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Wszyscy pełniący posługę święceń w Kościele łacińskim, z wyjątkiem stałych diakonów, są zazwyczaj wybierani spośród wierzących nie żonatych mężczyzn, Wszyscy pełniący posługę święceń w Kościele łacińskim, z wyjątkiem stałych diakonów, są zazwyczaj wybierani spośród wierzących nie żonatych mężczyzn, Wszyscy pełniący posługę święceń w Kościele łacińskim, z wyjątkiem stałych diakonów, są zazwyczaj wybierani spośród wierzących nie żonatych mężczyzn, Wszyscy pełniący posługę święceń w Kościele łacińskim, z wyjątkiem stałych diakonów, są zazwyczaj wybierani spośród wierzących nie żonatych mężczyzn, 
którzy chcą zachować celibaktórzy chcą zachować celibaktórzy chcą zachować celibaktórzy chcą zachować celibat »dla Królestwa niebieskiego«t »dla Królestwa niebieskiego«t »dla Królestwa niebieskiego«t »dla Królestwa niebieskiego«1618Mt 19, 12. Powołani do tego, by poświęcić się. Powołani do tego, by poświęcić się. Powołani do tego, by poświęcić się. Powołani do tego, by poświęcić się niepodzielnie Panu i "Jego sprawom" niepodzielnie Panu i "Jego sprawom" niepodzielnie Panu i "Jego sprawom" niepodzielnie Panu i "Jego sprawom"72Por. 1 Kor 7, 32, , , , 
oddają się całkowicie Bogu i ludziom. Celibat jest znakiem nowego życia, do służby któremu jest konsekrowany szafarz Kościoła. Przyjęty radosnym oddają się całkowicie Bogu i ludziom. Celibat jest znakiem nowego życia, do służby któremu jest konsekrowany szafarz Kościoła. Przyjęty radosnym oddają się całkowicie Bogu i ludziom. Celibat jest znakiem nowego życia, do służby któremu jest konsekrowany szafarz Kościoła. Przyjęty radosnym oddają się całkowicie Bogu i ludziom. Celibat jest znakiem nowego życia, do służby któremu jest konsekrowany szafarz Kościoła. Przyjęty radosnym 2233    
sercem, zapowiada on bardzo jasno Królestwo Bożesercem, zapowiada on bardzo jasno Królestwo Bożesercem, zapowiada on bardzo jasno Królestwo Bożesercem, zapowiada on bardzo jasno Królestwo Boże73Por. Sobór Watykański II, dekret Presbyterorum ordinis, 16....    [KKK, 1579] 

DWUDZIESTA TRZECIA NIEDZIELA ZWYKŁA 

Z Z Z Z KKKKSIĘGI SIĘGI SIĘGI SIĘGI MMMMĄDROŚCIĄDROŚCIĄDROŚCIĄDROŚCIMdr 9,13-18b 

Któż z ludzi rozezna zamysł Boży albo któż pojmie wolę Pana? Nieśmiałe 
są myśli śmiertelników i przewidywania nasze zawodne, bo śmiertelne 
ciało przygniata duszę i ziemski przybytek obciąża lotny umysł. 
Mozolnie odkrywamy rzeczy tej ziemi, z trudem znajdujemy, co mamy pod 
ręką, a któż wyśledzi to, co jest na niebie? Któż poznał Twój zamysł, 
gdybyś nie dał Mądrości, nie zesłał z wysoka Świętego Ducha swego? 
I tak ścieżki mieszkańców ziemi stały się proste, a ludzie poznali, co Tobie 
przyjemne, a wybawiła ich Mądrość. 

PSALMPSALMPSALMPSALM    RESPONSORYJNYRESPONSORYJNYRESPONSORYJNYRESPONSORYJNYPs90 

REFREN: Panie, Ty zawsze byłeś nam ucieczkąPanie, Ty zawsze byłeś nam ucieczkąPanie, Ty zawsze byłeś nam ucieczkąPanie, Ty zawsze byłeś nam ucieczką 
Obracasz w proch człowieka 
i mówisz: »Wracajcie, synowie ludzcy«. 
Bo tysiąc lat w Twoich oczach jest 
jak wczorajszy dzień, który minął, 
albo straż nocna. 

