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Serce zdecydowane na Serce zdecydowane na Serce zdecydowane na Serce zdecydowane na […] nawrócenie [na co, począwszy od Kazania na Górze, Jezus kładzie nacisknawrócenie [na co, począwszy od Kazania na Górze, Jezus kładzie nacisknawrócenie [na co, począwszy od Kazania na Górze, Jezus kładzie nacisknawrócenie [na co, począwszy od Kazania na Górze, Jezus kładzie nacisk2608] uczy się modlitwy w wierze. ] uczy się modlitwy w wierze. ] uczy się modlitwy w wierze. ] uczy się modlitwy w wierze. 153,1814 Wiara jest synowskim  Wiara jest synowskim  Wiara jest synowskim  Wiara jest synowskim 
przylgnięciem do Boga, ponad tym, co czujemy i pojmujemy. Stała się ona możliwa, ponieważ umiłowaprzylgnięciem do Boga, ponad tym, co czujemy i pojmujemy. Stała się ona możliwa, ponieważ umiłowaprzylgnięciem do Boga, ponad tym, co czujemy i pojmujemy. Stała się ona możliwa, ponieważ umiłowaprzylgnięciem do Boga, ponad tym, co czujemy i pojmujemy. Stała się ona możliwa, ponieważ umiłowany Syn otwiera nam przystęp do Ojca. Może żądać od nas, ny Syn otwiera nam przystęp do Ojca. Może żądać od nas, ny Syn otwiera nam przystęp do Ojca. Może żądać od nas, ny Syn otwiera nam przystęp do Ojca. Może żądać od nas, 
abyśmy "szukali" i "pukali", gdyż On sam jest bramą i drogąabyśmy "szukali" i "pukali", gdyż On sam jest bramą i drogąabyśmy "szukali" i "pukali", gdyż On sam jest bramą i drogąabyśmy "szukali" i "pukali", gdyż On sam jest bramą i drogąPor. Mt 7, 7-11. 13-14....    [KKK, 2609] 
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CHRYSTUS I KOBIETA KAANANEJSKA, DROUAIS, Jean Germain (1763, Paryż – 1788, Rzym), fragm., 1784, 

olejny na płótnie, 114×146 cm, Musée du Louvre, Paryż; źródło: cartelen.louvre.fr 

Z Z Z Z KSIĘGI PROROKA KSIĘGI PROROKA KSIĘGI PROROKA KSIĘGI PROROKA IIIIZAJASZAZAJASZAZAJASZAZAJASZAIz 56,1.6–7 

Tak mówi Pan: 
»Zachowujcie prawo i przestrzegajcie sprawiedliwości, bo moje zbawienie 
już wnet nadejdzie i moja sprawiedliwość ma się objawić. 
Cudzoziemców zaś, którzy się przyłączyli do Pana, ażeby Mu służyć i ażeby 
miłować imię Pana i zostać Jego sługami, wszystkich zachowujących 
szabat bez pogwałcenia go i trzymających się mocno mojego przymierza, 
przyprowadzę na moją Świętą Górę i rozweselę w moim domu modlitwy. 
Całopalenia ich oraz ofiary będą przyjęte na moim ołtarzu, bo dom mój 
będzie nazwany domem modlitwy dla wszystkich narodów«. 

PSALM RESPONSORYJNYPSALM RESPONSORYJNYPSALM RESPONSORYJNYPSALM RESPONSORYJNYPs67 

REFREN: Niech wszystkie ludy sławią Ciebie, BożeNiech wszystkie ludy sławią Ciebie, BożeNiech wszystkie ludy sławią Ciebie, BożeNiech wszystkie ludy sławią Ciebie, Boże 
Niech Bóg się zmiłuje nad nami i nam błogosławi, 
niech nam ukaże pogodne oblicze. 
Aby na ziemi znano Jego drogę, 
Jego zbawienie wśród wszystkich narodów. 

