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Zmartwychwstały Pan ponawia […] posłanie: »W imię moje… na chorych ręce kłaść będą, a ci odzyskają zdrowie«Mk 16, 17-18. Potwierdza je przez znaki, 

jakich dokonuje Kościół, wzywając Jego imieniaPor. Dz 9, 34;14, 3. Znaki te 430 świadczą w specjalny sposób, że Jezus jest naprawdę „Bogiem, 

który zbawia”Por. Mt 1, 21; Dz 4,12. [KKK, 1507] 

DWUDZIESTA TRZECIA NIEDZIELA ZWYKŁA 

 
UZDROWIENIE NIEMEGO, TISSOT, James Joseph Jacques (1836, Nantes – 1902, Buillon), 1886-1896, farby 

wodne na papierze, 24.9x15.7cm, Brooklyn Museum, Nowy Jork; źródło: www.brooklynmuseum.org 

Z KSIĘGI PROROKA IZAJASZAIz 35,4-7a 

Powiedzcie małodusznym: „Odwagi! Nie bójcie się! Oto wasz Bóg, oto pom-

sta; przychodzi Boża odpłata; On sam przychodzi, by was zbawić”. 

Wtedy przejrzą oczy niewidomych i uszy głuchych się otworzą. Wtedy 

chromy jak jeleń wyskoczy i język niemych wesoło krzyknie. 

Bo trysną zdroje wód na pustyni i strumienie na stepie; spieczona ziemia 

zmieni się w staw, spragniony kraj w krynice wód. 

PSALM RESPONSORYJNYPs 146 

REFREN: Chwal, duszo moja, Pana, Stwórcę swego 

On wiary dochowuje na wieki, 

uciśnionym wymierza sprawiedliwość, 

chlebem karmi głodnych, 

wypuszcza na wolność uwięzionych. 

Pan przywraca wzrok ociemniałym, 

Pan dźwiga poniżonych, 

Pan kocha sprawiedliwych, 

Pan strzeże przybyszów. 

Ochrania sierotę i wdowę, 

lecz występnych kieruje na bezdroża. 

Pan króluje na wieki, 

Bóg twój, Syjonie, przez pokolenia. 

Z LISTU ŚWIĘTEGO JAKUBA APOSTOŁAJk 2,1-5 

Bracia moi, niech wiara wasza w Pana naszego Jezusa Chrystusa 

uwielbionego nie ma względu na osoby. Bo gdyby przyszedł na wasze 

zgromadzenie człowiek przystrojony w złote pierścienie i bogatą szatę 

i przybył także człowiek ubogi, w zabrudzonej szacie, a wy spojrzycie 

na bogato odzianego i powiecie: „Usiądź na zaszczytnym miejscu”, 

do ubogiego zaś powiecie: „Stań sobie tam albo usiądź u podnóżka 

mojego”, to czy nie czynicie różnic między sobą i nie stajecie się sędziami 

przewrotnymi? 

Posłuchajcie, bracia moi umiłowani! Czy Bóg nie wybrał ubogich tego świa-

ta na bogatych w wierze oraz na dziedziców królestwa przyobiecanego 

tym, którzy Go miłują? 

AKLAMACJAMt 4,23 Alleluja, Alleluja, Alleluja 

Jezus głosił Ewangelię o królestwie 

i leczył wszelkie choroby wśród ludu. 

SŁOWA EWANGELII WEDŁUG ŚW. MARKAMk 7,31-37 

Jezus opuścił okolice Tyru i przez Sydon przyszedł nad Jezioro Galilejskie, 

przemierzając posiadłości Dekapolu. 

Przyprowadzili Mu głuchoniemego i prosili Go, żeby położył na niego rękę. 

On wziął go na bok osobno od tłumu, włożył palce w jego uszy i śliną 

dotknął mu języka, a spojrzawszy w niebo, westchnął i rzekł do niego: 

»Effatha«, to znaczy: »Otwórz się«. Zaraz otworzyły się jego uszy, więzy 

języka się rozwiązały i mógł prawidłowo mówić. 

