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[…] podejmując drogę przez pustynię do miejsca, w którym Bóg żywy i prawdziwy objawił się swemu ludowi, Eliasz  podejmując drogę przez pustynię do miejsca, w którym Bóg żywy i prawdziwy objawił się swemu ludowi, Eliasz  podejmując drogę przez pustynię do miejsca, w którym Bóg żywy i prawdziwy objawił się swemu ludowi, Eliasz  podejmując drogę przez pustynię do miejsca, w którym Bóg żywy i prawdziwy objawił się swemu ludowi, Eliasz –––– podobnie jak Mojżesz znajduje schronienie "w  podobnie jak Mojżesz znajduje schronienie "w  podobnie jak Mojżesz znajduje schronienie "w  podobnie jak Mojżesz znajduje schronienie "w 
grocie" aż do "przejścia" tajemniczej Obecności grocie" aż do "przejścia" tajemniczej Obecności grocie" aż do "przejścia" tajemniczej Obecności grocie" aż do "przejścia" tajemniczej Obecności 555 Boga Boga Boga BogaPor. 1 Krl 19, 1-14; Wj 33,19-23. Jednak d. Jednak d. Jednak d. Jednak dopiero na górze Przemienienia odsłoni się ludziom Ten, którego oblicza opiero na górze Przemienienia odsłoni się ludziom Ten, którego oblicza opiero na górze Przemienienia odsłoni się ludziom Ten, którego oblicza opiero na górze Przemienienia odsłoni się ludziom Ten, którego oblicza 
szukająszukająszukająszukająPor. Łk 9, 28-36: poznanie chwały Bożej jaśnieje na obliczu Chrystusa Ukrzyżowanego i Zmartwychwstałego: poznanie chwały Bożej jaśnieje na obliczu Chrystusa Ukrzyżowanego i Zmartwychwstałego: poznanie chwały Bożej jaśnieje na obliczu Chrystusa Ukrzyżowanego i Zmartwychwstałego: poznanie chwały Bożej jaśnieje na obliczu Chrystusa Ukrzyżowanego i ZmartwychwstałegoPor. 2 Kor 4, 6....    [KKK, 2583] 
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NASZA UCIECZKA I NASZA SIŁA, WEISTLING, Morgan (ur. 1964, USA); źródło: www.lordsart.com 

Z Z Z Z PIERWSZEJ PIERWSZEJ PIERWSZEJ PIERWSZEJ KKKKSIĘGI SIĘGI SIĘGI SIĘGI KKKKRÓLEWSKIEJRÓLEWSKIEJRÓLEWSKIEJRÓLEWSKIEJ1 Krl 19,9a.11–13 

Gdy Eliasz przybył do Bożej góry Horeb, wszedł do pewnej groty, gdzie 
przenocował. Wtedy Pan zwrócił się do niego i przemówił słowami: »Wyjdź, 
aby stanąć na górze wobec Pana«. 
A oto Pan przechodził. Gwałtowna wichura rozwalająca góry i druzgocąca 
skały szła przed Panem. Ale Pan nie był w wichurze. A po wichurze 
trzęsienie ziemi: Pan nie był w trzęsieniu ziemi. Po trzęsieniu ziemi 
powstał ogień: Pan nie był w ogniu. A po tym ogniu szmer łagodnego 
powiewu. Kiedy tylko Eliasz go usłyszał, zasłoniwszy twarz płaszczem, 
wyszedł i stanął przy wejściu do groty. 

PSALM RESPONSORYJNYPSALM RESPONSORYJNYPSALM RESPONSORYJNYPSALM RESPONSORYJNYPs85 

REFREN: Okaż swą łaskę i daj nam zbawienieOkaż swą łaskę i daj nam zbawienieOkaż swą łaskę i daj nam zbawienieOkaż swą łaskę i daj nam zbawienie 
Będę słuchał tego, co mówi Pan Bóg: 
oto ogłasza pokój ludowi i świętym swoim. 
Zaprawdę bliskie jest Jego zbawienie 
dla tych, którzy Mu cześć oddają, 
i chwała zamieszka w naszej ziemi. 

