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Wszyscy chrześcijanie powinni starać się „należycie kierować swymi uczuciami, aby korzystanie z rzeczy ziemskich i przywiązanie do bogactw wbrew 

duchowi ewangelicznego ubóstwa nie przeszkodziło im w osiągnięciu doskonałej miłości”Sobór Watykański II, konst. Lumen gentium, 42. [KKK, 2545] 

DWUDZIESTA PIĄTA NIEDZIELA ZWYKŁA 

 
CHRYSTUS I DZIECKO, BLOCH, Carl Heinrich (1834, Kopenhaga – 1890, Kopenhaga), olejny na płótnie, 

58104cm; źródło: www.carlbloch.com 

Z KSIĘGI MĄDROŚCIMdr 2,12.17-20 

Bezbożni mówili: 

„Zróbmy zasadzkę na sprawiedliwego, bo nam niewygodny: sprzeciwia się 

naszym sprawom, zarzuca nam łamanie prawa, wypomina nam błędy 

naszych obyczajów. Zobaczmyż, czy prawdziwe są jego słowa, wybadajmy, 

co będzie przy jego zejściu. 

Bo jeśli sprawiedliwy jest synem Bożym, Bóg ujmie się za nim i wyrwie go 

z ręki przeciwników. Dotknijmy go obelgą i katuszą, by poznać jego 

łagodność i doświadczyć jego cierpliwości. Zasądźmy go na śmierć 

haniebną, bo — jak mówił — będzie ocalony”. 

PSALM RESPONSORYJNYPs 54 

REFREN: Pan podtrzymuje całe moje życie 

Wybaw mnie, Boże, w imię swoje, 

mocą swoją broń mojej sprawy. 

Boże, wysłuchaj mojej modlitwy, 

nakłoń ucha na słowo ust moich. 

Bo powstają przeciwko mnie pyszni, 

gwałtownicy czyhają na me życie, 

nie mają oni Boga 

przed swymi oczyma. 

Oto mi Bóg dopomaga, 

Pan podtrzymuje me życie. 

Będę Ci chętnie składać ofiarę 

i sławić Twe dobre imię. 

Z LISTU ŚWIĘTEGO JAKUBA APOSTOŁAJk 3,16-4,3 

Najmilsi: 

Gdzie zazdrość i żądza sporu, tam też bezład i wszelki występek. Mądrość 

zaś zstępująca z góry jest przede wszystkim czysta, dalej skłonna do zgo-

dy, ustępliwa, posłuszna, pełna miłosierdzia i dobrych owoców, wolna 

od względów ludzkich i obłudy. Owoc zaś sprawiedliwości sieją w pokoju 

ci, którzy zaprowadzają pokój. 

Skąd się biorą wojny i skąd kłótnie między wami? Nie skądinąd, tylko 

z waszych żądz, które walczą w członkach waszych. Pożądacie, a nie ma-

cie, żywicie morderczą zazdrość, a nie możecie osiągnąć. Prowadzicie 

walki i kłótnie, a nic nie posiadacie, gdyż się nie modlicie. Modlicie się, 

a nie otrzymujecie, bo się źle modlicie, starając się jedynie o zaspokojenie 

swych żądz. 

AKLAMACJA2 Tes 2,14 Alleluja, Alleluja, Alleluja 

Bóg wezwał nas przez Ewangelię, 

abyśmy dostąpili chwały naszego Pana Jezusa Chrystusa. 

SŁOWA EWANGELII WEDŁUG ŚW. MARKAMk 9,30-37 

Jezus i Jego uczniowie podróżowali przez Galileę, On jednak nie chciał, 

żeby kto wiedział o tym. Pouczał bowiem swoich uczniów i mówił im: »Syn 

Człowieczy będzie wydany w ręce ludzi. Ci Go zabiją, lecz zabity po trzech 

dniach zmartwychwstanie«. Oni jednak nie rozumieli tych słów, a bali się 

Go pytać. 

Tak przyszli do Kafarnaum. Gdy był w domu, zapytał ich: »O czym to roz-

mawialiście w drodze?« Lecz oni milczeli, w drodze bowiem posprzeczali 

się między sobą o to, kto z nich jest największy. 

