymał od papieża Sylwestra II koronę 
królewską, jako pierwszy król Węgier, i 
zaszczytny tytuł "króla apostolskiego". 
Koronacja nastąpiła 25.XII.1000, w 
uroczystość Bożego Narodzenia. Nadto 
papież przysłał Stefanowi krzyż 
procesjonalny i nadał mu przywilej 
obsadzania stolic biskupich. 
Król założył słynne opactwo bene-
dyktyńskie w Pannohalma oraz 4 inne. 
Za zezwoleniem papieża ufundował metropolię w Ostrzychomiu i dziewięć 
zależnych od niej stolic biskupich. Niedługo potem założył drugą metropolię w 
Kalotsa. Założył także opactwo na Górze Panońskiej i kilka innych klasztorów. 
Sprowadził na Węgry kapłanów i zakonników, zakładał ośrodki duszpasterskie. 
Zostawił po sobie pamięć mądrego prawodawcy. Dzięki pomocy duchowieństwa 
wyszły dekrety królewskie, które państwu węgierskiemu zapewniły ład i dobrobyt. 
Dla ułatwienia administracji król podzielił państwo na komitaty (okręgi). 
W 1030. Stefan musiał stoczyć wojnę z cesarzem niemieckim, Konradem II, który 
chciał politycznie uzależnić Węgry od siebie. Wielkim ciosem dla Stefana była 
śmierć jedynego jego syna, św. Emeryka (Imredy) w 1031, który miał być 
następcą tronu. Z tego też roku pochodzą tzw. "Ad-monitiones" (Napomnienia), 
skierowane do syna, które najlepiej charakteryzują duchowość św. Stefana: "Nade 
wszystko, mój drogi synu, nakazuję, radzę, zachęcam: jeśli chcesz przynieść 
zaszczyt koronie królewskiej, strzeż wiary katolickiej i apostolskiej z taką 
gorliwością i staraniem, abyś dla wszystkich poddanych sobie w Bogu stanowił 
przykład, i aby wszyscy ludzie Kościoła słusznie dostrzegali w tobie prawdziwego 
wyznawcę Chrystusa, bez czego, jak dobrze wiesz, nie możesz nazywać się 
chrześcijaninem ani synem Kościoła”. 
Stefan zmarł w Ostrzychomiu 15.VIII.1038 roku w święto Wniebowzięcia 
Najświętszej Maryi Panny, którą czcił głęboko i nazywał "Magna Domina 
Hungarorum" (Wielką Panią Węgier). Jego relikwie spoczęły w katedrze w 
Szekesfehervar, którą sam wystawił. Św. Grzegorz VII w 1083 zezwolił na 
uroczyste "podniesienie" relikwii św. Stefana, co równało się wówczas 
kanonizacji. Tenże papież, na prośbę św. Władysława, króla, zezwolił na kult św. 
Emeryka, który doznaje czci jako patron katolickiej młodzieży węgierskiej. 
Niestety, w czasie wojen i nasilenia protestantyzmu, relikwie Stefana zaginęły 
bezpowrotnie. Jest patronem Serbii i Węgier oraz tkaczy. (uroczystość 16 sierpnia) 
il.: DZIEWICA PRZYJMUJĄCA ŚW. STEFANA W NIEBIE, SCARSELLINO (ok. 1550, Ferrara - 1620, Ferrara), olejny na 

płótnie, 80×67 cm, prywatna kolekcja; źródło www.wga.hu 
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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. 

 15.VIII (środa): Uroczystość WNIEBOWZIĘCIA NAJŚWIĘTSZEJ 

MARYI PANNY. Msze św., w porządku niedzielnym, o 8:45, 
10:30, 12:00 i 18:00. Błogosławieństwo ziół i kwiatów 
podczas każdej Mszy św. 

