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GDZIE DWAJ ALBO TRZEJ…, DICIANNI, Ron (ur. 1958, Chicago); źródło: www.christcenteredmall.com 

Z Z Z Z KSIĘGI KSIĘGI KSIĘGI KSIĘGI PROROKA PROROKA PROROKA PROROKA EEEEZECHIELAZECHIELAZECHIELAZECHIELAEz 33,7–9 

To mówi Pan: 
»Ciebie, o synu człowieczy, wyznaczyłem na stróża domu Izraela, abyś 
słysząc z mych ust napomnienia, przestrzegał ich w moim imieniu. 
Jeśli do występnego powiem: ‘Występny musi umrzeć’, a ty nic nie mówisz, 
by występnego sprowadzić z jego drogi, to on umrze z powodu swej 
przewiny, ale odpowiedzialnością za jego śmierć obarczę ciebie. 
Jeśli jednak ostrzegłeś występnego, by odstąpił od swojej drogi i zawrócił, 
on jednak nie odstępuje od swojej drogi, to on umrze z własnej winy, ty zaś 
ocaliłeś swoją duszę«. 

PSALM RESPONPSALM RESPONPSALM RESPONPSALM RESPONSORYJNYSORYJNYSORYJNYSORYJNYPs95 

REFREN: Słysząc głos Pana, serc nie zatwardzajcieSłysząc głos Pana, serc nie zatwardzajcieSłysząc głos Pana, serc nie zatwardzajcieSłysząc głos Pana, serc nie zatwardzajcie 
Przyjdźcie, radośnie śpiewajmy Panu, 
wznośmy okrzyki ku chwale Opoki naszego zbawienia, 
stańmy przed obliczem Jego z uwielbieniem, 
radośnie śpiewajmy Mu pieśni. 

Przyjdźcie, uwielbiajmy Go padając na twarze, 
zegnijmy kolana przed Panem, który nas stworzył. 
Albowiem On jest naszym Bogiem, 
a my ludem Jego pastwiska i owcami w Jego ręku. 

Obyście dzisiaj usłyszeli głos Jego: 
„Niech nie twardnieją wasze serca jak w Meriba, 
jak na pustyni w dniu Massa, 

gdzie mnie kusili wasi ojcowie, 
doświadczali mnie, choć widzieli moje dzieła”. 

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 13,8–10 

Bracia: 
Nikomu nie bądźcie nic dłużni poza wzajemną miłością. Kto bowiem 
miłuje bliźniego, wypełnił Prawo. Albowiem przykazania: „Nie cudzołóż, nie 
zabijaj, nie kradnij, nie pożądaj” i wszystkie inne, streszczają się w tym 
nakazie: „Miłuj bliźniego swego jak siebie samego”. Miłość nie wyrządza 
zła bliźniemu. 
Przeto miłość jest doskonałym wypełnieniem Prawa. 

AKLAMACJAAKLAMACJAAKLAMACJAAKLAMACJA2 Kor 5,19 Alleluja, Alleluja, AllelujaAlleluja, Alleluja, AllelujaAlleluja, Alleluja, AllelujaAlleluja, Alleluja, Alleluja 
W Chrystusie Bóg pojednał świat ze sobą, 

nam zaś przekazał słowo jednania. 

SŁOWA SŁOWA SŁOWA SŁOWA EEEEWANGELII WEDŁUG ŚWWANGELII WEDŁUG ŚWWANGELII WEDŁUG ŚWWANGELII WEDŁUG ŚW....    MMMMATEUSZAATEUSZAATEUSZAATEUSZAMt 18,15–20 

Jezus powiedział do swoich uczniów: 
»Gdy twój brat zgrzeszy przeciw tobie, idź i upomnij go w cztery oczy. Jeśli 
cię usłucha, pozyskasz swego brata. Jeśli zaś nie usłucha, weź ze sobą 
jeszcze jednego albo dwóch, żeby na słowie dwóch albo trzech świadków 
opierała się cała sprawa. Jeśli i tych nie usłucha, donieś Kościołowi. A jeśli 
nawet Kościoła nie usłucha, niech ci będzie jak poganin i celnik. 
Zaprawdę powiadam wam: Wszystko, co zwiążecie na ziemi, będzie 
związane w niebie, a co rozwiążecie na ziemi, będzie rozwiązane w niebie. 
Dalej zaprawdę powiadam wam: Jeśli dwaj z was na ziemi zgodnie o coś 
prosić będą, to wszystkiego użyczy im mój Ojciec, który jest w niebie. Bo 
gdzie są dwaj albo trzej zebrani w imię moje, tam jestem pośród nich«. 