On usiadł, przywołał Dwunastu i rzekł do nich: »Jeśli kto chce być 

pierwszym, niech będzie ostatnim ze wszystkich i sługą wszystkich«. 

Potem wziął dziecko; postawił je przed nimi i objąwszy je ramionami, rzekł 

do nich: »Kto przyjmuje jedno z tych dzieci w imię moje, Mnie przyjmuje; 

a kto Mnie przyjmuje, nie przyjmuje Mnie, lecz Tego, który Mnie posłał«. 

PATRON TYGODNIA: BŁ. HERMAN KALEKA 
Urodził się w 1013, najprawdopodobniej już częściowo sparaliżowany. Był synem 
Wolfrada (Wolverada) II, szwabskiego hrabiego Altshausen. 

Poruszanie się przychodziło mu z ogromnym trudem. Stąd też jego przydomek – 
Kaleka (niem. „der Lahme” lub łac. „Contractus”). 

A jednak. Być może to już 
rodzice dostrzegli jego zdol-
ności intelektualne i oddali 
– a może po prostu podrzu-
cili? - opatowi Berno z Rei-
henau, na wyspie jeziora 
Bodeńskiego. Tam, nie mo-
gąc pracować fizycznie, 
Herman poświęcił się do-
głębnym studiom. I żelazna 
wola sprawiła, iż stał się 
jednym z największych inte-
lektualistów swoich czasów. 

Jego osiągnięcia w dziedzi-
nach niekiedy bardzo od siebie odległych, jak matematyka, astronomia, muzyka, 
łacina, greka, nie mówiąc już o teologii, wkrótce sprawiły, iż żądni wiedzy zaczęli 
zjeżdżać się do Reichenau z całej ówczesnej Europy.… 

A ten w 1043 przyjął święcenia zakonne. 

Szczególne uznanie przyniósł mu „Chronicon”, w której odnotował najważniejsze 
wydarzenia od początku chrześcijaństwa do 1054… Z czasem kontynuacją owej 
kroniki zajął się Bertold z Reichenau – uczeń Hermana. 

Pisał wiersze (e.g. „De octo vitiis principalibus”, dedykowany zakonnicom). 
Skomponował wiele dzieł muzycznych: antyfon i hymnów - w tym słynne „Salve 
Regina” oraz „Alma Redemptoris Mater”… 

Opracował instrukcje konstrukcji astrolabium, poprzednika sekstantu. Niektórzy 
przypisują mu podział godziny na minuty… 

Ten kaleki mistrz zmarł w Reichenau, gdzie w zasadzie spędził całe życie, 
w 1054. Po śmierci miejsce jego pochówku otoczone zostało szczególnym kultem. 

Beatyfikował go Pius IX w 1863. 

Jego relikwie przechowywane są w Altshausen. (uroczystość 24 września) 
il.: BŁ. HERMAN KALEKA, ok. 1750, fresk, kościół św. Michała, Altshausen; źródło: heiligenlexikon.de 

http://www.swzygmunt.knc.pl/
http://www.carlbloch.com/php/artwork.php?artwork=700
http://www.heiligenlexikon.de/BiographienH/Hermann_der_Lahme.html
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INFORMACJE PARAFIALNE 
 20.IX (niedziela): Niedziela środków społecznego przekazu. 

Taca przeznaczona jest na utrzymanie archidiecezjalnego 

Radia Józef. 
Dzięki audycjom i modlitwie emitowanym na jego falach wiele 
osób starszych, chorych, samotnych przezwycięża trudne 
doświadczenia choroby, starość i samotność. 

 23.IX (środa): Wspomnienie św. O. PIO, BOŻEGO CHARYZMATYKA, 

który przyjął na swoje ciało rany Jezusa ukrzyżowanego. 
Nauka płynąca z krzyża tak przybliżyła o. Pio Boga i ludzi, 
że mógł nieść pomoc w sposób nadprzyrodzony. Lekarz dusz i 
ciała: zbudował dom ulgi w cierpieniu, pośrednik łask u Boga. 

