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Nauczanie Kościoła stwierdza istnienie piekła i jego wieczność. Dusze tych, którzy umierają w stanie grzechu śmiertelnego, be zpośrednio po śmierci 393 

idą do piekła, gdzie cierpią męki, „ogień wieczny”Por. Symbol Quicumque: DS 76; Synod Konstantynopolitański: DS 409. 411; Sobór Laterański IV: DS 801; Sobór Lyoński II: DS 858; Benedykt XII, konst. Benedictus 

Deus: DS 1002; Sobór Florencki (1442): DS 1351; Sobór Trydencki: DS 1575; Paweł VI, Wyznanie wiary Ludu Bożego, 12. Zasadnicza kara piekła polega na wiecznym oddzieleniu od Boga; 

wyłącznie w Bogu człowiek może mieć życie i szczęście, dla których został stworzony i których pragnie.  [KKK, 1035] 

DWUDZIESTA SZÓSTA NIEDZIELA ZWYKŁA 
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Z KSIĘGI LICZBLb 11,25-29 

Pan zstąpił w obłoku i mówił z Mojżeszem. Wziął z ducha, który był w nim, 

i przekazał go owym siedemdziesięciu starszym. A gdy spoczął na nich 

duch, wpadli w uniesienie prorockie. Nie powtórzyło się to jednak. 

Dwóch mężów pozostało w obozie. Jeden nazywał się Eldad, a drugi 

Medad. Na nich też zstąpił duch, bo należeli do wezwanych, tylko nie przy-

szli do namiotu. Wpadli więc w obozie w uniesienie prorockie. 

Przybiegł młodzieniec i doniósł Mojżeszowi: „Eldad i Medad wpadli w obo-

zie w uniesienie prorockie”. Jozue, syn Nuna, który od młodości swojej był 

w służbie Mojżesza, zabrał głos i rzekł: „Mojżeszu, panie mój, zabroń im”. 

Ale Mojżesz odparł: „Czyż zazdrosny jesteś o mnie? Oby tak cały lud Pana 

prorokował, oby mu dał Pan swego ducha”. 

PSALM RESPONSORYJNYPs 19 

REFREN: Nakazy Pana są radością serca 

Prawo Pańskie jest doskonałe i pokrzepia duszę, 

świadectwo Pana niezawodne, uczy prostaczka mądrości. 

Bojaźń Pańska jest szczera i trwa na wieki, 

sądy Pana prawdziwe, a wszystkie razem słuszne. 

Zważa na nie Twój sługa 

i nagrodę otrzyma za ich przestrzeganie. 

Kto jednak widzi swoje błędy? 

Oczyść mnie z błędów, które są dla mnie skryte. 

Także od pychy broń swojego sługę, 

by nie panowała nade mną. 

Wtedy będę bez skazy 

i wolny od wielkiego występku. 

Z LISTU ŚW. JAKUBA APOSTOŁAJk 5,1-6 

Teraz wy, bogacze, zapłaczcie wśród narzekań na utrapienia, jakie was 

czekają. Bogactwo wasze zbutwiało, szaty wasze stały się żerem dla moli, 

złoto wasze i srebro zardzewiało, a rdza ich będzie świadectwem przeciw 

wam i toczyć będzie ciała wasze niby ogień. Zebraliście w dniach 

ostatecznych skarby. 

Oto woła zapłata robotników, żniwiarzy pól waszych, którą zatrzymaliście, 

a krzyk ich doszedł do uszu Pana Zastępów. Żyliście beztrosko na ziemi 

i wśród dostatków tuczyliście serca wasze w dniu rzezi. Potępiliście 

i zabiliście sprawiedliwego: nie stawia wam oporu. 

AKLAMACJAJ 17,17ba Alleluja, Alleluja, Alleluja 

Słowo Twoje, Panie, jest prawdą, 

uświęć nas w prawdzie. 

SŁOWA EWANGELII WEDŁUG ŚW. MARKAMk 9,38-43.45.47-48 

Jan powiedział do Jezusa: „Nauczycielu, widzieliśmy kogoś, kto nie chodzi 

z nami, jak w Twoje imię wyrzucał złe duchy, i zabranialiśmy mu, 

bo nie chodził z nami”. 

Lecz Jezus odrzekł: »Nie zabraniajcie mu, bo nikt, kto czyni cuda w imię 

moje, nie będzie mógł zaraz źle mówić o Mnie. Kto bowiem nie jest 

przeciwko nam, ten jest z nami. 