PATRON TYGODNIA:    ŚWŚWŚWŚW....    PPPPIOTR IOTR IOTR IOTR KKKKLAWERLAWERLAWERLAWER, PREZBITER    
Urodził się 1580 w Verdu (Katalonia w Hiszpanii) w rodzinie robotniczej. Gdy miał 
14 lat otrzymał, według ówczesnego zwyczaju, tonsurę jako znak przeznaczenia 
do stanu duchownego. W 1596 rozpoczął studia na jezuickim uniwersytecie w 

Barcelonie. W czasie studiów filozoficznych 
(1605-1608) w kolegium jezuickim w Palma 
na Majorce zetknął się ze św. Alfonsem 
Rodriguezem. Ten przepowiedział mu, że 
polem jego misyjnej pracy będą Murzyni w 
Ameryce Południowej. Studia teologiczne 
odbywał w Barcelonie (1608-1610). 
Naukę nakazano mu przerwać i wysłano do 
misji w Nowej Grenadzie (Kolumbia), do 
pracy wśród niewolników murzyńskich, 
których wówczas masowo zwożono z Afryki 
(miejscowa ludność była zdziesiątkowana 
chorobami i, jak uważano, niezdolna do 
pracy w kopalniach złota). Przewożeni 
w najprymitywniejszych warunkach nie 
wytrzymywali podróży przez ocean - 
wyrzucano ich na pożarcie rekinom, które 
gromadami towarzyszyły konwojom. 
Dziesiątkowały ich epidemie. Mimo prawie 
50% „strat” interes był jednak intratny… 

Wielokrotne potępienia papieskie i nauczania trafiały w próżnię. Sumienie 
uspokajano twierdzeniem, że Murzyni nie są ludźmi i nie mają duszy… 
Wstrząśnięty Piotr stał się niewolnikiem niewolników. Na kartce formuły ślubów 
kapłańskich – złożył je w 1616 w Kartagenie, głównym rynku zywym towarem w 
Nowym Świecie - dopisał słowa: Piotr Klawer, sługa Etiopczyków (tak nazywano 
Murzynów). Ten introwertyk stał się wspaniałym organizatorem – gdy przybywał 
transport niewolników płynął do ich łodzi i rozdawał żywność, podawał 
przerażonym pomocną dłoń. Zebrał grupę tłumaczy, których uczynił 
katechizatorami. Jeszcze przed aukcją uczył niewolników w wierze i chrzcił. Bronił 
ich – co przyczyniło mu wielu wrogów - przed bezpośrednimi prześladowaniami. 
Oskarżano go o udzielanie sakramentów „kreaturom bez duszy”. Kobiety 
lokalnych elit bojkotowały kościoły, gdzie Piotr gromadził Murzynów… 
Stał się prorokiem i cudotwórcą Nowej Grenady, głosem sumienia Kartegeny, a 
wielu wierzyło, że gdyby nie on Bóg nie chroniłby tego miasta. Miał ochrzcić i 
poinstruować w wierze ponad 300,000 Murzynów. Odszedł po nagrodę do nieba 
w 1654. Beatyfikował go Pius IX w 1851, a Leon XIII zaliczył go do grona świętych 
w 1888. Jest patronem misji wśród Murzynów. 
Imieniem Piotra Klawera nazwała bł. Maria Teresa Ledóchowska założone przez 
siebie Stowarzyszenie dla Misji Afrykańskiej. (uroczystość 9 września) 
il. ŚW. PIOTR KLAWER, GRAU, Enrique (1920, Panama City – 2004, Bogota), posąg przed katedrą 
św. Piotra Klawera w Kartagenie, Kolumbia; źródło: www.fotocommunity.es 
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INFORMACJE PARAFIALNE 
 8.IX (poniedziałek): 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. 

 13.IX (sobota) 
 Wypominki o 17:30. 
 Msza św. za zmarłych z wypominek o 18:00. 

 14.IX (niedziela): ŚWIĘTO PODWYŻSZENIA KRZYŻA ŚWIĘTEGO. 
 Suma o 12:00 w intencji tegorocznych pielgrzymów do 
Lourdes i Fatimy. Poświęcony zostanie dar ofiarowany 
przez pielgrzymów na rzecz parafii. 

