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Wierzymy mocno, że Bóg jest Władcą świata i historii. Drogi Jego 1040 Opatrzności są dla nas często nie znane. Dopiero u kresu, gdy skończy się nasze 

poznanie częściowe, gdy zobaczymy Boga „twarzą w twarz”1 Kor 13, 12, w pełni poznamy drogi, którymi Bóg prowadził swoje stworzenie, nawet przez 2550 

dramaty zła i grzechu, do odpoczynku ostatecznego SzabatuPor. Rdz 2, 2, ze względu na który stworzył niebo i ziemię. [KKK, 314] 

DWUDZIESTA DRUGA NIEDZIELA ZWYKŁA 
Z KSIĘGI POWTÓRZONEGO PRAWAPwt 4,1-2.6-8 

Mojżesz powiedział do ludu izraelskiego: 

„A teraz, Izraelu, słuchaj praw i nakazów, których uczę was wypełniać, 

abyście żyli i doszli do posiadania ziemi, którą wam daje Pan Bóg waszych 

ojców. Nic nie dodacie do tego, co ja wam nakazuję, i nic z tego 

nie odejmiecie, zachowując nakazy waszego Pana Boga, które na was 

nakładam. 

Strzeżcie ich i wypełniajcie je, bo one są waszą mądrością i umiejętnością 

w oczach narodów, które usłyszawszy o tych prawach, powiedzą: 

„Z pewnością ten wielki naród to lud mądry i rozumny’. Bo któryż naród 

wielki ma bogów tak bliskich, jak Pan Bóg nasz, ilekroć Go wzywamy? 

Któryż naród wielki ma prawa i nakazy tak sprawiedliwe, jak całe 

to Prawo, które ja wam dziś daję?” 

PSALM RESPONSORYJNYPs 15 

REFREN: Prawy zamieszka w domu Twoim, Panie 

Kto zamieszka na Twej górze świętej? 

Ten, kto postępuje nienagannie, działa sprawiedliwie 

i mówi prawdę w swym sercu, 

kto swym językiem oszczerstw nie głosi. 

Kto nie czyni bliźniemu nic złego, 

nie ubliża swoim sąsiadom, 

kto za godnego wzgardy uważa złoczyńcę, 

ale szanuje tego, kto się boi Pana. 

Kto dotrzyma przysięgi dla siebie niekorzystnej, 

kto nie daje swych pieniędzy na lichwę 

i nie da się przekupić przeciw niewinnemu. 

Kto tak postępuje, nigdy się nie zachwieje. 

Z LISTU ŚWIĘTEGO JAKUBA APOSTOŁAJk 1,17-18.21b-22.27 

Bracia moi umiłowani: 

Każde dobro, jakie otrzymujemy, i wszelki dar doskonały zstępuje z góry, 

od Ojca świateł, u którego nie ma przemiany ani cienia zmienności. Ze 

swej woli zrodził nas przez słowo prawdy, byśmy byli jakby pierwocinami 

Jego stworzeń. 

A przyjmijcie w duchu łagodności zaszczepione w was słowo, które ma 

moc zbawić dusze wasze. Wprowadzajcie zaś słowo w czyn, a nie bądźcie 

tylko słuchaczami oszukującymi samych siebie. 

Religijność czysta i bez skazy wobec Boga i Ojca wyraża się w opiece nad 

sierotami i wdowami w ich utrapieniach i w zachowaniu siebie samego 

nieskalanym od wpływów świata. 

AKLAMACJAJk 1,18 Alleluja, Alleluja, Alleluja 

Ze swej woli zrodził nas Ojciec przez słowo prawdy, 

abyśmy byli jakby pierwocinami Jego stworzeń. 

SŁOWA EWANGELII WEDŁUG ŚW. MARKAMk 7,1-8.14-15.21-23 

Zebrali się u Jezusa faryzeusze i kilku uczonych w Piśmie, którzy przybyli 

z Jerozolimy. I zauważyli, że niektórzy z Jego uczniów brali posiłek 

nieczystymi, to znaczy nie umytymi rękami. Faryzeusze bowiem i w ogóle 

Żydzi, trzymając się tradycji starszych, nie jedzą, jeśli sobie rąk nie obmyją, 

rozluźniając pięść. I gdy wrócą z rynku, nie jedzą, dopóki się nie obmyją. 