Porywasz ich, stają się niby sen poranny, 
jak trawa, która rośnie: 
rankiem zielona i kwitnąca, 
wieczorem więdnie i usycha. 

Naucz nas liczyć dni nasze, 
byśmy zdobyli mądrość serca. 
Powróć, o Panie, jak długo będziesz zwlekał? 
Bądź litościwy dla sług Twoich! 

Nasyć nas o świcie swoją łaską, 
abyśmy przez wszystkie dni nasze mogli się radować i cieszyć. 
Dobroć Pana Boga naszego niech będzie nad nami! 
wspieraj pracę rąk naszych, dzieło rąk naszych wspieraj. 

 
ŚW. PAWEŁ W WIĘZIENIU, REMBRANDT, Harmenszoon van Rijn (1606, Leiden - 1669, Amsterdam), 1627, olejny 

na desce, 72.8×60.2 cm, Staatsgalerie, Stuttgart; źródło www.rembrandtpainting.net 

Z Z Z Z LISTU LISTU LISTU LISTU ŚWIĘTEGO ŚWIĘTEGO ŚWIĘTEGO ŚWIĘTEGO PPPPAWŁA AWŁA AWŁA AWŁA AAAAPOSTOŁA DO POSTOŁA DO POSTOŁA DO POSTOŁA DO FFFFILEMONAILEMONAILEMONAILEMONAFlm 9b-10.12-17 

Najdroższy: 
Jako stary Paweł, a teraz jeszcze więzień Chrystusa Jezusa, proszę cię za 
moim dzieckiem, za tym, którego zrodziłem w kajdanach, za Onezymem. 
Jego ci odsyłam; ty zaś jego, to jest serce moje, przyjmij do domu. 
Zamierzałem go trzymać przy sobie, aby zamiast ciebie oddawał mi usługi 
w kajdanach noszonych dla Ewangelii. Jednakże postanowiłem nie uczynić 
niczego bez twojej zgody, aby dobry twój czyn był nie jakby z musu, ale z 
dobrej woli. Może bowiem po to oddalił się od ciebie na krótki czas, abyś 
go odebrał na zawsze, już nie jako niewolnika, lecz więcej niż niewolnika, 
jako brata umiłowanego. Takim jest on zwłaszcza dla mnie, ileż bardziej 
dla ciebie zarówno w doczesności, jak w Panu. 
Jeśli więc się poczuwasz do łączności ze mną, przyjmij go jak mnie. 

AKLAMACJAAKLAMACJAAKLAMACJAAKLAMACJAPs 119,135 Alleluja, Alleluja, AllelujaAlleluja, Alleluja, AllelujaAlleluja, Alleluja, AllelujaAlleluja, Alleluja, Alleluja 
Okaż Twemu słudze światło swego oblicza 

i naucz mnie Twoich ustaw. 

SŁOWA SŁOWA SŁOWA SŁOWA EEEEWANGELII WEDŁUG WANGELII WEDŁUG WANGELII WEDŁUG WANGELII WEDŁUG ŚWŚWŚWŚW....    ŁŁŁŁUKASZAUKASZAUKASZAUKASZAŁk 14,25-33 

Wielkie tłumy szły z Jezusem. On zwrócił się i rzekł do nich: «Jeśli kto 
przychodzi do Mnie, a nie ma w nienawiści swego ojca i matki, żony i 
dzieci, braci i sióstr, nadto i siebie samego, nie może być moim uczniem. 
Kto nie nosi swego krzyża, a idzie za Mną, ten nie może być moim 
uczniem. 
Bo któż z was, chcąc zbudować wieżę, nie usiądzie wpierw, a nie oblicza 
wydatków, czy ma na wykończenie? Inaczej gdyby założył fundament, a 
nie zdołałby wykończyć, wszyscy patrząc na to zaczęliby drwić z niego: ‘Ten 
człowiek zaczął budować, a nie zdołał wykończyć’. 
Albo który król, mając wyruszyć, aby stoczyć bitwę z drugim królem, nie 
usiądzie wpierw i nie rozważy, czy w dziesięć tysięcy ludzi może stawić 
czoło temu, który z dwudziestu tysiącami nadciąga przeciw niemu? Jeśli 
nie, wyprawia poselstwo, gdy tamten jest jeszcze daleko, i prosi o warunki 
pokoju. 
Tak więc nikt z was, kto nie wyrzeka się wszystkiego, co posiada, nie może 
być moim uczniem«. 

