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MOJŻESZ I WĄŻ MIEDZZIANY BLAKE, William (1757, Londyn - 1827, Londyn), ok. 1800-03, rysunek i farby 

wodne na papierze, 34×32.5 cm, Museum of Fine Arts, Boston; źródło: www.mfa.org 

Z Z Z Z KSIĘGI KSIĘGI KSIĘGI KSIĘGI LLLLICZBICZBICZBICZBLb 21,4b-9 

W owych dniach podczas drogi jednak lud stracił cierpliwość. 
I zaczęli mówić przeciw Bogu i Mojżeszowi: „Czemu wyprowadziliście nas 
z Egiptu, byśmy tu na pustyni pomarli? Nie ma chleba ani wody, 
a uprzykrzył się nam już ten pokarm mizerny”. 
Zesłał więc Pan na lud węże o jadzie palącym, które kąsały ludzi, tak że 
wielka liczba Izraelitów zmarła. Przybyli więc ludzie do Mojżesza mówiąc: 
„Zgrzeszyliśmy, szemrząc przeciw Panu i przeciwko tobie. Wstaw się za 
nami do Pana, aby oddalił od nas węże”. I wstawił się Mojżesz za ludem. 
Wtedy rzekł Pan do Mojżesza: »Sporządź węża i umieść go na wysokim 
palu; wtedy każdy ukąszony, jeśli tylko spojrzy na niego, zostanie przy 
życiu«. Sporządził więc Mojżesz węża miedzianego i umieścił go 
na wysokim palu. 
I rzeczywiście, jeśli kogo wąż ukąsił, a ukąszony spojrzał na węża 
miedzianego, zostawał przy życiu. 

PSALM RESPONSORYJNYPSALM RESPONSORYJNYPSALM RESPONSORYJNYPSALM RESPONSORYJNYPs78 

REFREN: Wielkich dzieł Boga nie zapominajmyWielkich dzieł Boga nie zapominajmyWielkich dzieł Boga nie zapominajmyWielkich dzieł Boga nie zapominajmy  
Słuchaj, mój ludu, nauki mojej, 
nakłońcie wasze uszy na słowa ust moich. 
Do przypowieści otworzę me usta, 
wyjawię tajemnice zamierzchłego czasu. 

Gdy ich zabijał, wtedy Go szukali, 
nawróceni garnęli się do Boga. 
Przypominali sobie, że Bóg jest ich opoką, 
że Bóg najwyższy jest ich Zbawicielem. 

Lecz oszukiwali Go swymi ustami 
i kłamali Mu swoim językiem. 
Ich serce nie było Mu wierne, 
w przymierzu z Nim nie byli stali. 

On jednak będąc miłosierny 
odpuszczał im winę i nie zatracał, 
gniew swój często powściągał 

i powstrzymywał swoje wzburzenie. 

Z Z Z Z LISTU ŚWIĘTEGO LISTU ŚWIĘTEGO LISTU ŚWIĘTEGO LISTU ŚWIĘTEGO PPPPAWŁA AWŁA AWŁA AWŁA AAAAPOSTOŁA DO POSTOŁA DO POSTOŁA DO POSTOŁA DO FFFFILIPIANILIPIANILIPIANILIPIANFlp 2,6-11 

Chrystus Jezus, istniejąc w postaci Bożej, nie skorzystał ze sposobności, 
aby na równi być z Bogiem, lecz ogołocił samego siebie, przyjąwszy postać 
sługi, stawszy się podobnym do ludzi. A w zewnętrznym przejawie, uznany 
za człowieka, uniżył samego siebie, stawszy się posłusznym aż do śmierci - 
i to śmierci krzyżowej. 
Dlatego też Bóg Go nad wszystko wywyższył i darował Mu imię ponad 
wszelkie imię, aby na imię Jezusa zgięło się każde kolano istot niebieskich 
i ziemskich i podziemnych. I aby wszelki język wyznał, że Jezus Chrystus 
jest Panem - ku chwale Boga Ojca. 

AKLAMACJAAKLAMACJAAKLAMACJAAKLAMACJA    Alleluja, Alleluja, AllelujaAlleluja, Alleluja, AllelujaAlleluja, Alleluja, AllelujaAlleluja, Alleluja, Alleluja 
Uwielbiamy Cię, Chryste, i błogosławimy Ciebie, 
bo przez Krzyż twój święty, świat odkupiłeś. 