Kto wam poda kubek wody do picia, dlatego że należycie do Chrystusa, 

zaprawdę powiadam wam, nie utraci swojej nagrody. 

Kto by się stał powodem grzechu dla jednego z tych małych, którzy wierzą, 

temu byłoby lepiej uwiązać kamień młyński u szyi i wrzucić go w morze. 

Jeśli twoja ręka jest dla ciebie powodem grzechu, odetnij ją; lepiej jest dla 

ciebie ułomnym wejść do życia wiecznego, niż z dwiema rękami pójść 

do piekła w ogień nieugaszony. I jeśli twoja noga jest dla ciebie powodem 

grzechu, odetnij ją; lepiej jest dla ciebie chromym wejść do życia, 

niż z dwiema nogami być wrzuconym do piekła. Jeśli twoje oko jest 

dla ciebie powodem grzechu, wyłup je; lepiej jest dla ciebie jednookim 

wejść do królestwa Bożego, niż z dwojgiem oczu być wrzuconym do piekła, 

gdzie robak ich nie umiera i ogień nie gaśnie«. 

PATRON TYGODNIA: ŚW. WINCENTY A PAULO, PREZBITER 
Urodził się w Pouy w 1581, jako trzecie z sześciorga dzieci Jana i Bertrandy 
de Moras, w średnio-zamożnej, wiejskiej rodzinie. Rodzice wysłali go do szkoły 
franciszkanów w Dax. Sam na siebie zarabiał korepetycjami. Potem podjął studia 
teologiczne w Saragossie i Tuluzie (licencjat 1604). W 1600 został kapłanem. 

Podążał utartą ówcześnie drogą kariery i sukcesu. 
Przełomem, otwierającym mu oczy na realne 
problemy i potrzeby, był rok 1605. Statek, którym wy-
płynął z Marsylii, został napadnięty przez tureckich 
piratów a Wincentego sprzedano w Tunisie jako nie-
wolnika. W ciągu 2 lat miał kolejno czterech muzuł-
mańskich panów. Ostatnim z nich był renegat 
katolicki, którego jednakże młody kapłan zdołał 
nawrócić. Obaj szczęśliwie uciekli do Europy… 

Przez parę lat Wincenty dalej się kształcił, w Rzymie. 
Ale w 1609 Paweł V wysłał go do Francji na dwór 
Henryka IV. Tam królowa Małgorzata Walezy 
mianowała go jałmużnikiem. 

Poznał ks. Pierre'a de Berulle (późniejszego 
kardynała), który znalazł mu parafię w Clichy, na o-
brzeżach Paryża, oraz zaznajomił z rodziną de Gon-
di, księcia Joigny, dyrektora generalnego galer. 
W 1617 podczas spowiedzi chorego wieśniaka 
ze zdumieniem zorientował się, że wszystkie 
poprzednie były świętokradcze, udawane. I za zgodą 
de Gondich zaczął służyć ubogim i pokrzywdzonym. 
Głosił rekolekcje i misje. Wkrótce musiał prosić 
innych kapłanów o pomoc i tak powstało (1625) 

Zgromadzenie Księży Misjonarzy – lazarystów. Członkami byli, i są do dziś, 
kapłani i świeccy, którzy czynią śluby czystości, posłuszeństwa i ubóstwa, 
prowadzą misje, w szcze-gólności w środowisku wiejskim. 

Odtąd polem jego działalności stała się każda parafia. Z grup pomocy chorym, 
które natchnął, powstał wkrótce - pod kierunkiem św. Ludwiki de Marillac - zakon 
Sióstr Miłosierdzia: szarytek (fr. charite – miłosierdzie). Dbał o przygotowanie 
młodych mężczyzn do kapłaństwa. Organizował rekolekcje przed święceniami, 
powoływał do życia seminaria duchowne… 

W czasach wojen niósł pomoc dotkniętym nieszczęściami. Nie zapomniał o ga-
lernikach i porwanych niewolnikach (miał wykupić kilkuset z nich). W uznaniu 
zasług był członkiem Królewskiej Rady Sumienia, której podlegały wszystkie 
sprawy Kościoła, a także wychowanie młodego delfina, przyszłego Ludwika XIV… 

W tym wirze wydarzeń i aklywności pozostał pokornym i skromnym kapłanem… 

Zmarł w 1660. Jego misjonarze pracowali wtedy już w większości krajów 
europejskich (w 1651 przybyli do Polski)… 