Łaska i wierność spotkają się ze sobą, 
ucałują się sprawiedliwość i pokój. 
Wierność z ziemi wyrośnie, 
a sprawiedliwość spojrzy z nieba. 

Pan sam obdarza szczęściem, 
a nasza ziemia wyda swój owoc. 
Przed Nim będzie kroczyć sprawiedliwość, 
a śladami Jego kroków zbawienie. 

Z LISTU ŚWIĘTEGO Z LISTU ŚWIĘTEGO Z LISTU ŚWIĘTEGO Z LISTU ŚWIĘTEGO PPPPAWŁA AWŁA AWŁA AWŁA AAAAPOSTOŁA DO POSTOŁA DO POSTOŁA DO POSTOŁA DO RRRRZYMIANZYMIANZYMIANZYMIANRz 9,1–5 

Bracia: 
Prawdę mówię w Chrystusie, nie kłamię, potwierdza mi to moje sumienie 
w Duchu Świętym, że w sercu swoim odczuwam wielki smutek i 
nieprzerwany ból. 
Wolałbym bowiem sam być pod klątwą i odłączonym od Chrystusa dla 
zbawienia braci moich, którzy według ciała są moimi rodakami. Są to 
Izraelici, do których należą przybrane synostwo i chwała, przymierza i 
nadanie Prawa, pełnienie służby Bożej i obietnice. Do nich należą 
praojcowie, z nich również jest Chrystus według ciała, który jest ponad 

wszystkim, Bóg błogosławiony na wieki. Amen. 

AKLAMACJAAKLAMACJAAKLAMACJAAKLAMACJAPS 130,5 Alleluja, Alleluja, AllelujaAlleluja, Alleluja, AllelujaAlleluja, Alleluja, AllelujaAlleluja, Alleluja, Alleluja 
Pokładam nadzieję w Panu, 

ufam Jego słowu. 

SŁOWA SŁOWA SŁOWA SŁOWA EEEEWANGELII WEDŁUG ŚWWANGELII WEDŁUG ŚWWANGELII WEDŁUG ŚWWANGELII WEDŁUG ŚW....    MMMMATEUSZAATEUSZAATEUSZAATEUSZAMt 14,22–33 

Gdy tłum został nasycony, zaraz Jezus przynaglił uczniów, żeby wsiedli do 
łodzi i wyprzedzili Go na drugi brzeg, zanim odprawi tłumy. Gdy to uczynił, 
wyszedł sam jeden na górę, aby się modlić. Wieczór zapadł, a On sam tam 
przebywał. 
Łódź zaś była już sporo stadiów oddalona od brzegu, miotana falami, bo 
wiatr był przeciwny. Lecz o czwartej straży nocnej przyszedł do nich, 
krocząc po jeziorze. Uczniowie, zobaczywszy Go kroczącego po jeziorze, 
zlękli się myśląc, że to zjawa, i ze strachu krzyknęli. 
Jezus zaraz przemówił do nich: »Odwagi, Ja jestem, nie bójcie się«. 
Na to odezwał się Piotr: „Panie, jeśli to Ty jesteś, każ mi przyjść do siebie 
po wodzie”. 
A on rzekł: »Przyjdź«. 
Piotr wyszedł z łodzi i krocząc po wodzie przyszedł do Jezusa. Lecz na 
widok silnego wiatru uląkł się i gdy zaczął tonąć, krzyknął: „Panie, ratuj 
mnie”. 
Jezus natychmiast wyciągnął rękę i chwycił go, mówiąc: »Czemu zwątpiłeś, 
małej wiary?«. Gdy wsiedli do łodzi, wiatr się uciszył. 
Ci zaś, którzy byli w łodzi, upadli przed Nim, mówiąc: „Prawdziwie jesteś 
Synem Bożym”. 

