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Adorować BogaAdorować BogaAdorować BogaAdorować Boga2807 oznacza z szacunkiem i całkowitą uległością uznać "nicość stworzenia", które istnieje jedynie dzięki Bogu. Adorować Boga oznacza  oznacza z szacunkiem i całkowitą uległością uznać "nicość stworzenia", które istnieje jedynie dzięki Bogu. Adorować Boga oznacza  oznacza z szacunkiem i całkowitą uległością uznać "nicość stworzenia", które istnieje jedynie dzięki Bogu. Adorować Boga oznacza  oznacza z szacunkiem i całkowitą uległością uznać "nicość stworzenia", które istnieje jedynie dzięki Bogu. Adorować Boga oznacza 
wychwalać Go, wielbić i uniżać samego siebie wychwalać Go, wielbić i uniżać samego siebie wychwalać Go, wielbić i uniżać samego siebie wychwalać Go, wielbić i uniżać samego siebie –––– podobnie jak Maryja w " podobnie jak Maryja w " podobnie jak Maryja w " podobnie jak Maryja w "MagnificatMagnificatMagnificatMagnificat" " " " –––– wyznając z wdzięcznością, wyznając z wdzięcznością, wyznając z wdzięcznością, wyznając z wdzięcznością, że On uczynił wielkie rzeczy i że święte jest  że On uczynił wielkie rzeczy i że święte jest  że On uczynił wielkie rzeczy i że święte jest  że On uczynił wielkie rzeczy i że święte jest 
Jego imięJego imięJego imięJego imię8BPor. Łk 1, 46-49. Adoracja Jedynego Boga wyzwala człowieka z zamknięcia się w sobie, z niewoli grzechu i bałwochwalstwa świata.. Adoracja Jedynego Boga wyzwala człowieka z zamknięcia się w sobie, z niewoli grzechu i bałwochwalstwa świata.. Adoracja Jedynego Boga wyzwala człowieka z zamknięcia się w sobie, z niewoli grzechu i bałwochwalstwa świata.. Adoracja Jedynego Boga wyzwala człowieka z zamknięcia się w sobie, z niewoli grzechu i bałwochwalstwa świata.    [KKK, 2097] 

DWUDZIESTA DRUGA NIEDZIELA ZWYKŁA 

Z Z Z Z KSIĘGI KSIĘGI KSIĘGI KSIĘGI SSSSYRACYDESAYRACYDESAYRACYDESAYRACYDESASyr 3,17-18.20.28-29 

Synu, z łagodnością wykonuj swe sprawy, a każdy, kto jest prawy, będzie 
cię miłował. O ile wielki jesteś, o tyle się uniżaj, a znajdziesz łaskę u Pana. 
Wielka jest bowiem potęga Pana i przez pokornych bywa chwalony. 
Na chorobę pyszałka nie ma lekarstwa, albowiem nasienie zła w nim 
zapuściło korzenie. Serce rozumnego rozważa przypowieści, a ucho 
słuchacza jest pragnieniem mędrca. 

PSALMPSALMPSALMPSALM    RESPONSORYJNYRESPONSORYJNYRESPONSORYJNYRESPONSORYJNYPs68 

REFREN: Ty, dobry Boże, biednego ochraniaszTy, dobry Boże, biednego ochraniaszTy, dobry Boże, biednego ochraniaszTy, dobry Boże, biednego ochraniasz 
Sprawiedliwi cieszą się i weselą przed Bogiem, 
i rozkoszują radością. 
Śpiewajcie Bogu, grajcie Jego imieniu, 
cieszcie się Panem, przed Nim się weselcie. 

Ojcem sierot i wdów opiekunem 
jest Bóg w swym świętym mieszkaniu. 
Bóg dom gotuje dla opuszczonych, 
jeńców prowadzi ku lepszemu życiu. 

Deszcz obfity zesłałeś, Boże, 
Tyś orzeźwił swoje znużone dziedzictwo. 
Twoja rodzina, Boże, znalazła to mieszkanie, 
które w swej dobroci dałeś ubogiemu. 