W 1729 Benedykt XIII wyniósł Wincentego do chwały błogosławionych, a Klemens 
XII w 1737 do chwały świętych. W 1885 Leon XIII uznał go za patrona wszystkich 
dzieł miłosierdzia w Kościele. (uroczystość 27 września) 

il.: ŚW. WINCENTY A PAULO, BRACCI, Pietro (1700, Rzym - 1773, Rzym), 1754, marmur, bazylika św. Piotra, 
Watykan; źródło: www.saintpetersbasilica.org 

http://www.swzygmunt.knc.pl/
http://www.tate.org.uk/servlet/ViewWork?workid=23723
http://www.saintpetersbasilica.org/Statues/Founders/VincentdePaul/VincentdePaul.htm
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INFORMACJE PARAFIALNE 
 1.X (czwartek): Rozpoczyna się miesiąc październik poświęcony 

Matce Bożej Różańcowej: 

 Nabożeństwa różańcowe odprawiane będą codziennie 
o 17:30. 

 Msze św. odprawiane będą bezpośrednio przed nabożeń-
stwem różańcowym, o 17:00, i zaraz po nim, o 18:00. 

 Specjalne nabożeństwa różańcowe: 
 dla dzieci – w każdy piątek o 15:45; 
 dla młodzieży – w każdy piątek o 17:30; 

Szczególny obowiązek uczestnictwa w nich mają 
kandydaci do bierzmowania, jako jeden z elementów 
przygotowujących do przyjęcia tego sakramentu. 

 1.X (czwartek): PIERWSZY CZWARTEK MIESIĄCA: 

 Nabożeństwo różańcowe w intencji powołań kapłańskich 
i zakonnych z naszej parafii o 17:30, a po nim Msza św. 
wotywna o Chrystusie Najwyższym i Wiecznym Kapłanie 

 2.X (piątek): PIERWSZY PIĄTEK MIESIĄCA: 
 O 18:00 Msza św. ku czci Najśw. Serca Pana Jezusa. 
 Msza św. dla dzieci, w połączeniu z nabożeństwem 

różańcowym, o 15:45. 

 Spowiedź 1szo-piątkowa ½ godz. przed każdą Mszą św. 
 3.X (sobota): PIERWSZA SOBOTA MIESIĄCA: 

 W czasie nabożeństwa różańcowego o 17:30 i na Mszy św. 
o 18:00, oddając hołd Niepokalanemu Sercu Maryi 
modlić się będziemy o trzeźwość naszej parafii. 

 4.X (niedziela): Tradycyjnie w pierwszą niedzielę października, 

po sumie, odprawimy procesję różańcową. W związku 
z tym nie będzie już nabożeństwa różańcowego wieczorem. 
Po procesji spotkanie Kół Żywego Różańca. 

 Chrzty w październiku w 4tą niedzielę miesiąca, 25.X, 
na sumie. Zgłoszenia do 16.X w kancelarii. Przygotowanie, 
dla rodziców i chrzestnych, 18.X po sumie, w kościele. 

 Zachęcamy do lektury prasy i wydawnictw katolickich! 

ZAPOWIEDZI 
Zapowiedź II: Łukasz Andrzej WRÓBEL, kawaler z Cieciszewa, 

parafia tutejsza, i Renata Karolina ODOLIŃSKA, panna 
z Kędzierówki parafia św. Jana Chrzciciela 

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

ŚLUBY 
26.IX.2009 Sakrament Małżeństwa przyjęli: 

Tomasz KOTWICA i Magdalena TRZEWIK 

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

ODESZLI 
W ostatnim czasie odeszli z naszego grona: 

śp. Jadwiga GUTT, † 21.IX.2009, l. 85 

śp. Teresa Marta JELENIEWSKA-GAWRON, † 20.IX.2009, l. 82 

śp. Barbara KORNASZEWSKA, † 19.IX.2009, l. 65 

Wieczne odpoczywanie racz Im dać Panie! 