PATRON TYGODNIA:    ŚWŚWŚWŚW....    WWWWAWRZYAWRZYAWRZYAWRZYNIECNIECNIECNIEC    
O życiu świętego, oprócz tego że był diakonem papieża Sykstusa II, nie wiele 
wiadomo. Znany jest natomiast opis jego męczeńskiej śmierci, Passio, którą 
tradycjaLiber Pontificalis, Księga Papieży  wiąże z męczeństwem w 258 (edykt cesarza 
Waleriana skazywał wszystkich biskupów, księży i diakonów „episcopi et presby-
teriet diacones incontinenti animadvertantur") Sykstusa II i jego diakonów. 
Tradycja niesie, że Wawrzyńca - administratora majątku Kościoła w Rzymie i 
opiekuna ubogich - namiestnik rzymski wyłączył z grupy papieskiej skazanej na 
ścięcie, licząc, że namową i obietnicami, a w razie potrzeby katuszami, wymusi na 
nim oddanie majątku kościelnego. Na jego zebranie Wawrzyniec miał poprosić o 
kilka dni. W wyznacznym dniu diakon zgromadził wszystką biedotę Rzymu, którą 
wspierała gmina chrześcijańska. I oznajmiłWieńce męczeńskie (Peristephanon), Aurelikusz Prudencjus z 

Klemens namiestnikowi: 
To jest naszyjnik Kościoła, 
To jego wystrój perłowy! 

To Chrystus lubi bogactwo, 
To głowy jego korona. 

Prefekt nakazał rozciągnąć Waleriana na żelaznych rusztach i wolno piec w 
ogniu. Przypiekany miał mówićM. Prudencjusz, op. cit.: 

Obróć tę stronę już ciała, 
Dosyć pieczoną, bez przerwy […] 

Spróbuj czy lepsze surowe, 
Czy też smaczniejsze pieczone! 

Św. Leon Wielki pisał: "Jak silny musiał być ogień miłości Chrystusowej, skoro 
gasił on żar ognia naturalnego!". (cd. na odwrocie) 

 
MĘCZEŃSTWO ŚW. WAWRZYŃCA, BERNINI, Gian Lorenzo (1598, Neapol - 1680, Rzym), 1614-15, 

marmur, 66×108 cm, kolekcja Contini Bonacossi, Florencja; źródło: www.wga.hu 
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INFORMACJE PARAFIALNE 
 Przypominamy i uwrażliwiamy! wszystkich, że w okresie wakacji 
(do 31.VIII) z sakramentu pokuty (spowiedzi) można 
korzystać tylko i wyłącznie PÓŁ GODZINY PRZED KAŻDĄ MSZĄ ŚW. 
W czasie Mszy św. spowiedzi NIE MA. 

 W każdy piątek, po Mszy św. o 18:00, Koronka do 
Bożego Miłosierdzia. 

 15.VIII (piątek): UROCZYSTOŚĆ WNIEBOWZIĘCIA NAJŚWIĘTSZEJ 
MARYI PANNY. 

 Msze św., jak w niedziele, o 8:45, 10:30, 12:00 i 18:00. 
 Błogosławieństwo ziół i kwiatów podczas każdej Mszy św. 
 Można spożywać pokarmy mięsne! 

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

 24.VIII (niedziela): Tradycyjne dziękczynienie za zbiory – 
DOŻYNKI, przy współudziale ks. bpa Piotra JARECKIEGO, na 
sumie o 12:00: 

 Zachęcamy! poszczególne wioski do uwicia wieńca 
dożynkowego i wypieku chleba z tegorocznego zboża. 

 W związku z Dożynkami chrzty w sierpniu w 4tą niedzielę 
miesiąca, 24.VIII na Mszy św. o 10:30. Zgłoszenia do 
16.VIII w kancelarii. Przygotowanie, dla rodziców i 
chrzestnych, 17.VIII po sumie, w kościele. 

 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! 

 Na stoliku przy ołtarzu św. Zygmunta, Patrona naszej parafii 
i tej gazetki, wyłożone są obrazki z wizerunkami św. Zyg-
munta i Matki Bożej Nieustającej Pomocy. Koszt obrazka - 
dobrowolna ofiara. Dochód przeznaczony jest na Caritas 
parafialny, czyli pomoc dla najbardziej potrzebujących. 