SŁOWA SŁOWA SŁOWA SŁOWA EEEEWANGELII WEDŁUG ŚWWANGELII WEDŁUG ŚWWANGELII WEDŁUG ŚWWANGELII WEDŁUG ŚW....    JJJJANAANAANAANAJ 3,13-17 

Jezus powiedział do Nikodema: 
»Nikt nie wstąpił do nieba, oprócz Tego, który z nieba zstąpił - Syna 
Człowieczego. A jak Mojżesz wywyższył węża na pustyni, tak potrzeba, by 
wywyższono Syna Człowieczego, aby każdy, kto w Niego wierzy, miał życie 
wieczne. 
Tak bowiem Bóg umiłował świat, że Syna swego Jednorodzonego dał, aby 
każdy, kto w Niego wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne. Albowiem 
Bóg nie posłał swego Syna na świat po to, aby świat potępił, ale po to, by 
świat został przez Niego zbawiony«. 
PATRON TYGODNIA:    ŚWŚWŚWŚW....    AAAALBERTLBERTLBERTLBERT,,,, BISKUP BISKUP BISKUP BISKUP    
Urodził się w okolicach Vennes (Francja) ok. 1149. W 1180 (pierwsza pewna data 
z jego życia) został wybrany przeorem Kanoników Regularnych od św. Krzyża 
w Mortara, w pobliżu Pavii. Odtąd jego życie obfitowało w zaszczytne nominacje 
i urzędy. Cztery lata potem został biskupem w Bobbio (1184), a w roku następnym 
w Vercelli. Tą diecezją rządził gorliwie i mądrze przez 20 lat. Największe 
znaczenie dla diecezji Vercelli miał synod tam odbyty w 1191, na którym 
uchwalono ważne dekrety dotyczące karności kościelnej. 
Równocześnie Albert spełniał ważne misje, zlecane mu przez Stolicę Apostolską. 
Klemens III powierzył mu pośredniczenie między Rzymem a cesarzem 
Fryderykiem Barbarossą (za wysiłki mediacyjne nadano mu tytł księcia Imperium). 
Ten sam papież zlecił mu podobne zadanie z następcą Fryderyka, Henrykiem IV. 
Jako wysłannik Innocentego III załagodził zatarg i doprowadził do pokoju 
pomiędzy miastami Parmą i Piacenzą, a potem pomiędzy Mediolanem a Pavią. 

W 1204 wybrano go patriarchą Jerozolimy. 
Innocenty III wybór ten (1205) zatwierdził 
i rozesłał listy do duchowieństwa Ziemi 
Świętej z zawiadomieniem o nominacji 
(wymieniając wiele zalet i cnót predes-
tynujące Alberta na tak odpowiedzialne 
stanowisko…) Równocześnie Albert pełnił 
urząd legata Stolicy Apostolskiej w Ziemi 
Świętej. Rezydował w Akce. 
Doprowadził do zgody między królem 
Cypru a Jerozolimy, między królem Armenii 
a książętami Trypolisu, między templa-
riuszami a królami Cypru i Armenii. Starał 
się ulżyć doli jeńców… 
Nad zatoką i miastem Akka dominuje 
święta góra Karmel. Przebywała tam wtedy 
grupa pustelników, żyjąc w grotach, pod 
kierunkiem św. Brokarda. Ów zwrócił się do 
Alberta z prośbą o pomoc w stworzeniu 
reguły dla eremitów (wcześniej Albert 
napisał konstytucje dla kanoników 

regularnych w Biella). Reguła (najkrótsza ze wszystkich znanych reguł, oparta w 
całości o cytaty biblijne!) obejmowała m.in. rygorystyczny ścisły post, zupełne 
powstrzymanie się od pokarmów mięsnych, ciszę i odosobnienie. W późniejszych 
czasie Innocenty IV trochę ją złagodził ale zapewniła ona Albertowi miejsce 
współzałożyciela zakonu karmelitańskiego.. 
W 1214 Albert, w czasie procesji z okazji święta Podwyższenia Krzyża świętego, 
został zasztyletowany przez mnicha, którego uprzednio złożył z urzędu… 
Odbiera cześć w diecezji Vercelli, w zakonach kanoników regularnych i 
karmelitów. (uroczystość 14 września) 
il. ŚW. ALBERT I BROKARD, witraż w sanktuarium Naszej Pani z Góry Karmel, Middletown, NY; źródło: 
www.ourladyofmtcarmelshrine.com 
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INFORMACJE PARAFIALNE 

 20.IX (sobota) 
 Nowenna do Matki Boskiej Nieustającej Pomocy 
o 18:00. Po nowennie Msza św. 