 
SZABAT, WEIGEL, Johann Christoph (1654, Redwitz – 1725, Norymberga), z "Biblia ectypa : Bildnussen auss 

Heiliger Schrifft Alt und Neuen Testaments", 1695, drzeworyt; źródło www.pitts.emory.edu 

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 12,18-19.22-24a 

Bracia: 
Nie przystąpiliście do dotykalnego i płonącego ognia, do mgły, do 
ciemności i burzy ani też do grzmiących trąb i do takiego dźwięku słów, iż 
wszyscy, którzy go słyszeli, prosili, aby do nich nie mówił. 
Wy natomiast przystąpiliście do góry Syjon, do miasta Boga żyjącego, 
Jeruzalem niebieskiego, do niezliczonej liczby aniołów, na uroczyste 
zebranie, do Kościoła pierworodnych, którzy są zapisani w niebiosach, do 
Boga, który sądzi wszystkich, do duchów sprawiedliwych, które już doszły 
do celu, do pośrednika Nowego Testamentu, Jezusa. 

AKLAMAAKLAMAAKLAMAAKLAMACJACJACJACJAMt 11,29ab Alleluja, Alleluja, AllelujaAlleluja, Alleluja, AllelujaAlleluja, Alleluja, AllelujaAlleluja, Alleluja, Alleluja 
Weźcie moje jarzmo na siebie i uczcie się ode Mnie, 

bo jestem cichy i pokorny sercem. 

SŁOWA SŁOWA SŁOWA SŁOWA EEEEWANGELII WEDŁUG WANGELII WEDŁUG WANGELII WEDŁUG WANGELII WEDŁUG ŚWŚWŚWŚW....    ŁŁŁŁUKASZAUKASZAUKASZAUKASZAŁk 14,1.7-14 

Gdy Jezus przyszedł do domu pewnego przywódcy faryzeuszów, aby w 
szabat spożyć posiłek, oni Go śledzili. I opowiedział zaproszonym 
przypowieść, gdy zauważył, jak sobie wybierali pierwsze miejsca. Tak 
mówił do nich: »Jeśli cię kto zaprosi na ucztę, nie zajmuj pierwszego 
miejsca, by czasem ktoś znakomitszy od ciebie nie był zaproszony przez 
niego. Wówczas przyjdzie ten, kto was obu zaprosił, i powie ci: ‘Ustąp temu 
miejsca’; i musiałbyś ze wstydem zająć ostatnie miejsce. 
Lecz gdy będziesz zaproszony, idź i usiądź na ostatnim miejscu. Wtedy 
przyjdzie gospodarz i powie ci: ‘Przyjacielu, przesiądź się wyżej’; i spotka 
cię zaszczyt wobec wszystkich współbiesiadników. Każdy bowiem, kto się 
wywyższa, będzie poniżony, a kto się poniża, będzie wywyższony«. 
Do tego zaś, który Go zaprosił, rzekł: »Gdy wydajesz obiad albo wieczerzę, 
nie zapraszaj swoich przyjaciół ani braci, ani krewnych, ani zamożnych 
sąsiadów, aby cię i oni nawzajem nie zaprosili, i miałbyś odpłatę. Lecz 
kiedy urządzasz przyjęcie, zaproś ubogich, ułomnych, chromych i 
niewidomych. 
A będziesz szczęśliwy, ponieważ nie mają czym tobie się odwdzięczyć; 
odpłatę bowiem otrzymasz przy zmartwychwstaniu sprawiedliwych«. 

PATRONI TYGODNIA:    BŁBŁBŁBŁ.... MĘCZENNICY  MĘCZENNICY  MĘCZENNICY  MĘCZENNICY WRZEŚNIOWIWRZEŚNIOWIWRZEŚNIOWIWRZEŚNIOWI    
W 1790 rewolucyjny rząd francuski ogłosił "Constitution civile du clerge", jawnie 