Niech się narody cieszą i weselą, 
bo rządzisz ludami sprawiedliwie 
i kierujesz narodami na ziemi. 
Niech nam Bóg błogosławi, 
niech się Go boją wszystkie krańce ziemi. 

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 11,13–15.29–32 

Bracia: 
Do was, pogan, mówię: „Będąc apostołem pogan, przez cały czas chlubię 
się posługiwaniem swoim w tej nadziei, że może pobudzę do 
współzawodnictwa swoich rodaków i przynajmniej niektórych z nich 
doprowadzę do zbawienia. Bo jeżeli ich odrzucenie przyniosło światu 
pojednanie, to czymże będzie ich przyjęcie, jeżeli nie powstaniem ze 
śmierci do życia? 
Bo dary łaski i wezwanie Boże są nieodwołalne. Podobnie bowiem jak wy 
niegdyś byliście nieposłuszni Bogu, teraz zaś z powodu ich 
nieposłuszeństwa dostąpiliście miłosierdzia, tak i oni stali się teraz 
nieposłuszni z powodu okazanego wam miłosierdzia, aby i sami w czasie 

obecnym mogli dostąpić miłosierdzia. Albowiem Bóg poddał wszystkich 
nieposłuszeństwu, aby wszystkim okazać swe miłosierdzie”. 

AKLAMACJAAKLAMACJAAKLAMACJAAKLAMACJAMt 4,23 Alleluja, Alleluja, AllelujaAlleluja, Alleluja, AllelujaAlleluja, Alleluja, AllelujaAlleluja, Alleluja, Alleluja 
Jezus głosił Ewangelię o królestwie 
i leczył wszelkie choroby wśród ludu. 

SŁOWA SŁOWA SŁOWA SŁOWA EEEEWANGELII WEDŁUG ŚWWANGELII WEDŁUG ŚWWANGELII WEDŁUG ŚWWANGELII WEDŁUG ŚW....    MMMMATEUSZAATEUSZAATEUSZAATEUSZAMt 15,21–28 

Jezus podążył w strony Tyru i Sydonu. A oto kobieta kananejska, 
wyszedłszy z tamtych okolic, wołała: „Ulituj się nade mną, Panie, 
Synu Dawida! Moja córka jest ciężko dręczona przez złego ducha”. 
Lecz On nie odezwał się do niej ani słowem. 
Na to zbliżyli się do Niego uczniowie i prosili: „Odpraw ją, bo 
krzyczy za nami”. 
Lecz On odpowiedział: »Jestem posłany tylko do owiec, które 
poginęły z domu Izraela«. 
A ona przyszła, upadła przed Nim i prosiła: „Panie, dopomóż mi”. 
On jednak odparł: »Niedobrze jest zabrać chleb dzieciom i rzucić 
psom«. 
A ona odrzekła: „Tak, Panie, lecz i szczenięta jedzą z okruszyn, 
które spadają ze stołu ich panów”. 
Wtedy Jezus jej odpowiedział: »O niewiasto, wielka jest twoja 
wiara; niech ci się stanie, jak chcesz«. Od tej chwili jej córka 
została uzdrowiona. 