INTENCJE MSZALNE I MODLITEWNE 

28.IX 
(poniedziałek) 

7:30 za † Edytę Kodym, w Iszą r. śmierci 

7:30  

29.IX 
(wtorek) 

7:30 
za † Mariannę, Annę, Wacława i syna Wacława 

Zaronów 

7:30  

30.IX 
(środa) 

7:30  

18:00 za † Janinę Witkowską, w XXXty d. od pogrzebu 

1.X 
(czwartek) 

17:00  

17:30 
Nabożeństwo różańcowe (o powołania 

kapłańskie i zakonne z naszej parafii) 

18:00 za † Zenona Michalaka 

2.X 
(piątek) 

15:45  

17:00  

17:30 Nabożeństwo różańcowe 

18:00 za † Zbigniewa Olszewskiego 

3.X 
(sobota) 

17:00 za † Mariusza Mielniczuka 

17:30 Nabożeństwo różańcowe 

18:00 
za † Stanisława, Stanisławę, Franciszka i 

Eugeniusza Zawadzanko 

4.X 
(niedziela) 

8:45 za † Jana, w IIgą r. śmierci, i Genowefę Woźniak 

10:30 
o Boże błogosławieństwo i opiekę Matki Bożej 

dla Łukasza i Joanny Gutowskich, w Iszą r. ślubu  
12:00 za parafian 
18:00 za † Zbigniewa Trzewika 

STABAT MATER… 
Stała matka boleściwa - na rynku 

Przy swym martwym, powieszonym synku. 

Stała w świata przeraźliwej pustce 

Polska matka w służącowskiej 

chustce. 

Nie płakała i nic nie mówiła, 

Zimne oczy w zimne zwłoki wbiła. 

Wisiał bosy, z wszystkiego wyzuty. 

Niemcy przedtem zabrali mu buty. 

Będą w butach jej syna chodzili 

Po tej ziemi, którą pohańbili. 

Po tej ziemi, która umęczona, 

Stoi - patrzy - i milczy - jak ona. 

* * * 

Stabat Mater, Mater Dolorosa, 

Gdy jej synów odcinali z powroza. 

Kładła w groby, głuche jak jej noce - 

Martwe swego żywota owoce. 

Stabat Mater, Mater Nostra, 

Polonia, 

Z cierni miała koronę, na skroniach. 

WITTLIN, Józef (1896, Dmytrów. Podole – 1976, Nowy Jork) 

il.: KAPLICZKA NA PODWÓRZU KAMIENICY, LOKAJSKI, Eugeniusz (1908, Warszawa – 1944, Warszawa), 
Powstanie Warszawskie, 3cia dekada VIII.1944; źródło: fototeka.1944.pl, MPW 

POCZET PAPIEŻY (143): SERGIUSZ IV 
Piotr Marcin (o przydomku Buccaporci – „świński ryj”) był synem szewca, 

również Piotra, i Stefanii, z rzymskiej dzielnicy Ad Pinea. Dzięki 

zdolnościom szybko awansował w hierarchii kościelnej, aż został 

mianowany biskupem Albano (1004-1009). Po śmierci Jana XVIII został 

wybrany papieżem i przyjął imię Sergiusza. 

Podobnie jak jego poprzednicy miał być 

człowiekiem ówczesnego niekoronowanego 

władcy Rzymu, Jana III Krescencjusza 

(Patricius Romanum), acz istnieją posz-

laki, iż próbował wzmocnić opozycję 

pro-cesarską (pozycję niemieckiego 

cesarstwa rzymskiego). 

Niestety, patriarcha Konstantynopola, 

Sergiusz II, nie dozwolił na umieszczenie 

w 1009 imienia papieża Sergiusza 

na dyptychach (znajdowali się na nich ci, 

za których modlono się w czasie Mszy św.)… 

Sergiusz nadał kilka przywilejów klasztorom, 

niektóre z nich zwalniając z jurysdykcji diecezjalnej. Choć jego władza 

ziemska była ograniczona wielu rycerzy i szlachta oddawało swe ziemie 

pod opiekę papieża. 

Przypisuje się również Sergiuszowi wydanie bulli potępiającej zniszczenie 

w 1009 bazyliki Grobu Pańskiego w Jerozolimie przez fanatycznego kalifa 

al-Hakim bi-Amr Allaha, i wezwanie do wypędzenia muzułmanów z Ziemi 

Świętej… 

W czasach głodu nawiedzających Rzym wspomagał ubogich zasobami 

Stolicy Apostolskiej… 

Zmarł w 1012, w tydzień po śmierci Jana Krescencjusza, co zrodziło 

przypuszczenia, iż mógł być zamordowanym. Pochowany został w bazylice 

Laterańskiej w Rzymie. 

Sergiusz pojawia się w wykazach świętych benedyktyńskich, choć nie był 

kanonizowany. 

il. SERGIUSZ IV, 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://fototeka.1944.pl/object.php5?object=1770
http://www.niedziela.pl/papieze.php?r=biogram&nr=142
http://www.swzygmunt.knc.pl/