 27.IX (niedziela): Na każdej Mszy św., po Komunii św., 
odnowienie przysięgi małżeńskiej. Zapraszamy! wszystkie pary 

małżeńskie naszej parafii. 
 Księża uprzejmie proszą! o utrzymanie porządku na cmentarzu. 

Chwasty, które wyrosły, wymagają usunięcia. Jeśli ktoś nie 
jest w stanie utrzymać czystości wokół grobu, prosimy o zgło-

szenie się do kancelarii parafialnej - dotyczy to osób 
starszych, lub mieszkających daleko od cmentarza. Miejsce 
spoczynku naszych bliskich, świętych, męczenników, bohate-
rów naszej parafii powinno być szczególnie pielęgnowane, 
otoczone modlitwą, czcią i utrzymane w należytym porządku! 

 W miesiącu październiku nabożeństwa różańcowe odprawiane 
będą o 17:30. Msze św. w październiku, w dni powszednie, 
odprawiane będą przed nabożeństwem różańcowym – 
o 17:00, i po nabożeństwie - o 18:00. 

 Chrzty w 4tą niedzielę miesiąca, 27.IX, na sumie. 
 Zachęcamy do lektury prasy i wydawnictw katolickich! 

ZAPOWIEDZI 
Zapowiedź II: Łukasz KOZAKIEWICZ, kawaler z Łęgu, parafia 

tutejsza, i Katarzyna GĄSIOREK, panna z parafii św. Maksy-
miliana w Kątach 

Zapowiedź II: Jacek Tomasz TOMCZUK, kawaler z parafii św. Jó-

zefa w Konstancinie, i Magdalena PENCONEK, panna z Pias-
ków, parafia tutejsza 

Zapowiedź I: Łukasz Andrzej WRÓBEL, kawaler z Cieciszewa, 

parafia tutejsza, i Renata Karolina DOLIŃSKA, panna z Kę-
dzierówki parafia św. Jana Chrzciciela 

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

INTENCJE MSZALNE I MODLITEWNE 

21.IX 
(poniedziałek) 

7:30  

18:00 za † Stefana Dudka, w IIgą r. śmierci 

22.IX 
(wtorek) 

7:30  

7:30  

23.IX 
(środa) 

7:30  

7:30  

24.IX 
(czwartek) 

7:30  

7:30  

25.IX 
(piątek) 

7:30  

17:30  

18:00 
za † Reginę, Czesława, Jana i Stanisława Mucka, 

Andrzeja Kazubskiego 

26.IX 
(sobota) 

7:30  

18:00 
za nowożeńców: 
Tomasza Kotwicę i Magdalenę Trzewik 

27.IX 
(niedziela) 

8:45 za † Barbarę Wyszyńską, w Vtą r. śmierci 

10:30 za † Mariana Kanabusa i rodziców z obu stron 

12:00 za parafian 

18:00 
za † Józefa Wargockiego i zmarłych z rodzin 

Wargockich i Wilczaków 

CHODŹ WYSPOWIADAM CIĘ ZARAZ… 
Jak Ty, Ojcze, mogłeś być w dwu miejscach jednocześnie? 

W listopadzie 1917 r. generał Luigi Cadorna, 

dowódca wojsk włoskich w czasie pierwszej wojny światowej, 

po klęsce postanowił się zastrzelić. 

Zobaczył wtedy obok siebie kapucyna, 

który rozkazał mu: Rzuć broń! 

Rzucił. Zakonnik zniknął. 

Został tylko zapach fiołków. 

Kto to był? 

W 1920 r. udał się generał 

do klasztoru w San Giovanni Rotondo. 

Przywitało go dwóch zakonników. Oznajmili: 

- Właśnie Ojciec Pio czeka na pana. 

Generał poznał: Tak, to był tamten zakonnik. 

Ojcze Pio, 

a w jakim języku rozmawiałeś z tą umierającą Amerykanką, 

która wyznała wiarę i została uzdrowiona? 

- Oczywiście, po włosku. 

Pan Bóg wszystko przetłumaczy. 

- Genueńczyku, jaką ty szpetną masz twarz. 