ateistyczne ustawy antykościelne. 
Wielu biskupów, księży, zakonników i 
świeckich odmówiło podpisania przysięgi 
na wierność tej „konstytucji”. Taka zgoda 
była zdradą Bogą i jego kościoła. Tę 
głeboką wiarę podzieliła Stolica 
Apostolska: papież Pius VI potępił 
francuską konstytucję. 
2 września 1792 kilkuset osobowy tłum 
wtargnął w Paryżu do więzienia (dawnego 
klasztoru St-Germain-des-Prés, zabranego 
Kościołowi po 1789), gdzie przetrzy-
mywano, na rozkaz Zgromadzenia 
Konstytucyjnego, 24 aresztowanych za 
odmowę podpisania przysięgi, księży. 
Zatrzymanych zaczęto przymuszać do 
posłuszeństwa. Wszyscy odmówili. I 
wszyscy na miejscu, jeden po drugim, 
zostali okrutnie zamordowani. 
Rozpasany tłum skierował się do konwentu 
karmelitańskiego, także wykorzystywanego 
jako więzienie – dla biskupów, seminarzys-

tów, etc. I tam nikt nie wyraził zgody na odstępstwo od Ojca Świętego. I wszyscy 
zostali zamordowani – na klęczkach w ostatniej modlitwie - dzidami, szablami, 
widłami. Jeden z nich przez trzy godziny cierpiał przybity do krzyża w krypcie 
kościoła… Najszczęśliwsi zostali zastrzeleni. 
Następnego dnia masakra była kontynuowana. W seminarium de Saint-Firmin, jak 
większość byłych instytucji kościelnych, wykorzystywanym jako więzienie, 
zamordowano prawie 90 księży i zakonników. Uratowały się tylko 4 osoby. 
W trakcie tej diabolicznej krwawej orgii – znanej dziś jako masakry wrześniowe - 
zginęło ponad 1400 katolików. Wszyscy – w imię „wolności”. Na ścianie kościoła 
karmelitańskiego, obok blaknącego śladu krwi, znajduje się ostatni zapis jednego 
z więźniów: „O wolności, wolności, co z tobą uczyniono, jakież okrucieństwa w 
twoje imię popełniono …” 
Wśród zamordowanych był Augustine Ambrose Chevreux, OSB, ostatni 
przełożony generalny benedyktynów francuskich z Saint Maur; Charles de la 
Calmette, książę Valfons; François-Joseph de la Rochefoucauld, biskup 
Beauvais; jego brat Pierre-Louis de la Rochefoucauld, biskup Saintes; Jean-Marie 
du Lau, arcybiskup Arles; Louis Barreau de la Touche, OSB, siostrzeniec 
Augustine of Chevreux i zakonnik z Saint Maur. 
A Zgromadzenie Konstytucyjne w trakcie wydarzeń pozostało nieme. 
W krypcie konwentu karmelitańskiego, obecnie kościoła Instytutu Katolickiego, na 
rue de Rennes w Paryżu, do dziś znajdują się relikwie 120 księży 
zamordowanych, po 15 dniach więzienia, 2 września 1792. 
W 1926 Pius XI ogłosił 191 męczenników wrześniowych błogosławionymi. 
 (uroczystość 2 września) 
il.: 191 MĘCZENNIKÓW WRZEŚNIOWYCH, 1926, obraz beatyfikacyjny; źródło newsaints.faithweb.com 
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INFORMACJE PARAFIALNE 

 2.IX (niedziela) 
 Na sumie poświęcenie wieńców dożynkowych, w 
duchowej łączności z Jasną Górą, gdzie w tym samym 
czasie odbywają się dożynki ogólnokrajowe. 

 Spowiedź przed rozpoczęciem roku szkolnego, pół 
godziny przed każdą Mszą św. 

 3.IX (poniedziałek): Msza św. na rozpoczęcie nowego roku 
szkolnego 2007/2008: 

 dla szkoły w Słomczynie o 8:00, w kościele; 
 dla szkoły w Brześcach o 9:15, na terenie szkoły. 

Serdecznie zapraszamy wszystkie dzieci, młodzież, rodziców 
i całe grono pedagogiczne. 

 7.IX (piątek): 1-SZY PIĄTEK MIESIĄCA. Na Mszy św. o 18:00 
uczcimy Najświętsze Serce Pana Jezusa. Msza św. dla dzieci 
o 15:45. Spowiedź 1szo-piątkowa ½ godz. przed każdą 
Mszą św. 

 8.IX (sobota): Święto Narodzenia Najświętszej Maryi Panny – 
Matki Boskiej Siewnej. 