 Zachęcamy do lektury prasy i wydawnictw katolickich! 
WITAMY! 
27.VII.2008 do grona członków Kościoła Powszechnego i naszej parafii 
przyjęta została, w sakramencie Chrztu Świętego: 

 Natalia GUTOWSKA, Brześce 

Jam Alfa i Omega, Pierwszy i Ostatni, Początek i KoniecAp 22, 23 

ZAPOWIEDZI 
Zapowiedź I: Paweł CHOJNACKI, kawaler z parafii św. Mikołaja w 

Gąbinie, i Ewelina KRZEMIŃSKA, panna z Obór, parafia tutejsza 
Ktokolwiek wiedziałby o przeszkodach w zawarciu małżeństwa przez 
w/w osoby proszony jest o skontaktowanie się z Kancelarią Parafialną 

ŚLUBY 
2.VIII.2008 sakrament małżeństwa przyjęli: 

Hubert Krzysztof TRZEWIK i Anna Sabina PAWŁOWSKA 

9.VIII.2008 sakrament małżeństwa przyjęli: 

Radosław Adam KOSZ i Joanna BIELECKA 
Łukasz STACHOWICZ i Maria Magdalena WROCHNA 

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

ODESZLI 
W ostatnim czasie odeszli z naszego grona: 

śp. Ignacy CHOLIŃSKI, † 27.VII.2008, l. 83 
śp. Andrzej GUTOWSKI, † 31.VII.2008, l. 47 

śp. Zofia Barbara NOGAL, † 1.VIII.2008, l. 85 

Wieczne odpoczywanie racz Im dać Panie! 

PATRON TYGODNIA:    ŚWŚWŚWŚW....    WWWWAWRZYNAWRZYNAWRZYNAWRZYNIECIECIECIEC, DOKOŃCZENIE    
Umierając modlił się za miastoM. Prudencjusz, op. cit.: 

Daj swym Rzymianom, Chrystusie, 
Niech chrześcijańskie jest miasto, 

Przez któreś sprawił, że innych 
Myśl religijna jest jedna! 

Św. Augustyn pisał, że jak Jerozolima szczyci się św. Szczepanem, tak Rzym, 

poruszony okolicznościami jego śmierci, jest dumny z Wawrzyńca. Ciało 
pogrzebać miał św. Justyn, kapłan, w posesji św. Cyriaki. Niewiele lat później 
(330) cesarz Konstantyn Wielki wystawił nad jego grobem, na Ager Veranus, 
bazylikę – dziś jest tam kościół św. Wawrzyńca za Murami. Zmumifikowana głowa 
świętego znajduje się w kapiicy w Kwirinale; ruszt, na którym poniósł śmierć, w 
San Lorenzo w Lucinii; szaty w kaplicy Matki Boskiej w Pałacu Laterańskim. 
Z Rzymu kult męczennika przeniósł się na cały Kościół. Niemcy przypisywali mu 
zwycięstwo nad Madziarami w X w. Król hiszpański Filip II (†1598) ku czci 
św. Wawrzyńca wystawił w Escurial w pobliżu Madrytu, na stokach gór Sierra de 
Guadarrama, monumentalny zespół architektoniczny, obejmujący pałac królewski, 
klasztor augustianów i kościół - jako wotum za zwycięstwo odniesione nad 
Francuzami w bitwie pod Saint-Quentin (1557). 
Wawrzyniec doznawał czci jako patron ubogich, piekarzy, kucharzy, bibliotekarzy. 
Wzywano go w czasie pożarów i przeciw chorobom reumatycznym. Jemu także 
przypisywano, że co piątek schodzi do czyśćca, aby wybawić stamtąd choć jedną 
duszę… (uroczystość 10 sierpnia) 

TAKEŚ JEST MI ODLEGŁE… 
Zachodzące słońce rozbłysnęło Bogiem. 
A wśród pustego pola pewnie kona dzień. 
…Takieś mi jest odległe, a tak bardzo drogie, 
Miasto moje promienne, miasto moich 

śnień… 
Pewnieś teraz purpurą rozlśniło i zlotem - 
…Ach, tak… U tamtych teraz zmiana wart - 
Ja wiem, że Ty przeczuwasz tę moją 

tęsknotę, 
Że serce Twe gasnące z mego czerpie 

hart… 
Pewno dlatego ono tak przedziwnie chore 
I pełno w nim tej pustki, co rozsnuta w krąg. 
…Jaka martwota zeszła na ziemię z 

wieczorem… 
Może nadzieja zgasła razem z dniem wśród łąk? 