 
APOSTOŁOWIE U GROBU DZIEWICY, PALMA, Jacopo, il giovane (1544, Wenecja - 1626, Wenecja), ok. 1582, 

olejny na płótnie, 349×880 cm, Ermitaż, Sankt Petersburg; źródło www.hermitagemuseum.org 

 18.VIII (sobota): Nowenna do Matki Boskiej Nieustającej 
Pomocy o 18:00. Po Nowennie Msza św. 

 18-19.VIII (sobota-niedziela): III PARAFIALNY TURNIEJ PIŁ-
KARSKI O PUCHAR PROBOSZCZA. Eliminacje 18.VIII od 9:00. 
19.VIII zakończenie: półfinały od 13:00; mecz finałowy o 
16:00. Ostateczny termin zgłaszania zespołów 
12.VIII (niedziela). 
Do wzięcia udziału, oglądania i dopingowania najlepszych 
serdecznie zapraszają Ministranci! 

 W związku z tym, iż DOŻYNKI GMINNE, z udziałem wiosek z 
naszej Parafii, są organizowane 26.VIII (niedziela) w sąsied-
nich parafiach, dożynek parafialnych w tym roku NIE BĘDZIE. 
Wioski, które chciałyby poświęcić swój wieniec dożynkowy w 
naszym kościele, będą mogły to uczynić 2.IX (niedziela), na 
sumie, łącząc się duchowo z Jasną Górą, gdzie w tym 
samym czasie będą odbywały się dożynki ogólnokrajowe. 

 Parafialne Koło Caritas pragnie pomóc najuboższym 
dzieciom z naszej parafii organizując szkolne 
wyprawki uczniowskie. WSPARCIE FINANSOWE, w 
formie ofiary, można składać do puszki przy 
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. 

ZAPOWIEDZI 
Zapowiedź II: Robert Michał SIDUN, kawaler z Turowic, parafia 

tutejsza, i Justyna Renata STAWSKA, panna z parafii 
św. Mikołaja w Grójcu 

Zapowiedź II: Przemysław SZLASA, kawaler z Obór, parafia 
tutejsza, i Sandra Paula PRZEDPEŁSKA, panna z parafii 
św. Kazimierza w Pruszkowie 

Zapowiedź I: Zbigniew SASOR, kawaler z parafii Niepokalanego 
Poczęcia NMP w Górze Kalwarii, i Monika Agnieszka 
BOGUCKA, panna z Kawęczyna, parafia tutejsza 

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. Grzegorz KONOPKA, † 3.VIII.2007, l. 51 
 

Wieczne odpoczywanie racz Mu dać Panie! 

TAJEMNICE EUCHARYSTII: ANDRÉ FROSSARD – CHWILA W KAPLICY 
Czy można nawrócić się w ciągu dwóch minut? 
Wydaje się to nieprawdopodobne. 
A jednak - ja wszedłem do kaplicy jako ateista, a w kilka minut później 
wyszedłem z niej jako chrześcijanin i byłem świadkiem mojego własnego 
nawrócenia, pełen zdumienia, które ciągle trwa. 
Mój ojciec chciał mnie widzieć w szkole przy ulicy Ulm. 