PATRON TYGODNIA:    ŚWŚWŚWŚW....    JJJJAN AN AN AN KKKKEMBLEEMBLEEMBLEEMBLE    
Jan Kemble urodził się w 1599 w St Weonards w Anglii. Był synem Jana i Anny 
Kemble, katolików, którzy zachowali wiarę w czasach Elżbiety i nie uznali aktu 
supremacji kościoła anglikańskiego. W rodzinie Kemble było jeszcze czterech 
innych księży katolickich. 
Wyświęcony został w Douai College we Francji w 1625 i, po powrocie do Anglii, 
przez następne 53 lata prowadził działalność misjonarską w Monmouthshire i 
Herefordshire. Mimo ustania najgorszych prześladowań okresu elżbietańskiego 
świadczenie posługi kapłańskiej musiało być dyskretne… 
W 1678 został wskazany przez niejakiego Titusa Oatsa jako uczestnik 
przygotowywanego podobno przez tzw. papistów spisku obalenia anglikańskiego 
króla Karola II na rzecz jego brata, katolika Jakuba II. Nieprawdobnym zeznaniom 
Oatsa uwierzono i rozpoczęły się aresztowania. Ojciec Kemble został zatrzymany 
w Pembridge Castle, w domu brata (ostrzeżony miał powiedzieć: „wprawdzie jest 
jeszcze we mnie parę lat życia, ale ciepienie dla mojej wiary przyniesie pożytek 
mojej duszy i dlatego nie ucieknę”). Aresztującym był niejaki kapitan Jan 
Scudamore, którego żona i dzieci byli parafianami Jana Kemble… 
80-letniego Jana zawieziono do Londynu (dla schorowanego sama ta podróż, na 
koniu, była torturą), do niesławnego więzienia w Newgate, i tam w trakcie procesu 
oczyszczono go z zarzutów spiskowania, ale udowodniono mu bycie księdzem 
katolickim, co w owych czasach w Anglii uznawano za akt zdrady. Jan został 
skazany na „wieszanie, rozciąganie i poćwiartowanie”… 
Na egzekucję zawleczono go z powrotem do Hereford i, po trzech miesiącach, 
stracono (1679). Przed wyjściem z celi Jan pomodlił się, spokojnie wraz ze 
zgromadzonymi wypił ostatni podany napój i wypalił fajkę. Do dziś w okolicy mówi 
się o „fajce Kembla” i „kieliszku Kembla”, jako symboli rozstawania się… 
Przed samą egzekucją ojciec Kemble zwrócił się do zgromadzonej gawiedzi 
wyznając publicznie swoją wiarę i stwierdził, że „niemożność udowodnienia przez 
władze w Londynie związku ze spiskiem wskazuje jednoznacznie, że umieram 
tylko za wyznawanie religii katolickiej, tej która uczyniła ten kraj chrześcijańskim”. 
Kemble powieszono i ścięto głowę, ale – w odróżnieniu  
do wielu innych katolików, którym tego nie oszczędzono – 
nie rozciągano i ćwiartowano żywcem… 
Wkrótce z Janem zaczęto wiązać różne cudowne 
wydarzenia: córka wspomnianego Jana Scudamore 
została wyleczona z raka krtani a jego żona odzyskała 
słuch po modlitwie na grobie zmarłego… 
Jedna z rąk Jana przechowywana jest w kościele 
św. Franciszka Ksawerego w Hereford (w 1995 
przyłożenie tej ręki do czoła w niewytłumaczalny naukowo 
sposób wybudziło zapadłego na śpiączkę miejscowego 
księdza…), natomiast ciało w kościele anglikańskim 
St Mary w Welsh Newton. 
Dżentelmen i męczennik, Jan Kemble, został beatyfikowany w 1929 przez 
Piusa XI i kanonizowany w 1970 przez Pawła VI. (uroczystość 22 sierpnia) 
il. ŚW. JAN KEMBLE; źródło: newsaints.faithweb.com 
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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. 

 24.VIII (niedziela): Tradycyjne dziękczynienie za zbiory – 
DOŻYNKI. 

 Uroczystość na sumie o 12:00 przy współudziale ks. bpa 
Piotra JARECKIEGO. Naszego Pasterza serdecznie witamy! 

 Prosimy przedstawicieli wiosek, z wieńcami 
dożynkowymi i bochnami chleba z tegorocznego zboża, 
o ustawianie się od 11:30 przed kościołem. 

 Po Mszy św. - na znak jedności i braterstwa - dzielenie 
się chlebem (przed kościołem). 

Serdecznie zapraszamy całą naszą parafię! 
 W związku z Dożynkami chrzty w sierpniu w 4tą niedzielę 
miesiąca, 24.VIII na Mszy św. o 10:30. 