 Msze św. o 7:30 i 18:00. Poświęcenie ziarna pod nowy 
zasiew na każdej Mszy św. 

 Wypominki o 17:30. Msza św. za zmarłych w 
wypominek o 18:00. 

 9.IX (niedziela): Ofiary zbierane na tacę przeznaczone będą na 
Warszawskie Seminarium Duchowne. Za wszystkie ofiary już 
teraz serdeczne Bóg zapłać! 

 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 we wrześniu w 4tą niedzielę miesiąca, 23.IX, na sumie. 
Zgłoszenia do 15.IX w kancelarii. Przygotowanie dla ro-
dziców i chrzestnych 16.IX (niedziela), po sumie, w kościele. 

 Zachęcamy do lektury prasy i wydawnictw katolickich. 

TAJEMNICE EUCHARYSTII: MONSTRANCJA Z FAVERNEY 

W XVII w., poprzez rozmaite materialne 
korzyści oferowane szlachcie i klerowi 
Kościoła Katolickiego, we Francji 
gwałtownie szerzył się protestantyzm i 
kalwinizm. Wiara wielu była zagrożona, 
niepewność czyniła spustoszenia, 
nawet w opactwach. W miejscowości 
Faverney znajdowało się opactwo 
benedyktyńskie, którego włodarze – 
mnisi – oddalili się znacznie od zasad 
opracowanych przez założyciela, 
Benedykta. Utrzymywał się tylko kult 
Matki Bożej zwanej Notre Dame la 
Blanche, znany w okolicy z wielu 
potwierdzonych cudów, które dokonały 
się za Jej wstawiennictwem (wśród 
nich utrzymywanie przy życiu jeszcze 
nie ochrzczonych niemowlaków). 
26 maja 1608, w przeddzień święta 
Pięćdziesiątnicy, mnisi zdecydowali się 

przygotować specjalny ołtarz dla wystawienia i adoracji Najświętszego 
Sakramentu. Okienko monstrancji było bardzo duże, dlatego też 
postanowili włożyć do niej dwie Hostie. Po zakończeniu nieszporów 
pozostawili monstrancję na tymczasowym ołtarzu i udali się na spoczynek. 
Rankiem następnego dnia zakrystian otworzył kościół. Wnętrze 
wypełnione były dymem a tymczasowy ołtarz dosłownie znikł, zamieniony 
w popiół. Zakrystian zaczął krzyczeć… W kościele pojawili się mnisi i 
pobliscy mieszkańcy. Zaczęto przeszukiwać popiół w poszukiwaniu mon-
strancji. Nagle, gdy dym zaczął rzednąć, szukający w zdumieniu spostrzegli 
unoszącą się w powietrzu monstrancję z nienaruszonymi Hostiami… 
Przyciągnięte błyskawicznie rozchodzącą się informacją o pożarze w 
kościele zaczęły gromadzić się tłumy. Nie wiedząc, co czynić, zszokowani 
mnisi o radę poprosili braci kapucyńskich z pobliskiego Vesoul. Ci 
natychmiast na miejscu spalonego przygotowali nowy, tymczasowy ołtarz i 
zaczęli odprawiać Mszę św. Podczas Podniesienia, prawie 33 godziny po 
pożarze, monstrancja powoli zniżyła się i osiadła na ołtarzu … 
Abp Besançon, po zakończeniu 10 lipca procesu kanonicznego (w trakcie 
którego 57 osób złożyło stosowne zeznania), zadekretował prawdziwość 

cudu. Natomiast abp Rodi, nuncjusz apostolski w Belgii, 13 września tego 
samego roku powiadomił o cudzie Pawła V, który wydał dekret o odpuście 
zupełnym. Wydarzenie odnowiło wiarę wielu. Na celebrację rocznicy cudu 
dozwoliła Kongregacja Rytów w 1862. Trzechsetlecie wydarzenia w 1908 
uczczone zostało narodowym kongresem Eucharystycznym. 
Do dziś możliwe jest odwiedzenie i uczczenie relikwiarza zawierającego 
jedną z dwóch Hostii, które nietknięte uszły z pożaru kościoła w Faverney. 
Druga z nich, darowana kościołowi w Dole, została, niestety, zniszczona 
przez szaleństwa rewolucji francuskiej w 1794. 
il. pow.: MONSTRANCJA Z FAVERNEY, Sanktuarium Matki Bożej Białej; źródło: www.saint-jacques.info 