Jest jeszcze wiele innych zwyczajów, które przejęli i których przestrzegają, 

jak obmywanie kubków, dzbanków, naczyń miedzianych. 

Zapytali Go więc faryzeusze i uczeni w Piśmie: „Dlaczego twoi uczniowie 

nie postępują według tradycji starszych, lecz jedzą nieczystymi rękami?” 

Odpowiedział im: »Słusznie prorok Izajasz powiedział o was, obłudnikach, 

jak jest napisane: ‘Ten lud czci mnie wargami, lecz sercem swym daleko 

jest ode mnie. Ale czci na próżno, ucząc zasad podanych przez ludzi’. 

Uchyliliście przykazanie Boże, a trzymacie się ludzkiej tradycji«. 

Potem przywołał znowu tłum do siebie i rzekł do niego: »Słuchajcie mnie 

wszyscy i zrozumiejcie. Nic nie wchodzi z zewnątrz w człowieka, 

co mogłoby uczynić go nieczystym; lecz co wychodzi z człowieka, to czyni 

człowieka nieczystym. Z wnętrza bowiem, z serca ludzkiego pochodzą złe 

myśli, nierząd, kradzieże, zabójstwa, cudzołóstwa, chciwość, przewrotność, 

podstęp, wyuzdanie, zazdrość, obelgi, pycha, głupota. Wszystko to zło 

z wnętrza pochodzi i czyni człowieka nieczystym«. 

 
MOJŻESZ, BECCAFUMI, Domenico (ok. 1486, Castel Monaperto – 1551, Siena), XV w., kreda, 

Musée du Louvre, Paryż; źródło: www.culture.gouv.fr 

PATRON TYGODNIA: ŚW. MAŁGORZATA WARD, MĘCZENNICA 
Urodziła się w Congleton w hrabstwie Cheshire w Anglii, 
w szlacheckiej rodzinie. 

Gdy za czasów Elżbiety I, w czasach prześladowań katolików, 
uwięziony został kapłan, ks. William Watson, Małgorzata 
odwiedzała go w więzieniu Bridewell w Londynie. I, za którymś 
razem, uśpiła czujność strażników i przemyciła sznur… 

Korzystając z niego ustalonego dnia kapłan uciekł, z pomocą 
przewoźnika Johna Roche, z więzienia. Ale John został 
schwytany a wraz z nim Małgorzata: oprawców zaprowadził 
do niej sznur pozostawiony w oknie przez uciekiniera… 

„Była chłostana i powieszono ją za nadgarstki tak, iż tylko 
czubkami palców dotykała ziemi. Rozciąganie ciała 
doprowadziło do częściowego paraliżu, ale cierpienia tylko 
wzmocniły ją przed ostatnią, ostateczną próbą” pisał później 
Robert Southwell, jezuita, poeta i późniejszy męczennik… 

Odmówiła zeznań. W czasie rozprawy sądowej wyraziła 
radość z „uratowania jednej niewinnej owcy z rąk krwiożer-
czych wilków”. Oferowano jest ułaskawienie w zamian za u-
czestnictwo w protestanckim nabożeństwie – odmówiła. 

Została powieszona w Tyburn w Londynie (1588). 

Beatyfikacji (wraz m.in. z Johnem Rochem) dokonał Pius XI w 1929, a Paweł VI 
ją kanonizował w 1970. (uroczystość 30 sierpnia) 

il.: ŚW. MAŁGORZATA WARD, kościół św. Etheldredy, Londyn; źródło: www.stetheldreda.com 

http://www.swzygmunt.knc.pl/
http://www.culture.gouv.fr/Wave/image/joconde/0120/m503501_d0000295-000_p.jpg
http://www.stetheldreda.com/gallery.html
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INFORMACJE PARAFIALNE 
 30.VIII (niedziela): Swoją posługę w naszej parafii rozpoczyna 

nowy Wikariusz, neoprezbiter ks. KAMIL NOWACKI. Naszemu 

nowemu Pasterzowi życzymy wielu łask Bożych, i powie-
rzamy go opiece Matki Bożej. 
Księże Kamilu – Witamy i Szczęść Boże! 