 Na stoliku przy ołtarzu św. Zygmunta, Patrona naszej parafii 
i tej gazetki, wyłożone są obrazki z 
wizerunkami św. Zygmunta 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! 

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

Gąbinie, i Ewelina KRZEMIŃSKA, panna z Obór, parafia tutejsza 
Zapowiedź I: Paweł Michał STAFECKI, kawaler z parafii Matki Bożej 

Różańcowej w Piasecznie, i Marta Anna SZMILEWSKA, panna 
z Czernideł, parafia tutejsza 

Zapowiedź I: Piotr NOGAL, kawaler z Brześc, parafia tutejsza, i 
Izabela Paula NOWAKOWSKA, panna z parafii Przemienienia 
Pańskiego w Kamieniu 

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

ODESZLI 
W ostatnim czasie odeszła z naszego grona: 

śp. Henryka NOGAL, † 11.VIII.2008, l. 75 

Wieczne odpoczywanie racz Jej dać Panie! 

POLSKIE MADONNY (104): WIELUŃSKA MATKA POCIESZENIA 
Napis na odwrotnej stronie, namalowanego prawdopodobnie w Krakowie 
(farbami olejnymi na luźno tkanym płótnie, naklejonym na deskę lipową o 
wymiarach 84×66 cm), obrazu Matki Pocieszenia wskazuje rok 1640 jako 
datę jego powstania. Na skrawku płaszcza opadającym przez lewe ramię 
Maryi umieszczony jest napis: Monstra Te esse Matrem (Okaż się nam 
Matką) i klęcząca postać 
przeora Augustianów z Krakowa 
o. Stanisława Starowskiego, 
fundatora Obrazu (dziś obraz 
pokrywa srebrna sukienka z 
ornamentem roślinnym, spod 
której widać jedynie twarz i ręce 
Matki Bożej oraz Dzieciątka; 
korony na głowach Maryi i 
Dzieciątka są tego samego 
rodzaju co sukienka). 
W 1686 przeor wieluńskiego 
konwentu Augustianów o. Ama-
deusz Małaczyński w kronice i 
kopiarzu klasztornym zapisał: 
W kościele znajduje się sławny 
obraz Matki Bożej, który Bóg 
raczył ozdobić łaskami. Do tego 
obrazu przybywa wielu 
wiernych, którzy znajdują tutaj 
ulgę w swoich trudnościach, 
pociechę w nieszczęściach oraz 
uzdrowienie w chorobach i w dowód wdzięczności zostawiają swoje wota. 
Kult rozpoczął się prawie natychmiast po przewiezieniu wizerunku do 
Wielunia. Do dziś matki – zwyczajowo – oddają swoje dzieci w opiekę 

Matce Bożej Pocieszenia (z tej okazji dziewczynki ubierane są w specjalny, 
niebiesko-biały strój). Od 1964 - wcześniejsze akta nie przetrwały – 
w księgach parafialnych odnotowano 8 świadectw o łaskach i uzdro-
wieniach przypisywanych wstawiennictwu Matki Bożej Wieluńskiej… 
W 1893 zmarł ostatni Augustianin przebywający w klasztorze wieluńskim i 
kościół wraz z seminarium przejęli Misjonarze Świętej Rodziny. 
W 1966, w trakcie obchodów 1000-lecia chrztu Polski, obok obrazu 
umieszczono napis: Z Matką Bożą Pocieszenia w Nowe Tysiąclecie. 
5.VI.1971 aktu koronacji dokonał kard. Stefan Wyszyński, Prymas Polski, 
przy współudziale kard. Karola Wojtyły i bpa Stefana Bareły, ordynariusza 
diecezji częstochowskiej. W homilii Prymas mówił: "Zeszliśmy z Jasnej 
Góry do kołyski stojącej na wieluńskim bruku, na którym czuwa Matka, 
Rodzicielka i Opiekunka wszystkich rodzących. Wołamy do Niej: Okaż się 
Matką dla całej Polski! Okaż się Pocieszeniem dla każdej rodziny!". 
W 1996 w telegramie Jan Paweł II napisał: „przed dwudziestu pięciu laty 
… z księdzem Prymasem Stefanem Wyszyńskim … przyozdobiliśmy 
wizerunek Bogarodzicy królewskim diademem, pragnąc w ten sposób 
wyrazić pragnienie, by Ona władała I przewodziła, jako nasza Matka i 
Królowa. Dziś ponawiamy ten akt oddania…” 
adres: Sanktuarium Matki Bożej Pocieszenia, ul. Augustiańska 8, 98-300 Wieluń, www.kolegiata.wielun.pl 