 Ofiary zbierane na tacę przeznaczone będą na 
Warszawskie Seminarium Duchowne. Za wszystkie ofiary 
już dziś składamy serdeczne Bóg zapłać! 

 Rozpoczyna się nowy rok formacyjny ministrantów. 
Wszyscy chłopcy, którzy chcieliby zostać ministrantami, 
proszeni są o zgłoszenie się w do ks. Marcina - po 
Mszach św. w których będą uczestniczyć. Zapraszamy 
wszystkich, którzy chcieliby uczestniczyć w chlubnej 
służbie ołtarza! 

 Rozpoczyna się przygotowanie młodzieży kl. III 
gimnazjum do sakramentu bierzmowania. Kandydatów 
zapraszamy na Mszę św. o 10:30. Po Mszy św 
kandydaci spoza szkół w Brześcach i w Słomczynie 
proszeni są o osobiste zgłoszenie się do ks. Marcina. 

 27-28.IX (sobota-niedziela): XXIV Ogólnopolska Pielgrzymka 
Małżeństw i Rodzin na Jasnej Górze. Planowany jest 
oficjalny wyjazd przedstawicieli Dekanatu Konstancińskiego 
autokarem. 

 Wyjazd 27.IX (sobota) o 7:00. 
 Powrót - po Apelu Jasnogórskim - około 24:00. 
 Koszt przejazdu 35.- zł. 

Małżeństwa i rodziny zainteresowane wspólnym wyjazdem 
proszone są o kontakt z Ks. Proboszczem - do 9.IX (wtorek). 

 Chrzty we wrześniu w 4tą niedzielę miesiąca, 28.IX, na 
sumie. Zgłoszenia do 20.IX w kancelarii. Przygotowanie, dla 
rodziców i chrzestnych, 21.IX po sumie, w kościele. 

 Zachęcamy do lektury prasy i wydawnictw katolickich! 
ZAPOWIEDZI 
Zapowiedź II: Piotr Paweł KOLET, kawaler z parafii św. Andrzeja 

w Olkuszu, i Monika Anna PILCH, panna z Parceli, parafia 
tutejsza 

Zapowiedź II: Dariusz CZARNOTA, kawaler z parafii św. Klemensa 
w Warszawie, i Marzena WYSZOGRODZKA, panna z Kawęczy-
na, parafia tutejsza 

Zapowiedź II: Łukasz GUTOWSKI, kawaler ze Słomczyna, parafia 
tutejsza, i Joanna Maria CZAPLIŃSKA, panna z parafii św. Jana 
Apostoła i Ewangelisty w Warszawie-Gołąbkach 

Zapowiedź I: Piotr Konrad OSUCH, kawaler z Parceli, parafia 
tutejsza, i Wioletta Zofia KONOPIK, panna z parafii 
św. Andrzeja Boboli w Słupicy 

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

ŚLUBY 
6.IX.2008 sakrament małżeństwa przyjęli: 

Paweł CHOJNACKI i Ewelina KRZEMIŃSKA 

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

TAJEMNICE EUCHARYSTII (45): MAŁE DZIECKO W BRAINE 
W 1153 arcybiskup z Soissons, Anculphe de Pierrefonds, w celu uczczenia 
święta Ducha Świętego, zarządził odprawienie uroczystej Mszy św. 
z procesją dookoła miasteczka Braine (Francja). W celebracjach uczestni-
czyła cała ludność miasta, łącznie z dość licznym gronem innowierców. 
W czasie sprawowania Najświętszej Ofiary, w momencie Przeistoczenia, 
wszyscy zebrani ujrzeli – zamiast Hostii – postać małego dziecka! 
Nie zachowały się żadne szczegółowe opisy tej cudownej wizji, nie wiemy 
też jak długo trwała, lecz musiała być na tyle wspaniała i wzruszająca, że 
innowiercy, napełnieni Duchem Świętym, demandèrent le baptême – mieli 
poprosić o chrzest. 