MORITURI TE SALUTANT 

Daleko … daleko leży kraj, w którym istnieje wszystko, co by mogło być, 
gdyby się stało Niezaistniałe 

Ojczyzno zerwanych dzwonów, 
Kraju gdzie kwiaty tulą trwożne płatki z nastaniem dnia, a rozchylają je 
w miarę wgłębiania się w mrok, 

Kraju dziwnej przewrotności głosów i ciszy, w którym wierzchni zgiełk 
znaczy ciszę, a w kraterach spokoju tętnią głosy żywe i wielkie, 

Kraju, w którym zawarte okiennice wydają rankiem pogłos uderzeń 
kolby karabinowej, 

Ojczyzno klatek schodowych, gdzie na skrzyżowaniu prześwitu z 
zorzą najchętniej czai się śmierć - 

My, którym ludzie stateczni i owczego serca nie odkładają się 
gwoli ostrożności na ulicach: 

MORITURI TE SALUTANT 
Ojczyzno, w której drzewach płacze wiatr, 

Kraju w którym śmierć nie jest biała i bosa, jak to można było ongiś 
oglądać na zbożnych malowidłach i u szopkarzy podlaskich, lecz chadza 
w sztylpach i brunatnej liberii, 

Ojczyzno, której imienia nie śmieliśmy dotykać nadaremno łatwą 
wargą, a które lubią odmieniać przez liczby i przypadki palący w 
stolicy cygara oraz wszyscy chętni na późniejszych powołanych i 
wybranych. 

Ojczyzno Ursusów i Sebastianów - oglądający co dnia śmierć żywą 
przez szczerbiny wizjerów i źrenic: 

MORITURI TE SALUTANT 
Kraju, który leżysz ogromem w dziedzinach przeszłości i przyszłości, lecz 
Twa teraźniejszość posiada wymiar ostrza bagnetu. 

Ojczyzno dobrych snów, gdzie dzieciom ciężą powieki pod brzemionami 
zamków z powietrza. 

Ojczyzno czerwonych snów o Indianach umiejących doskonale 
wytrzymywać ból. 

Kraju anielskich akcesoriów - w którym chłopcom pod ciasnymi 
paltami przyrosły do pleców skrzydła husarskie, zaś domy raz po raz 
wzlatują na piórach ognia 

Ojczyzno sosny rozdartej i wierzb płaczących, co w porzuconych 
przez wiewiórki dziuplach skarbią dawne i nowe arsenały - 
przemykający od domu do domu z tajemną partią zeszytów z 
księgą mówionego słowa, wzorem i jabłkiem Newtona, by 
najwierniej je przekazać tym, 
którzy nas zastąpią: 

MORITURI TE SALUTANT (…) 
Ojczyzno, której może nie ujrzymy, 

Która jest e ś  
Która będz ie sz  i wtedy, gdy nad 
kośćmi mymi zaniknie wybrzuszenie 
ziemi, i kiedy śladu nie będzie po 
następnym i jeszcze następnym. 

Kraju wieczny jak akt rodzenia, 
Ziemio ognista - 

zaświadcz idącym i przyszłym 
pokoleniom, żeśmy nie gorsi od 
nich i żeśmy tacy jak oni, i że w 
wichurę dziejów nie 
oderwaliśmy naszych stóp od 
naszej ziemi. 

Daj ciałom naszym w 
trawach Twych łagodne spoczywanie, 

a życiu naszemu okruch pamięci, 
a dzieciom naszym chleb biały, 

a oczom ich niezmącony lazur, 
którego nie będzie więcej przemierzać 

strzelista śmierć jak ptak: 
MORITURI TE SALUTANT 

CHRÓŚCIELEWSKI, Tadeusz (1920, Mińsk Mazowiecki – 2005, Łódź) - patrz zdjęcie- fragment „Uczty 
Aureliana”.1944,  

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 CA N CA N CA N C E L A R IA  E L A R IA  E L A R IA  E 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 
 


