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Związanie się na całe życie z drugim człowiekiem może wydawać się trudne, a nawet niemożliwe. Tym ważniejsze jest głoszenie D obrej Nowiny, że Bóg 

nas kocha miłością trwałą i nieodwołalną, że małżonkowie mają udział w tej miłości, że Bóg ich prowadzi i podt rzymuje oraz że przez swoją wierność 

mogą oni być świadkami wiernej miłości Boga. Małżonkowie, którzy z pomocą łaski Bożej dają to świadectwo, często w bardzo tru dnych warunkach, 

zasługują na wdzięczność i wsparcie wspólnoty eklezjalnejPor. Jan Paweł II, adhort. apost. Familiaris consortio, 20. [KKK, 1648] 

DWUDZIESTA SIÓDMA NIEDZIELA ZWYKŁA 
Z KSIĘGI RODZAJURdz 2,18-24 

Pan Bóg rzekł: 

»Nie jest dobrze, żeby mężczyzna był sam; uczynię mu zatem odpowiednią 

dla niego pomoc«. 

Ulepiwszy z gleby wszelkie zwierzęta ziemne i wszelkie ptactwo 

powietrzne, Pan Bóg przyprowadził je do mężczyzny, aby się przekonać, 

jaką da im nazwę. Każde jednak zwierzę, które określił mężczyzna, 

otrzymało nazwę „istota żywa”. I tak mężczyzna dał nazwy wszelkiemu 

bydłu, ptakom powietrznym i wszelkiemu zwierzęciu polnemu, ale dla czło-

wieka nie znalazł odpowiedniej mu pomocy. 

Wtedy to Pan sprawił, że mężczyzna pogrążył się w głębokim śnie, 

i gdy spał, wyjął jedno z jego żeber, a miejsce to zapełnił ciałem. Po czym 

Pan Bóg z żebra, które wyjął z mężczyzny, zbudował niewiastę. 

A gdy ją przyprowadził do mężczyzny, mężczyzna powiedział: „Ta dopiero 

jest kością z moich kości i ciałem z mego ciała. Ta będzie się zwała 

niewiastą, bo ta z mężczyzny została wzięta”. Dlatego to mężczyzna 

opuszcza ojca swego i matkę swoją i łączy się ze swą żoną tak ściśle, 

że stają się jednym ciałem. 

PSALM RESPONSORYJNYPs 128 

REFREN: Niechaj nas zawsze Pan Bóg błogosławi 

Szczęśliwy człowiek, który się boi Pana 

i chodzi Jego drogami. 

Będziesz spożywał owoc pracy rąk swoich, 

szczęście osiągniesz i dobrze ci będzie. 

Małżonka twoja jak płodny szczep winny 

w zaciszu twojego domu. 

Synowie twoi jak oliwne gałązki 

dokoła twego stołu. 

Tak będzie błogosławiony człowiek, który się boi Pana. 

Niech cię z Syjonu Pan błogosławi 

i obyś oglądał pomyślność Jeruzalem 

przez wszystkie dni twego życia. 

Obyś oglądał potomstwo swych dzieci. Pokój nad Izraelem. 

Z LISTU ŚWIĘTEGO PAWŁA APOSTOŁA DO HEBRAJCZYKÓWHbr 2,9-11 

Bracia: 

Widzimy Jezusa, który mało od aniołów był pomniejszony, chwałą i czcią 

ukoronowanego za cierpienia śmierci, iż z łaski Bożej za wszystkich zaznał 

śmierci. 

Przystało bowiem Temu, dla którego wszystko i przez którego wszystko, 

który wielu synów do chwały doprowadza, aby przewodnika ich zbawienia 

udoskonalił przez cierpienie. Tak bowiem Chrystus, który uświęca, jak lu-

dzie, którzy mają być uświęceni, z jednego są wszyscy. Z tej to przyczyny 

nie wstydzi się nazwać ich braćmi swymi. 

AKLAMACJA1 J 4,12 Alleluja, Alleluja, Alleluja 

Jeżeli miłujemy się wzajemnie, Bóg w nas mieszka 

i miłość ku Niemu jest w nas doskonała. 

SŁOWA EWANGELII WEDŁUG ŚW. MARKAMk 10,2-12 

Faryzeusze przystąpili do Jezusa i chcąc Go wystawić na próbę, pytali Go, 

czy wolno mężowi oddalić żonę. 

Odpowiadając zapytał ich: »Co wam nakazał Mojżesz?« 

Oni rzekli: „Mojżesz pozwolił napisać list rozwodowy i oddalić”. 