 O 17:00 w Konstancinie-Jeziornej, przy Rondzie im. 
Jana Pawła II, odsłonięcie pomnika upamiętniającego 
bohaterów Narodowych Sił Zbrojnych z Samodzielnego 
Batalionu im. brygadiera Czesława Mączyńskiego. 
Fundatorzy pomnika bardzo serdecznie zapraszają 
wszystkich kombatantów i mieszkańców gminy 
Konstancina-Jeziornej! 

 20-21.IX (sobota-niedziela): XXVI Ogólnopolska Pielgrzymka 
Ludzi Pracy na Jasną Górę. Szczegółowy program 
wywieszony jest w gablocie przed kościołem. Dojazd 
do Częstochowy indywidualny. 

 27-28.IX (sobota-niedziela): XXIV Ogólnopolska Pielgrzymka 
Małżeństw i Rodzin na Jasnej Górze. 

 Próby scholi (w domu rekolekcyjnym): 
 MAŁEJ SCHOLI (dzieci z klas 0-6) - co druga sobota o 9:30 
(pierwsza miała miejsce wczoraj 13.IX, następne 27.IX, 
11.X, etc.). Zapraszamy! 

 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 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 

WITAMY! 

7.IX.2008 do grona członków Kościoła Powszechnego i naszej parafii przyję ta 
została, w sakramencie Chrztu Świętego: 

 Jan WĄSAK, Dębówka 

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

ODESZLI 

W ostatnim czasie odeszli z naszego grona: 

śp. Jarosław ROBAKIEWICZ, † 31.VIII.2008, l. 24 
śp. Cecylia BIERNACKA, † 6.IX.2008, l. 94 

śp. Krzysztof NOWAKOWSKI, † 9.IX.2008, l. 45 

Wieczne odpoczywanie racz Im dać Panie! 

TAJEMNICE EUCHARYSTII (46): HOSTIA Z AMSTERDAMU 

12 marca 1345, kilka dni przed świętami Wielkiej Nocy niejaki Ysbrand 
Dommer, ciężko chory, wezwał księdza z miejscowego kościoła (dzisiaj 
zwanego Oude Kerk) w Amsterdamie z prośbą o udzielenie Sakramentu 
Ostatniego Namaszczenia (Chorych). Kapłan przybył z Najświętszym 
Sakramentem. Po wizycie chory poczuł się gorzej i zwymiotował do miski, 
a jej zawartość (wraz ze spożytą konsekrowaną Hostią) usługująca kobieta 
wrzuciła do ognia w palenisku. 
Gdy następnego dnia kobieta chciała pogrzebaczem wzruszyć węgle 
w kominku zdumiona ujrzała w środku przedziwne światło … bijące 
od unoszącej się w powietrzu Hostii! Kobieta zaczęła krzyczeć – 
natychmiast zebrał się wokół niej spory tłum ciekawych sąsiadów… 
Dommer, który tego ranka poczuł się znacznie lepiej, wyjął Hostię, zawinął 
Ją w lniane płótno i złożył do skrzyni. Przybył ksiądz i, po schowaniu 
Najświętszej Eucharystii do małego pudełka 
(cyborium), zaniósł Ją do lokalnego kościoła 
św. Mikołaja. 
Minął kolejny dzień i Hostia znów zniknęła. 
Nie było Jej w pudełku! Wkrótce odnalazła się 
– w skrzyni Dommera, zawinięta w te same 
co uprzednio płótna! 
Dopiero za trzecim razem próby przeniesienia 
konsekrowanej Hostii do kościoła miały się 
powieść. Znak odczytano jako polecenie 
wybudowania w miejsce domu chorego 
nowego kościoła. I tak też się stało – powstał kościół Ter Heylighen Stede. 
Było wielu świadków zdarzeń – w Niedzielę Wielkanocną wszyscy oni, wraz 
z merem Amsterdamu, przygotowali i podpisali specjalny raport opisujący 
opisane wydarzenia. Raport przekazano na ręce biskupa Utrechtu, Jana 