Jezus przykazał im, żeby nikomu nie mówili. Lecz im bardziej przykazywał, 

tym gorliwiej to rozgłaszali. 

I pełni zdumienia mówili: „Dobrze uczynił wszystko. Nawet głuchym słuch 

przywraca i niemym mowę”. 

PATRON TYGODNIA: ŚW. MAGNUS Z FÜSSEN 
Niewiele pewnego wiadomo o jego życiu. Miał kształcić się St. Gallen, w duchu 
irlandzkiego monastycyzmu św. Kolumbana i św. Galla. Jego pierwszą placówką 

misyjną była Konstancja w Szwajcarii. 

Na zaproszenie Tozzo, kapłana z diecezji Augsburg, 
udać się miał z misją do Algäu (część Bawarii). 

W Epfach spotkał się z bpem Wichbertem z Augs-
burga, który powierzył mu chrystianizację wschod-
niego Algäu. Magnus zagłębił się w dzikie wówczas 
tereny, przekroczył rzekę Lech w St. Mangstritt 
(i.e. ślad św. Magnusa), po czym zbudował celę 
klasztorną. Powstała ona w miejscu, gdzie potem 
wzniesiono klasztor Füssen… 

Tam też ten Apostoł Algäu miał umrzeć ok. 750. 

Gdy w 851 biskup Lanto z Augsburga przenosił 
relikwie Magnusa, powierzył niejakiemu 
Ermenrichowi, mnichowi z Ellwangen, napisanie 
życiorysu Magnusa. Ten, dla dodania powagi 
przypisał go Teodorowi, towarzyszowi św. Magnusa 
(twierdząc, iż jego rola ograniczyła się do przepisania 
i zredagowania „ledwie widocznego” tekstu 
znalezionego przy relikwiach Magnusa). Później mnisi 
w St Gallen otrzymali w darze ów życiorys i ponownie 
go przepisali (ta druga wersja „Vita S. Magni”, 
stworzona została w 1070 przez Otloha z St. Em-
meram, i jej manuskrypt do dziś przechowywany jest 

w St Gallen), włączając w życie św. Magnusa znane szczegóły życia innego 
mnicha o tym samym imieniu, który żył ok. 100 lat wcześniej, w czasach św. Gal-
la. Stąd też życiorys św. Magnusa obfituje w liczne nieprawdopodobieństwa… 

Wraz z życiorysem mnisi w St Gallen otrzymali w darze również relikwię jednej 
z kości Magnusa. Gdy w 1100 okazało się, że relikwie w Füssen zaginęły, drobną 
cząstkę przesłano z powrotem z St Gallen. Ta do dziś jest przechowywana 
w Füssen, wraz z laską, krzyżem i kielichem świętego. 

Z Magnusem związanych jest wiele legend. W Kempten miał rozgonić plagę węży 
(stąd też jest orędownikiem osób ukąszonych przez węże i żmije); w Füssen, 
by móc zbudować klasztor, miał przegonić smoka. Miał też zaprzyjaźnić się 
z niedźwiedziem, który wskazał mu źródła rud żelaza w pobliskich górach, co było 
początkiem najbardziej dochodowego przemysłu tych stron… 

W Szwajcarii, Szwabii, Tyrolu i Bawarii czczony jako jeden z Czternastu 
Wspomożycieli. (uroczystość 6 września) 

il.: ŚW. MAGNUS Z FÜSSEN, bazylika św. Magnusa, Füssen; źródło: en.wikipedia.org 

http://www.swzygmunt.knc.pl/
http://www.brooklynmuseum.org/opencollection/objects/13421/Jesus_Heals_a_Mute_Possessed_Man_%28J%C3%A9sus_gu%C3%A9rit_un_poss%C3%A9d%C3%A9_muet%29
http://en.wikipedia.org/wiki/File:Bild_016.jpg
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INFORMACJE PARAFIALNE 
 8.IX (wtorek): 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. 
 12.IX (sobota): Wypominki o 17:30, a o 18:00 Msza św. 

za zmarłych z wypominek. 
 13.IX (niedziela) 

 Ofiary zbierane na tacę przeznaczone będą na Warszaw-
skie Seminarium Duchowne. Za wszystkie ofiary składa-
my serdeczne Bóg zapłać! 