il. źródło: theotokos.ovh.org 

CZY POŚWIĘCISZ CZASEM … 
Ludzkie serca życiem niestrudzone 
Jak codzienne jutro będą bić, 
Lecz ja jutro już nie będę żyć, 
Ja już przejdę tam, na tamtą stronę, 
O, nie pytaj mnie tylko, dlaczego… 
Ty wiesz dobrze, ty znasz moje sny. 
Niepotrzebne i głupie są łzy, 
Nie naprawią, nie cofną niczego! 

Toteż dzisiaj już nie ma znaczenia, 
Czy od stryczka zginę, czy od kul, 
Czy gdzieś w mieście padnę, czy wśród pól… 
Tak to sensu ni treści nie zmienia - 
Śmierć za sprawę świętą i ogromną 
To zbudzony młodym życiem świat. 

I cóż z tego, że za parę lat 
Wszyscy ludzie już o mnie zapomną… 
Ja choć zginę - będę przecież z wami, 
Swoich bliskich stamtąd będę strzegł, 
Bezszelestnie i cicho jak śnieg 
Smutkiem wspomnień przypłynę czasami. 

… Polska jesień w słońcu się pogrąży, 
Żeby wiosnę obiecać wam znów… 
Czy poświęcisz czasem kilka słów Mnie, 
com wiosny doczekać nie zdążył? … 

ODCHODZĘ, wiersz znaleziony w notatniku w gruzach(?) zawalonej kamienicy, autor nieznany 
fot. LOKAJSKI, Eugeniusz (1908, Warszawa – 1944, Warszawa); VIII.1944, Muzeum Powstania 

Warszawskiego, źródło: fototeka.1944.pl 

POCZET PAPIEŻY (118): BENEDYKT IV 
Był synem Mammolusa, Rzymianina pochodzącego z wyższej klasy 
społecznej. Wyświęcony przez papieża Formozusa. 
Papieżem został w 900. W pierwszych aktach 
zwołał synod na Laterania, który ponownie 
zajął się sprawą Formozusa i jego prześla-
dowców. Sobór uprawomocnił wyświęcenie 
Benedykta i w ten sposób potwierdził 
ważność jego wyboru na papieża. 
W sprawach politycznych kierował się umia-
rem i rozsądkiem. W 901 koronował Ludwi-
ka III Ślepego na cesarza. Ten w 902 został 
pobity przez Berengariusza i wydalony z Italii. 
Łamiąc dane słowo wrócił w 905, ponownie został 
pobity i odebrano mu wzrok. Stąd przydomek. 
Wśród znanych aktów Benedykta jest ekskomunikowanie Baldwina II z 
Flandrii, zabójcy arcybiskupa Reims, Fulka, i wsparcie wydalonego z 
Amasii (Pont) przez Saracenów biskupa Malacenusa. 
Benedykt pielgrzymował do Fuldy i innych klasztorów. 
Według ówczesnego historyka Frodoarda (894–966) Benedykt uchodził za 
człowieka miłosiernego i hojnego, dbającego o sieroty, wdowy i ubogich. 
Frodoard mówiąc o nim używał nawet przydomka „Wielki”… 
Benedykt IV zmarł w 903 w Rzymie i został pochowany przed wejściem do 
bazyliki św. Piotra, w pobliżu bramy Gwidona. 

il. BENEDYKT IV, 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 
  