van Arkela, który – po kolejnym procesie - zatwierdził lokalnie kult cudu 
eucharystycznego. Dokumenty proceso-
we (a także skrzynia Dommera) prze-
trwały zawieruchy dziejowe do dnia 
dzisiejszego … 
W 1452 kościół (zachowywano w 
nim, oprócz Cudownej Hostii, także i 
palenisko cudu) spłonął, ale w 
przedziwny sposób monstrancja z 
Hostią ocalała: znaleziono Ją nietkniętą, przykrytą jedwabnym 
płaszczem… Odbudowany zamknęli wkrótce protestanci i wtedy opiekę 
nad Hostią przejęły lokalne siostry św. Begi (beginki). Początkowo 
przechowywano Ją w konwencie Begijnhof, ale po jego przymusowym 
zamknięciu musiano Ja przenieść w 1645 do malutkiego, prywatnyego 
domku zamienionego w kaplicę. Niestety, samą monstrancję wkrótce 
skradziono… 
Do 1578 (przejęcie władzy przez protestantów) w pierwszą środę po dniu 
św. Jerzego odbywała się – między starym kościołem Oude Kerk a Ter 
Heylighen Stede - procesja na wspomnienie cudu eucharystycznego. 
Dopiero w 1881, po odnalezieniu dokumentu z 16.XII.1651 opisującego 
procesje średniowieczne, odnowiono tradycję. Od tej pory rankiem 
w niedzielę po 12 marca odbywa się w Amsterdamie wielka procesja 
upamiętniająca zdarzenie (zwaną Stille Omgang – bezgłośną procesją). 
Wprawdzie budynek Ter Heylighen Stede pamiętający cudowne zdarzenie 
zburzono w 1908, ale w kościele Begijnhof do dziś trwa nieustająca 
adoracja Najświętszego Sakramentu… 
il. (1) ARCYKSIĄŻĘ MAKSYMILIAN PRZED RELIKWIARZEM CUDU – 1484, SCHENK, M.C. (XIXw.), koniec XIXw., 
jeden z 9 paneli obrazu cudu, kościół Begijnhof, Amsterdam; źródło: www.begijnhofamsterdam.nl 
(2) SKRZYNIA HOSTII CUDU, kościół Begijnhof, Amsterdam; źródło www.therealpresence.org 

JEDYNA PRAWDA… 

Jest tylko jedna prawda 
Bez kłamstw wykrętnych, bez cienia: 

Prawda walczącej Warszawy, 
Prawda ludzkiego sumienia. 

Jest tylko jedna cena, 
Którą oznaczyć najprościej: 

Cena ludzkiego życia, 
Płacona za prawdę wolności. 

Jest tylko jedna droga 
Od krzywd daleka, od sporów: 

Droga uczciwych ludzi, 
Droga ludzkiego honoru. 

Nam niepotrzebne są słowa, 
Ani przemówień ton łzawy! 
Niech politycy szukają 

Sumienia w gruzach Warszawy, 

Niech odszukają tam wolność 
Dawno zgubioną w traktatach - 
My - dosyć mamy współczucia! 
Dosyć uśmiechów Piłata! 

Do świata Polska przesyła 
Apel tragiczny i krwawy: 
Honor ludzkości Historia 

Odmierzy Golgotą Warszawy. 
KIERSNOWSKI, Ryszard (1912, Aleksandrów k. Baranowicz – 1977, Londyn) 

fot. Powstańcy na barykadzie na ul. Zielnej obserwują przedpole PAST-ę, LOKAJSKI, Eugeniusz (1908, 
Warszawa – 1944, Warszawa); 20.VIII.1944, Muzeum Powstania Warszawskiego, źródło: fototeka.1944.pl 

POCZET PAPIEŻY (121): ANASTAZY III 
Poza tym, że był Rzymianinem, synem niejakiego Luciusza, nie wiadomo 

nic o jego wcześniejszym życiu. 
Papieżem został w VI.911 (dokładnej daty nie 
znamy) przy poparciu hrabiów Tuskulim 
(Teofilakta), którzy kontrolowali Rzym jego 
działalność. 
Z czasów jego posługi zachował się tylko 
jeden dokument: akt nadania paliusza 
biskupowi Vercelli Ragenbertowi (912). 
Zajmować się miał tez eklezjalnym 
podziałem ówczesnych Niemiec. Pontyfikat 

miał  cechować się umiarkowaniem… 
Zmarł w Rzymie w VIII.913 (i tu dokładna data nie 

jest znana) i został pochowany w bazylice św. Piotra. 
il. ANASTAZY 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 
 
 