 Rozpoczęcie nowego roku formacyjnego ministrantów. 
Wszyscy chłopcy, którzy chcieliby zostać ministrantami 
proszeni! są o zgłoszenie się do ks. Kamila, najlepiej po 

Mszach św. niedzielnych, w których będą uczestniczyć. 
 Rozpoczyna się także przygotowanie młodzieży 

kl. III gimnazjum do Sakramentu Bierzmowania: 
 kandydatów zapraszamy! na Mszę św. o 10:30. 

 kandydaci spoza szkół w Brześcach i w Słomczynie 
proszeni są o osobiste zgłoszenie do Ks. Kamila 
po Mszy św. o 10:30. 

 14.IX (poniedziałek): ŚWIĘTO PODWYŻSZENIA KRZYŻA ŚWIĘTEGO. 

 Uroczysta Msza św. o 18:00. Odnowimy przyrzeczenie 
wierności Krzyżowi Świętemu. Prosimy! o przyniesienie 

krzyży z naszych domów. 
 Prosimy! pamiętać o oczyszczeniu i dekoracjach krzyży 

przydrożnych i kapliczek. 
 Są wolne intencje Mszalne („Ktoś, kto prosi o odprawienie 

Eucharystii w godziwej intencji, włącza dzięki Bożej łasce 
konkretne osoby czy wydarzenia w dzieło zbawcze 
Chrystusa”www.fronda.pl). Niech każda rodzina katolicka zamówi! 

przynajmniej jedną Mszę św. w intencji żyjących, a drugą - 
zmarłych! 

 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! 
Do grona członków Kościoła Powszechnego i naszej parafii 23.VIII.2009 
przyjęci zostali, w SAKRAMENCIE CHRZTU ŚWIĘTEGO: 

 

Jakub PIEKARNIAK, Parcela 

 Olga GRZELKA, Słomczyn 

Natomiast 5.IX.2009 przyjęty został: 

 Stanisław Tadeusz STRZELECKI, Słomczyn  

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

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

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

Zapowiedź II: 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 odeszli z naszego grona: 

śp. Janina WITKOWSKA, † 28.VIII.2009, l. 87 

śp. Zenon MICHALAK, † 28.VIII.2009, l. 78 

śp. Zbigniew Jan MRÓWKA, † 29.VIII.2009, l. 64 

Wieczne odpoczywanie racz Im dać Panie! 

INTENCJE MSZALNE I MODLITEWNE 

7.IX 
(poniedziałek) 

7:30 Papieska intencja misyjna 

7:30  

8.IX 
(wtorek) 

7:30  

18:00 
za † Michała Borowskiego, 

Franciszka i Elżbietę Młynarczyków 

9.IX 
(środa) 

7:30 za † Krzysztofa Nowakowskiego 

7:30  

10.IX 
(czwartek) 

7:30  

18:00 za † Wandę Łojewską, w VIIImą r. śmierci 

11.IX 
(piątek) 

7:30 za † Zygmunta Szlązaka, w Vtą r. śmierci 

18:00 za † Michalinę Leśniewską, w XVtą r. śmierci 

12.IX 
(sobota) 

7:30  

15:30 
Msza św. za nowożeńców: 

Marcina Rutkowskiego i Martę Naumowicz 

16:30 
Msza św. za nowożeńców: 

Łukasza Borowskiego i Kingę Kryczka 
17:30 Wypominki 
18:00 Msza św. za zmarłych z wypominek 

13.IX 
(niedziela) 

8:45 
za † Janiny, Zofii, Józefa Michalaków, 

Wiktorii i Wojciecha Gawrysiów 

10:30 
za † Julii, Wojciecha Rawskich, 

Jana i Janiny Guba 

12:00 za parafian 

18:00 
za † Ewy, Stefana Latoszek, 

Tadeusza Krawczyka, Janiny Masikowskiej 
i zmarłych z rodziny Kostrzeniów 

RĘCE NASZE PRZEBITE NA PRZESTRZAŁ… 
Przechodniu powiedz imię, 
A poznamy miejsce 
marzenia, które niesie 
bezpiecznie i lekko. 
Nad nami niebo rośnie 
i wspina się w dymie 
pozostawiona dalekość. 