PATRONI TYGODNIA:    ŚWŚWŚWŚW....    GGGGWIDON Z WIDON Z WIDON Z WIDON Z AAAANDERLECHTNDERLECHTNDERLECHTNDERLECHTUUUU    
Urodził się w 950 w wiejskiej rodzinie w Brabancji (Belgia). Pragnąc oddać się na 
wyłączną służbę Panu Bogu, opuścił rodzinne strony i udał się do Laeken, w 
pobliżu Brukseli, gdzie tamtejszy proboszcz przyjął go w charakterze zakrystiana 

(kościelnego). Wolny czas poświęcał 
odwiedzaniu chorych i ubogich. Niemal 
całą swoją skromną pensję im oddawał… 
By zdobyć więcej pieniędzy, zawarł 
spółkę z miejscowym kupcem. Jednakże 
statek wiozący towar, w który Gwidon 
zainwestował, zatonął w porcie. Stracił też 
pozycję zakrystiana w Laeken … 
Odczytując utratę statku jako karę za 
chciwość i brak stałości zamierzeń 
postanowił podjąć życie pielgrzyma i 
nawiedzać miejsca święte, których i 
wówczas w Europie nie brakowało. Udał 
się więc najpierw do Rzymu. Stąd podążył 
do Ziemi Świętej (przez pewien czas 
zarabiał oprowadzając wycieczki i 
pielgrzymki po Jerozolimie). Następnie 
kolejno nawiedzał najsłynniejsze 
sanktuaria. Prymitywne warunki, w jakich 

odbywał te pielgrzymki - głód, zimno, gorączki, nieprzespane noce - zrujnowały 
mu zdrowie. Po 7 latach wrócił do Belgii i zatrzymał się w Brukseli. Tu ponownie 
został kościelnym jednej z brukselskich parafii. Wkrótce potem, około 1012, zmarł. 
Sława pokutnika-pielgrzyma rozeszła się po Brukseli. Pogrzeb stał się wielką 
manifestacją. Grób otoczono czcią, a Bóg wsławił go cudami. Niebawem 
wystawiono mu kościół… Z biegiem lat kult rozszedł się po całych Niderlandach 
(Belgia i Holandia), Francji i Niemczech. W Anderlechcie powstało bractwo św. 
Gwidona. Urządzano tu co roku ludowe manifestacje i popisy obrzędowe. 
Do dnia dzisiejszego jego kult w Belgii jest bardzo żywy. W innych krajach Gwidon 
patronuje kościelnym, pielgrzymom i chorym. Także rolnicy uważają go za 
swojego szczególnego orędownika. (uroczystość 12 września) 
il.: ŚW. GWIDON Z ANDERLECHTU, ilustracja w manuskrypcie Godzinki, 1484-1529; źródło library.syr.edu 
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INFORMACJE PARAFIALNE 
 14.IX (piątek): Święto Podwyższenia Krzyża Świętego. 
Msze św. o 7:30 i 18:00. 

 15.IX (sobota): Spotkanie uczestników tegorocznego wyjazdu 
wakacyjnego do Lewina Kłodzkiego. Rozpoczęcie Mszą św. o 
18:00. Po Mszy św. wspólne biesiadowanie do 21:00. 

 15-16.IX (sobota-niedziela): XXV Ogólnopolska Pielgrzymka 
Ludzi Pracy na Jasną Górę. Szczegółowy program 
wywieszony jest w gablocie przed kościołem. Dojazd do 
Częstochowy - indywidualny. 