…Ach, pomyśl - Tyś tak smutna jako serce Boga, 
Popatrz: Tak dziwnie mroczna i tajemna dal… 
Pośród Twych krwawych gruzów przystanęła trwoga… 
…Tak mi żal. Tak mi strasznie, bezgranicznie żal… 

BOGUSŁAWSKA, Teresa (1929, Warszawa –1945, Zakopane), w 1944 aresztowana przez Gestapo i 
torturowana, uczestniczka Powstania (szyła mundury i opaski powstańcze, tworzyła ryngrafy z wize-

runkiem Matki Boskiej), zmarła na gruźlicze zapalenie opon mózgowych; il. źródło pl.wikipedia.org 

POCZET PAPIEŻY (117): JAN IX-X 
Urodził się w Tivoli (daty nie znamy) jako syn Rampoalda. 
Wyświęcony przez papieża Formozusa był opatem bendyktyńskim w Tivoli, 
a potem kardynałem-diakonem. 

Papieżem został na początku 898, po śmierci 
Teodora II. Związany z potężnym domem 
książęcym ze Spoleto utrzymał mimo 
sprzeciwu pozycję – Rzym w owym czasie, 
po upadku cesarstwa Franków, był 
miejscem zażartych konfliktów rywa-
lizujących frakcji. Jego rywal, Sergiusz 
(później Sergiusz III) został ekskomuniko-
wany i wygnany z miasta… 
Ten inteligentny i umiarkowany papież 

usiłował, po latach zamętu, zaprowadzić spokój 
w Rzymie i Państwie Kościelnym. Na synodach w 

Rzymie i Rewenie zrehabilitowano zniesławionego Formozusa. Potępiono 
synod Stefana VI zwany trupim i jego akta spalono. Przywrócono na 
stanowiska księży zdegradowanych przez Stefana. Potwierdzono zakaz 
przechodzenia z jednego biskupstwa na drugie, oraz zakazano procesów 
zmarłych. Barbarzyński zwyczaj plądrowania pałaców biskupich i 
papieskich po śmierci ich gospodarzy został potępiony. 
Postanowiono, że wyboru papieża dokonują biskupi i duchowieństwo za 
zgodą senatu rzymskiego i ludu. Konsekracja zaś może odbywać się tylko 
w obecności posłów cesarskich, co miało zapobiegać zamieszkom 
wywoływanym przez rywalizujące frakcje rzymskie. Synod w Rawennie 
przyznawał każdemu Rzymianinowi prawo odwołania się do cesarza, 
przywracając mu najwyższą jurysdykcję i pozycję suwerena Stolicy 
Apostolskiej (Jan wsparł tu, w sporze z Bérengerem, cesarza Lamberta ze 
Spoleto – na monetach z tego czasu Jan występuje razem z Lambertem). 
Morawianie w obawie przez Niemcami wystąpili o stworzenie odrębnej 
struktury kościelnej na ich terenach. Jan – mimo sprzeciwów biskupów 
niemieckich – zgodził się na konsekrację metropolity i trzech biskupów 
morawskich… 
Zmarł w 900 w Rzymie i został pochowany w bazylice św. Piotra. 
il. JAN IX-X, boczna nawa Bazyliki św. Pawła za Murami, Rzym, źródło: www.niedziela.pl 

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

MMMM SZ E  SZ E  SZ E  SZ 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 LA RIA  A N CE LA RIA  A N CE LA RIA  A N CE LA RIA  

PPPP A RA FIA LNAA RA FIA LNAA RA FIA LNAA RA FIA LNA  
niedziele i święta: nieczynna 

KKKK SISISISIĘŻĘŻĘŻĘŻAAAA  Dziekan mgr Stefan KOTWIŃSKI, Wikariusz Marcin KLOTZ 
  