Jesteś tak blisko morza i nie potrafisz się umyć? 

- Skąd mnie znasz? 

- Jesteś doktor Ezio Saltamerenda, 

kierownik Instytutu Bioterapii w Genui. 

- Tak. 

- Chodź, wyspowiadam cię zaraz. 

Jesteś masonem, prawda ? 

- Tak - odpowiedział adwokat Festa. 

- To co ty robisz? 

- Walczę z Kościołem. 

Ojciec Pio wziął go za rękę, patrzył mu w oczy. 

- Nie bój się! 

- Ojcze, wyspowiadaj mnie! 

Ojcze Pio, Sługo Boga, 

w Tobie dziś czytam słowa Apostoła: 

Nie daj Boże, bym się miał chlubić z czego innego, 

jak tylko z krzyża Pana naszego Jezusa Chrystusa, 

dzięki któremu świat stał się ukrzyżowany dla mnie, 

a ja dla świataGa 6,14. 

Ja na ciele swoim noszę blizny, 

znamię przynależności do JezusaGa 6,17. 

Ojcze Czcigodny, jeśli Ty widzisz tak głęboko, 

to chyba bym się bał z Tobą spotkać. 

Bałbym się, że mi powiesz przy ludziach: 

- Dlaczego ty masz taką brzydką gębę, 

a jesteś tak blisko źródła? 

Uklęknij, wyspowiadam cię zaraz. 

Potęgą Ty jesteś, mój Ojczulku! 

ZAWITKOWSKI,, Józef, bp (ks. Tymoteusz) (ur. 1938, Żdżary), z cyklu „TO JEST KTOŚ!” 

POCZET PAPIEŻY (142): JAN XVIII 
Phasianus (taki przydomek nosił) był synem rzymskiego kapłana Leona, 

być może spokrewnionego z rządzącym rodem Krescencjuszy… 

Był kardynałem-prezbiterem bazyliki św. Piotra. 

Dzięki poparciu Jana II Krescencjusza w 1004 

został papieżem i przyjął imię Jana. 

Jak się wydaje jego działalność ograniczała 

się do administracji kościelnej. Przywrócił 

biskupstwo w Merseburgu, zatwierdził bisku-

pstwo w Bambergu, założone przez cesarza 

Henryka II. Nadał paliusze abp. Meingau-

dusowi z Trewiru i Elfegowi z Canterbury. 

Otoczył papieską opieką opactwo Saint-

Benóitsur-Loire. Interweniował w sporze z kościo-

łem francuskim, odrzucającym niektóre z decyzji Rzymu. 

Za jego pontyfikatu, w 1008, chrzest przyjął król Szwecji Olaf Skótkonung 

i podniósł chrześcijaństwo do rangi religii państwowej. 

Biskupem Rzymu uznawał Jana również Konstantynopol, a jego imię 

pojawiło się na bizantyjskich dyptychach… 

Na epitafium Jana pojawia się wzmianka o związaniu „Greków” z Koś-

ciołem i przezwyciężeniu schizmy… 

W 1004 Bolesław Chrobry wyprawił wysłanników do Rzymu a Jan, 

wysłuchawszy ich relacji, „bez wahania” i „bez wątpienia” zaliczył eremitów 

benedyktyńskich - tzw. Pięciu Braci Męczenników, osadzonych przez 

Bolesława w eremie koło Międzyrzecza nad Wartą i tam zamordowanych 

w 1003 podczas napadu - w poczet świętych. W drodze powrotnej 

wysłannicy zostali uwięzieni przez Niemców i osadzeni w klasztorze 

w Magdeburgu, skąd przynajmniej jednemu z nich udało się uciec - fakt 

ten tłumaczył cudowną pomocą świętych męczenników… 

W 1009 Jan w nieznanych okolicznościach zrezygnował z urzędu 

papieskiego i został mnichem, zamieszkał w klasztorze przy bazylice 

S. Paolo fuori le Mura, gdzie wkrótce zmarł i został pochowany. 

il. JAN XVIII, 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.niedziela.pl/papieze.php?r=biogram&nr=141
http://www.swzygmunt.knc.pl/