Poszedłem tam w wieku dwudziestu lat, ale 
pomyliłem stronę ulicy i zamiast wstąpić do 
Wyższej Szkoły Nauczycielskiej wszedłem do 
Sióstr od Adoracji po kolegę, z którym miałem 
iść na obiad. 
Otwierając żelazne drzwi klasztoru byłem 
ateistą. 
Byłem jeszcze ateistą, kiedy przechodziłem 
przez drzwi kaplicy i pozostawałem nim nadal w 
jej wnętrzu. 
Obecni tam ludzie, widziani pod światło, rzucali 
tylko cienie, między którymi nie mogłem 
odróżnić mojego przyjaciela i coś w rodzaju 
słońca promieniowało w głębi kaplicy. 
Nie wiedziałem, że był to Najświętszy Sakrament. 
W moim środowisku religia wydawała się tak niemodna, że nie było się już 
nawet antyklerykałem, chyba tylko w dniach wyborów. 
I wtedy przyszło nieoczekiwane. 
Jeszcze dzisiaj widzę tego dwudziestoletniego chłopca, którym wtedy 
byłem. 
Nie zapomniałem jego osłupienia, kiedy nagle wyłaniał się przed nim z 
głębi tej skromnej kaplicy świat, inny świat - o blasku nie do zniesienia, o 
szalonej spoistości, którego światło objawiało i jednocześnie zakrywało 
obecność Boga, tego samego Boga, o którym jeszcze przed chwilą 
przysięgałby, że istnieje tylko w ludzkiej wyobraźni. 
Jednocześnie spływała na niego fala słodyczy zmieszanej z radością o 
mocy, która może skruszyć serce i której wspomnienie nigdy nie zaniknie, 
nawet w najgorszych chwilach życia, niejednokrotnie przenikniętych 
lękiem i nieszczęściem. 
Odtąd nie stawia sobie innego zadania, jak tylko świadczyć o tej słodyczy i 
o tej rozdzierającej czystości Boga, który mu pokazał owego dnia przez 
kontrast, z jakiego błota został ulepiony. 
Pytacie mnie, kim jestem? 
Mogę wam odpowiedzieć: jestem dość bezwładnym połączeniem nicości, 
ciemności i grzechu. 
Zostałem przeniknięty światłem, którego nie ujrzałem cielesnymi oczyma, 
nie było to takie światło, jakie nas oświeca 1ub powoduje opalenie. 
To było światło duchowe, tzn. światło pouczające - jakby żar prawdy. 
Odwróciło ono definitywnie porządek rzeczy. 
Od tej chwili, kiedy je ujrzałem, mogłem powiedzieć, że dla mnie tylko Bóg 
istnieje, a wszystko inne jest jedynie hipotezą. 
Mówiono mi często: 
A pana wolna wola? 
Robi się z pana wszystko, co się chce. 
Pana ojciec jest socjalistą, pan jest socjalistą. 
Wchodzi pan do kaplicy i staje się pan nagle chrześcijaninem. 
Gdyby pan wszedł do pagody, byłby pan buddystą; do meczetu, byłby pan 
muzułmaninem. 
Na to pozwalam sobie odpowiedzieć, że zdarza się mi wychodzić z dworca, 
a nie stawać się pociągiem. z „Bóg i ludzkie pytania”, fragm. 

FROSSARD, André (1915, Colombier-Châtelot – 1995, Versaille), patrz zdjęcie, pow. 

JUTRZEJSZEMU 
Minie nasz czas i człowiek inny 
- o stukot serca od nas wyższy - 
w kartach historii swoje imię 
myślą i mięśniem znów wypisze 

I jeśli dni odmiennych zapach 
wolnością płuca mu napadanie, 
niech wie, że krok się jego splatać 
musi z pragnieniem tych, co padli. 

Niech wie, że wolność też jest ciężka, 
gdy ma być więcej niżli słowem, 
że ponad jutrem ciąży przeszłość 
łoskotem kul karabinowych, 

że życiem twardym, śmiercią twardą 
drogo płacono jutra cenę, 
że wszyscy ci, co padli w salwach, 
to więcej niż przeszłości cienie. 

Ich trud mieć w sercach swych wyrytym, 
- czcić rocznicami nie wystarczy - 
przyszłość wygrywać tak jak bitwę 
- wolni o wolność muszą walczyć! 

STOLAREK, Zbigniew (1920, Łódź - 1988), patrz zdjęcie, pow. (źródło: requiem44.blog.onet.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 AAAA R A FIA LN AR A FIA LN AR A FIA LN AR A FIA LN A  
niedziele i święta: nieczynna 

KKKK SISISISIĘŻĘŻĘŻĘŻAAAA  Dziekan mgr Stefan KOTWIŃSKI, Wikariusz Marcin KLOTZ 
 