Były lata nad nami i są. 
Ty zabierzesz nieświadomą stopą 
pręcik ziemi otulony mgłą, 
co nazywa się dla ust tak prosto, 
a jest głosem, co zaciska krtań 
i wołaniem z samotnego dna. 

Nie zapomnisz, bo woda oparzy 
wargi pyszne, i zadusi kłos. 
Kraj ten mamy w oczach jak ołtarzyk 
z gajem dymów świecących jak kość. 
Twarz ukryjesz. Biodra matki suche 
nie wydadzą ziarna, gdyby po nas 
wawrzyn zostać miał mały jak uśmiech 
i jak dłoń albo serce - historia. 

Taka miłość. Jak kamień przygniata 
ręce nasze przebite na przestrzał 
ułożone miłośnie na kwiatach 
i żelazie bogatym jak wieńcach. 

Nie zapomnisz, bo miłość ta 
da ci oczy niezwykłe i zmarszczkę, 
i zobaczysz się, wolny, pod kaskiem 
z bronią naszą w twych spokojnych snach. 

GAJCY, Tadeusz (1922, Warszawa – 1944, Warszawa, w Powstaniu), „EPITAFIUM” 
il. TADEUSZ GAJCY, źródło: www.phalanx.pl 

POCZET PAPIEŻY (140): SYLWESTER II 
Gerbert urodził się w Aurillac we Francji ok. 940-50, w ubogiej rodzinie. 

Po wstąpieniu na służbę kościoła pobierał nauki w Au-

rillac i Barcelonie. Potem udał się do Rzymu, skąd wy-

słano go do Reims. W 991 został tam arcybiskupem, 

ale w 995 wybór uznano nielegalnym i nieważnym… 

W 998 został arcybiskupem Rawenny i rok później, 

po śmierci Grzegorza V, jako pierwszego Francuza 

w historii, wybrano go następcą na Stolicy Apos-

tolskiej. Przyjął imię Sylwestra. 

Zarządzał powierzoną sobie owczarnią z wielką gorliwością i głębokim 

poczuciem odpowiedzialności. Przedsięwziął kroki w celu ukrócenia 

nadużyć kleru (symonia, konkubinat), nalegał by tylko najzdolniejszym 

i najgodniejszym powierzano wysokie stanowiska kościelne. 

Ustanowił kościelną metropolię w Gnieźnie (dla Polski) i w Gran (Węgry), 

i dozwolił na koronację królewską władcy Węgier, Stefana. 

Był autorem prac dogmatycznych, filozoficznych, matematycznych 

(m.in. z logiki formalnej!) i naukowych. Uznawany za jeden z najwybit-

niejszych umysłów swoich czasów: m.in. wprowadził cyfry arabskie, skon-

struował liczydło (liczydło Gerberta), wynalazł mechaniczny zegar waha-

dłowy i inne instrumenty astronomiczne. Miał też skonstruować pierwsze 

organy. Przez pospólstwo natomiast uznawany często za diabelskiego 

magika, w związku z czym miało wokół niego narodzić się wiele legend… 

Zmarł w 1003 w Rzymie i pochowany został na Lateranie. 

il. SYLWESTER II, boczna nawa Bazyliki św. Pawła za Murami, Rzym, źródło: www.niedziela.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.fronda.pl/fronda_pl_sorkovitz/blog/slow_pare_o_intencjach_mszalnych
http://www.phalanx.pl/tworcy/bio/bio0/info/tadeusz-gajcy/3/
http://www.niedziela.pl/papieze.php?r=biogram&nr=139
http://www.swzygmunt.knc.pl/