 1.IX (wtorek) 
 70 rocznica wybuchu II wojny światowej. Pamiętajmy! 

w naszych modlitwach o tych, którzy oddali swoje życie 
w obronie Ojczyzny. 

 Rozpoczęcie nowego roku szkolnego 2009/2010. 
Msze św.: 

 dla szkoły w Słomczynie o 8:00 w kościele. 
 dla szkoły w Brześcach o 9:15 na terenie szkoły. 

Serdecznie zapraszamy! wszystkie dzieci, młodzież, 

rodziców i całe grono pedagogiczne. 
 2.IX (środa): O 19:00 w domu rekolekcyjnym spotkanie od-

powiedzialnych wszystkich grup parafialnych. 
 3.IX (czwartek): PIERWSZY CZWARTEK MIESIĄCA. 

 Msza św. wotywna o Chrystusie Najwyższym i Wiecznym 
Kapłanie o 18:00. Podczas Mszy św. modlitwy o powo-
łania kapłańskie i zakonne z naszej parafii. Zapraszamy! 

do wspólnej modlitwy w tak ważnej sprawie! 
 4.IX (piątek): 1-SZY PIĄTEK MIESIĄCA. 

 Msze św. ku czci Najświętszego Serca Pana Jezusa: 
 o 15:45 dla dzieci. 
 o 18:00. 

 Po Mszy św. wystawienie Najświętszego Sakramentu, 
litania do Serca Pana Jezusa i akt oddania. 

 Spowiedź 1szo-piątkowa ½ godz. przed każdą Mszą św. 
 5.IX (sobota): 1-SZA SOBOTA MIESIĄCA. Na Mszy św. o 18:00, 

oddając hołd Niepokalanemu Sercu Maryi, modlić się będzie-
my o trzeźwość i bezpieczeństwo jazdy na drogach. 

 5-6.IX (sobota-niedziela): Jasnogórskie Dożynki i Ogólnopolska 

Pielgrzymka Rolników: 
 szczegółowy program na stronie www.jasnagora.com. 
 dojazd do Częstochowy – indywidualny. 

 6.IX (niedziela) 

 Po sumie adoracja Najświętszego Sakramentu. 
 Po adoracji spotkanie Kół Żywego Różańca. 

 Chrzty we wrześniu w 4tą niedzielę miesiąca, 27.IX, 
na sumie. Przygotowanie, dla rodziców i chrzestnych, 20.IX 
po sumie, w kościele. 

 Zachęcamy do lektury prasy i wydawnictw katolickich! 

WITAMY! 
23.VIII.2009 do grona członków Kościoła Powszechnego i naszej parafii 
przyjęci zostali, w Sakramencie Chrztu Świętego: 

 

Anita WITCZAK, Kawęczyn 

 

Eryk KOŁACZ, Obory 

Matthew Adam WÓJCIK, Brześce 

Oliwia FELBUR, Brześce 

Paulina BĄBA, Kawęczyn 

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

ZAPOWIEDZI 
Zapowiedź I: Tomasz KOTWICA, kawaler z Moczydłowa, parafia 

Niepokalanego Poczęcia N.M.P. w Górze Kalwarii, i Magda-
lena TRZEWIK, panna z Turowic, parafia tutejsza 

Zapowiedź I: Norbert WOJCIECHOWSKI, kawaler z parafii św. To-

masza Apostoła w Warszawie, i Magdalena Iwona 
STĘPNICKA, panna z Czernideł, 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 odszedł z naszego grona: 

śp. Ksawery GOŁĄBEK, † 25.VIII.2009, l. 79 

Wieczne odpoczywanie racz Mu dać Panie! 