 29.IX (sobota): IX Spotkanie Młodzieży Archidiecezji Warsza-
wskiej pod hasłem: »Błogosławieni czystego serca«Mt 5,8. W 
tym roku odbędzie się ono w Sanktuarium Matki Bożej 
Nauczycielki Młodzieży na Siekierkach. Program wywieszony 
jest w gablocie przed kościołem. 
W spotkaniu ma obowiązek wziąć udział młodzież III klas 
gimnazjalnych, rozpoczynająca przygotowanie do 
sakramentu bierzmowania. Ks. abp Kazimierz NYCZ zaprasza 
również wszystkich, którzy ten sakrament przyjęli wcześniej. 
W związku z koniecznością zamówienia autokaru wszyscy 
udający się mają obowiązek zapisać się jak najszybciej u 
swoich katechetów: 

 młodzież, ze szkół w Brześcach i Słomczynie - w swoich 
szkołach; 

 młodzież z innych szkół, ale mieszkająca na terenie 
tutejszej parafii - 16.IX (niedziela) u księdza Marcina w 
zakrystii po Mszach św. 

Uwrażliwiamy, że ten zapis jest jednocześnie zgłoszeniem 
się na przygotowanie do bierzmowania. 
Zbiórka przed kościołem 29.IX (sobota) o 9:30. 

 20.X (sobota): Planowana jest pielgrzymka do sanktuariów w 
Górach Świętokrzyskich – na Święty Krzyż i do św. 
Katarzyny. Koszt pielgrzymki 50.- zł. Pielgrzymka dojdzie do 
skutku, jeżeli zgłosi się 45 osób. Dlatego bardzo prosimy o 
zapisywanie się, u księży, najpóźniej do 23. IX (niedziela). 

 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. 

ŚLUBY 
25.VIII.2007 sakrament małżeństwa przyjęli: 

Sławomir Dariusz MATULKA i Małgorzata KOCIMSKA 

1.IX.2007 sakrament małżeństwa przyjęli: 

Tomasz Seweryn SCHULZ i Justyna GDALA 

8.IX.2007 sakrament małżeństwa przyjęli: 

Tomasz Stanisław RACZYŃSKI i Agata KRÓLAK 
Zbigniew SASOR i Monika Agnieszka BOGUCKA 

A tak już nie są dwoje, lecz jedno ciałoMt 19, 6
Por. Rdz 2, 24 

Gratulujemy! 
WITAMY! 
26.VIII.2007 do grona członków Kościoła Powszechnego i naszej parafii 
przyjęci zostali, w sakramencie Chrztu Świętego: 

Kinga LUTEK, Kawęczyn 
Szymon MARCINKOWSKI, Wólka Załęska 

 Amelia RAWSKA, Łęg  

Jam jest Alfa i Omega, mówi Pan Bóg, który jest, który był i który przychodzi, 
Wszechmogący 

ZAPOWIEDZI 
Zapowiedź II: Daniel SIENIUTYCZ, kawaler z Brześc, parafia 

tutejsza, i Magdalena ŚLIWKA, panna ze Słomczyna, oboje 
z parafii tutejszej 

Zapowiedź II: Dariusz KOPANIA, kawaler z parafii bł. Władysława 
z Gielniowa w Warszawie i Maria Stanisława WÓJCIK, 
panna z Kawęczynka, 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 odeszli z naszego grona: 

śp. Jadwiga MULARCZYK, † 19.VIII.2007, l. 68 
śp. Andrzej BRZEZIŃSKI, † 25.VIII.2007, l. 60 
śp. Wiesław KANABUS, † 27.VIII.2007, l. 50 

śp. Teodora GAŁKA, † 3.IX.2007, l. 52 
śp. Stanisława Krystyna FRANKOWSKA, † 3.IX.2007, l. 81 

Wieczne odpoczywanie racz Im dać Panie! 