Po wydarzeniu Agnieszka z Braine, hrabina z miejscowego zamku, założyła 
klasztor, w którym przez szereg wieków czczona była cudowna Hostia. W 
1233 kard. Jacque de Vitry odwiedził i wielbił Hostię. Jeszcze w 1718 
niejaki Dom Martene oglądał Ją, opisaną jako całkowicie nienaruszoną i 
mającą wielkość monety. Ale już 15 lat potem historyk Carlier z Valois 
odkrył, że Hostia skruszyła się do postaci proszku. Trzymana była w 
tabernakulum, razem z kielichem, który używany był podczas cudu. 
W trakcie rewolucji francuskiej pudełko z kości słoniowej zawierające 

Hostię ukrył - na prośbę mnichów -lokalny 
szef policji, niejaki Lambert. Do kościoła 
powróciło dopiero w 1839. 
Przedmioty użyte w trakcie Mszy św. 
opisywanego cudu (szaty liturgiczne, 
przyrządy do wypiekania opłatków, kielich, 
etc.) przez lata przechowywano - jak zdaje 
się wskazywać na to inwentaryzacja w 
1790, w trakcie rewolucji - w kościele 
w Braine. Ów dokument do dziś jest 
przechowywany w archiwach prowincji 
Aisne w Laon. Niestety owe pamiątki 
z biegiem lat uległy rozproszeniu lub 
zniszczeniu (ornat sprzedano, by ratować 
klasztof i mnichów…). 

Wiele lat tradycją w Braine była procesja ku czci cudu eucharystycznego, 
ale i ona powoli zanikła… 
na podstawie “Cuda Eucharystyczne”, Joan Caroll CRUZ, 1987 

il. opactwo w Braine, dept. Aisne, Francja; źródło: www.braine.fr 

CHLEB 
Dla was to może być landszaftem: 
chora wierzba, łopiany u płota, 
sine niebo jesieni 
z czarnym wronim haftem, 
młode chmury w bocianich łopotach – 
a dla nas tam – to był chleb, 
o który trzeba było walczyć, 
by wrócić. 
Choćby na tarczy. 

CHAŁKO, Zbigniew Tadeusz (1921, Warszawa - 1994, Chicago); fot.: www.polishamericanpoetry.com 

POCZET PAPIEŻY (120): SERGIUSZ III 
Był synem Benedykta z arystokratycznej rodziny hrabiów Tuskulum. 
Za pontyfikatu Stefana V był diakonem rzymskim, a papież Formozus 

konsekrował go na biskupa Caere. 
Stał się gorącym przeciwnikiem zwolenników 
Formozusa. Ponieważ w zmaganiach tych 
trudnych czasów (feudalnych gwałtów i chaosu 
w centralnej Italii, gdy papiestwo stało się 
pionkiem w grze między walczącymi 
arystokratycznymi frakcjami) grupa ta poniosła 
w końcu porażkę, żadne pisma stworzone przez 

nią – o ile kiedykolwiek istniały – nie dotrwały do 
naszych czasów. Stąd też większość informacji 

o Stefanie pochodzi od jego przeciwników. 
Brał dział w „synodzie trupim”. Ponieważ synod ten unieważnił udzielone 
przez Formozusa święcenia, Sergiusz przyjął ponownie święcenia 
kapłańskie z rąk Stefana VI. Po śmierci Teodora II Sergiusz został wybrany 
na papieża przez stronnictwo antyformozjańskie i objął Lateran, ale 
ustąpił miejsca (867) Janowi IX popieranemu przez cesarza Lamberta ze 
Spoleto. Sergiusz został deponowany, potępiony i skazany na wygnanie. 
Sergiusz podjął kolejną próbę objęcia Stolicy Apostolskiej po deponowaniu 
papieża Leona V. Uwięził antypapieża Krzysztofa i, z pomocą księcia 
Alberyka I ze Spoleto (†925), został w 904 konsekrowany. 
Rządził w Rzymie w interesie stronnictwa szlacheckiego, na czele 
z Teofilaktem (†920), któremu przekazał swoje świeckie uprawnienia. 
Odwołał wszelkie konsekracje biskupie dokonane przez Formozusa – 
decyzja, którą po śmierci Sergiusza anulowano… 
Odbudował bazylikę św. Jana na Lateranie, zniszczoną przez trzęsienie 
ziemi w 897 (w czasie „synodu trupiego”). Wybijał własną monetę i jako 
pierwszy od Hadriana I (772–795) umieścił na niej swoją podobiznę, 
ze stożkowatą mitrą na głowie. Erygował kilka nowych diecezji w Anglii. 
Oskarżenia o zamordowanie swoich poprzedników (Leona V i antypapieża 
Krzysztofa), o związek z niejaką Marozią, matką przyszłego papieża 
Jana XI, uznaje się dziś za bardzo wątpliwe. 
Zmarł w Rzymie w 911 i został pochowany w bazylice św. Piotra. 

il. SERGIUSZ III, 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 
 
 