INTENCJE MSZALNE I MODLITEWNE 

31.VIII 
(poniedziałek) 

7:30 
W intencji poległych i pomordowanych w czasie 

II Wojny Światowej 

18:00 
za † Rajmunda Nowickiego, Ewę Kowalczyk, 

Antoninę i Bolesława Nowickich 

1.IX 
(wtorek) 

8:00 
na rozpoczęcie roku szkolnego dla szkoły 

w Słomczynie (W KOŚCIELE) 

9:00 
na rozpoczęcie roku szkolnego dla szkoły 

w Brześcach (W BUDYNKU SZKOŁY) 

18:00 
za † Stefana, Zofię, Stefanię i Stefana Rawskich. 

Rozalię i Marcina Borowskich 

2.IX 
(środa) 

7:30 za † Stefana Janusz 

7:30  

3.IX 
(czwartek) 

7:30 za † Janusza Milewicza 

18:00 
o powołania kapłańskie i zakonne z naszej parafii 

za † Apolonię i Stanisława Gębala, 
Stanisławę i Eugeniusza Brzozowicz 

4.IX 
(piątek) 

7:30  

15:45 
Dziękczynna w 10tą rocznicę ślubu Elżbiety 

i Marcina z prośbą o Boże błogosławieństwo 

18:00 za † Bolesława Zduńczyka 

5.IX 
(sobota) 

7:30  

18:00 
za † Mariannę, Stanisława Knyziaków, zmarłych 

z rodzin Knyziaków i Stankiewiczów 

6.IX 
(niedziela) 

8:45 
za † Józefa, Franciszkę, Marcina Nogalów, 

Stefanię, Józefa i Jana Jaśków 

10:30 za † Tadeusza Barana 

12:00 za parafian 
18:00 za † Eugeniusza Zawadzanko 

70 LAT TEMU… 
Moja bezbronna ojczyzna przyjmie cię najeźdźco 
a droga, którą Jaś i Małgosia dreptali do szkoły 

nie rozstąpi się w przepaść 

Rzeki nazbyt leniwe nieskore do potopów 
rycerze śpiący w górach będą spali dalej 
więc łatwo wejdziesz nieproszony gościu 

Ale synowie ziemi nocą się zgromadzą 
śmieszni karbonariusze spiskowcy wolności 

będą czyścili swoje muzealne bronie 
przysięgali na ptaka i na dwa kolory 

A potem tak jak zawsze – łuny i wybuchy 
Malowani chłopcy bezsenni dowódcy 
plecaki pełne klęski rude pola chwały 
krzepiąca wiedza że jesteśmy - sami 

Moja bezbronna ojczyzna przyjmie cię najeźdźco 
i da ci sążeń ziemi pod wierzbą i spokój 
by ci co po nas przyjdą uczyli się znowu 

najtrudniejszego kunsztu – 
odpuszczania win 

HERBERT, Zbigniew (1924, Lwów – 1998, Warszawa), „17.IX” 

 
Il.: PAKT RIBBENTROP-MOŁOTOW, ADAMIK, Franciszek (ur. 1920, Tworkowa k. Tarnowa), lata 1980-te, 
olejny na płótnie, 138x192 cm, własność prywatna; źródło: www.adamik-art.pl 

MSZE 

ŚWIĘTE 

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

święta pracujące: 08:45, 18:00 

dni powszednie: 07:30 (codziennie), 18:00 (Pt – Sb) 

KANCELARIA 

PARAFIALNA 

tel. (22) 754 47 32, fax. (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 

soboty, niedziele i święta: Nieczynna 

WWW www.swzygmunt.knc.pl 
 

KSIĘŻA Proboszcz Józef NOWACKI, Wikariusz Kamil NOWACKI 
 

http://www.jasnagora.com/zapowiedzi_miesieczne.php?rok=2009&miesiac=9
http://www.adamik-art.pl/fotogalerie.html?func=viewcategory&catid=4
http://www.swzygmunt.knc.pl/