NAJŚWIĘTSZE IMIĘ MARYI 
O imieniu Matki Bożej dowiadujemy się z Ewangelii św. Łukasza w jego 
relacji o zwiastowaniu: „Bóg posłał anioła Gabriela do miasta w Galilei, 
zwanego Nazaret, do Dziewicy poślubionej mężowi, imieniem Józef, z rodu 
Dawida; a Dziewicy było na imię Maryja”Łk 1,26-27. Łukasz to imię wymienia 
jeszcze kilka razy w swojej Ewangelii. Wymienia je również św. Mateusz. 
Etymologia imienia „Maryja” nie jest do końca rozpoznana. Powszechnie 
tłumaczy się znaczenie imienia Maryja jako Pani. Tak już uważał św. 
Hieronim, gdy pisał: „Wiedzieć należy, że Maryja w języki syryjskim znaczy 
Pani”J. Drozd, Maryja w roku kościelnym, Warszawa, Kraków 1990. Zaś E. Dąbrowski pisał: 
„Cokolwiek by jednak powiedzieli filologowie, imię Maryja od czasu, gdy je 
nadano dziecięciu Joachima i Anny, wywołuje i będzie zawsze wywoływało 
wrażenie niezwykłe - to imię tak słodkie, czyste, wdzięczne i święte; imię 
najbardziej rozpowszechnione, a zarazem najbardziej pospolite; imię, co 
choć nadane tym, którzy je noszą, nigdy do nich nie przywiera, nigdy do 
nich właściwie nie należy, tak dalece jest ono wyłączną własnością Matki 
Chrystusa”Życie Maryi Matki Bożej, Warszawa 1954, s. 77. 

Imię Maryja cieszyło się w Polsce 
niezwykłą czcią. Już ks. Jan 
Długosz pisał o niestosowności 
nadawania dziewczynkom przy 
chrzcie imienia Matki Bożej. 
Podkreślano to również podczas 
reformacji, w wyniku której 
odrzucono kult Maryi i świętych. 
Stąd też w Polsce ze względu na 
cześć Matki Bożej nadawano 
dziewczynkom imię pochodne od 
imienia Maryi - Marianna. Było to 
jeszcze aktualne w niektórych 
parafiach do połowy XX w. 
Tradycja ta jednak została 
przezwyciężona i dziewczynkom 
zaczęto nadawać imię Maryja, a 
chłopcom - Marian. Wierzono 
bowiem, że w ten sposób uczci 

się Matkę Bożą i zyska się Jej przemożną opiekę. 
W liturgii po raz pierwszy zaczęto czcić imię Maryi w Hiszpanii, w diecezji 
Cienca, która w 1513 otrzymała pozwolenie Stolicy Apostolskiej na 
obchód święta poświęconego Imieniu Matki Zbawiciela. Największą 
jednak popularność uzyskało to święto w Polsce, Austrii i Niemczech. 
Miało to związek ze zwycięstwem króla Jana III Sobieskiego nad Turkami 
pod Wiedniem w 1683. Jan Sobieski był wielkim czcicielem Maryi. W 
drodze na odsiecz wiedeńską zatrzymał się na modlitwę w sanktuarium 
Maryjnym w Piekarach Śląskich. 12.IX, w dniu Narodzenia Maryi, wojska 
polskie przybyły pod Wiedeń. Król był na Mszy na Kahlenbergu, służył do 
Mszy, przyjął Komunię świętą i na chorągwiach rycerskich polecił wypisać 
imię Maryja. Z takim też okrzykiem wojska polskie ruszyły do walki. 
Po zwycięskiej bitwie Sobieski napisał do papieża Innocentego XI: 
„Przyszliśmy, zobaczyliśmy. Bóg zwyciężył”. Innocenty, wdzięczny Bogu za 
zwycięstwo wiedeńskie nad wyznawcami islamu - przez przyczynę Matki 
Bożej, ogłosił dzień 12 września świętem Imienia Maryi w całym Kościele. 
Początkowo święto to obchodzono w niedzielę po Narodzeniu Matki Bożej 
ale Pius X w 1911 przeniósł je na 12.IX. Obecnie (od 1960) obchód 
Najświętszego Imienia Maryi ma rangę tylko wspomnienia dowolnego. 

Ty jesteś Pani, piękną doliną, 
Która rozkwita liliami cnoty; 

W Tobie jest źródło wszelkiego dobra, 
Przyjdź więc z pomocą ludziom znękanym. 

O Maryjo! 
A wiarę wzmocnijHymn z Godziny Czytań 

na podstawie rozważań ks. Stanisława HOŁODOKA (ur. 1947, Sokółka); źródło www.opoka.org.pl 
il.: MATKA BOSKA, MALCZEWSKI, Jacek (1854, Radom - 1929, Kraków), ok. 1874, szkic, olej na płótnie, 

52×41.8 cm, Galeria Obrazów, Lwów; źródło www.pinakoteka.zascianek.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 – sob) 
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 
 