Wówczas Jezus rzekł do nich: »Przez wzgląd na zatwardziałość serc 

waszych napisał wam to przykazanie. Lecz na początku stworzenia Bóg 

‘stworzył ich jako mężczyznę i kobietę: dlatego opuści człowiek ojca swego 

i matkę i złączy się ze swoją żoną, i będą oboje jednym ciałem’. 

A tak już nie są dwoje, lecz jedno ciało. Co więc Bóg złączył, tego człowiek 

niech nie rozdziela«. 

W domu uczniowie raz jeszcze pytali Go o to. Powiedział im: »Kto oddala 

żonę swoją, a bierze inną, popełnia cudzołóstwo względem niej. I jeśli żona 

opuści swego męża, a wyjdzie za innego, popełnia cudzołóstwo«. 

 
MÓJ DOM, GRACE, Robert, 1992; źródło: www.christcenteredmall.com 

PATRONI TYGODNIA: ŚW. SERGIUSZ I ŚW. BAKCHUS, MĘCZENNICY 
Sergiusz miał być primicerius, wyższym oficerem schola gentilium, rzymskiej 
jednostki nad Eufratem, za cesarza Galeriusza Maximianusa (305-11), a Bakchus 
secundarius, jego podwładnym

„Passio antiquior SS. Sergii et Bacchi
. Zazdrośni rywale donieśli 

władcy, że obaj są chrześcijanami. Wezwani potwierdzili: nie wyrzekli się wiary… 

Przepędzono obu przez obóz w łańcuchach, i jako dezerterów i tchórzy obleczono 
w ubrania kobiece. Następnie cesarz wysłał ich do Barbalissus, do niejakiego 
Antiochusa, który pozycję dowódcy nad Eufratem miał zawdzięczać Sergiuszowi. 

Tam ponownie byli przesłuchiwani i ponownie 
nie wyrzekli się wiary. Obaj zostali ciężko 
wychłostani, po czym leżącego Bakchusa 
obrócono na plecy i przez kolejną godzinę 
kontynuowano torturę. Umierając Bakchus miał 
mówić: „im bardziej poniewieracie zewnętrzną 
powłokę człowieka, tym bliższy jest człowiek 
wewnętrzny do życia wiecznego”… 

Sergiuszowi natomiast założono specjalne sandały z wystającymi z podeszwy 
gwoźdźmi skierowanymi do góry i pognano przez 9 mil do miejscowości Resaph 
(Tetrapyrgium). Tam go ścięto. W ostatnich słowach miał modlić się: „Przyjmij, 
Panie, mą duszę i daj jej odpocząć w niebieskim namiocie ze wszystkimi, 
w których znalazłeś upodobanie”. 

Ciała męczenników miano wyrzucić ptakom na żer, ale lokalni chrześcijanie 
odnaleźli je i pochowali w Resaph. 

Pierwszy kościół ku czci męczenników powstał już w 425 w Resaph. Imperator 
Justynian wybudował następne w Konstantynopolu (dziś meczet!) i Akce. 
Wystawiono im również kościół w Rzymie. (uroczystość 7 października) 

il.: ŚW. SERGIUSZ I BAKCHUS, VII w., 28.542 cm, enkausta, Kijów; źródło: campus.belmont.edu 

http://www.swzygmunt.knc.pl/
http://www.christcenteredmall.com/stores/art/grace/as_for_me_and_my_house.htm
http://campus.belmont.edu/honors/SinaiIcons/SinaiIcons.html
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INFORMACJE PARAFIALNE 
 Rozpoczął się miesiąc październik poświęcony Matce Bożej 

Różańcowej. 

 Nabożeństwa różańcowe odprawiane są o 17:30. 
 Msze św. odprawiane są przed nabożeństwem 

różańcowym, o 17:00, i zaraz po, o 18:00. Mszy św. 
porannej o 7:30 nie ma! 

 Specjalne nabożeństwa różańcowe: 
 dla dzieci – w każdy piątek o 15:45; 
 dla młodzieży – w każdy piątek po Mszy św. o 18.00; 

Szczególny obowiązek uczestnictwa w nich mają kandydaci 

do bierzmowania, traktując je jako jeden z elementów 
przygotowujących do przyjęcia tego sakramentu. 

 4.X (niedziela)-10.X (sobota): TYDZIEŃ MIŁOSIERDZIA. Pod 

hasłem „OTOCZMY TROSKĄ ŻYCIE”. Zapraszamy do wspólnej 
modlitwy w intencji każdego życia. 

 10.X (sobota): Nabożeństwo różańcowe o 17:30 za zmarłych 

z wypominek. Po nabożeństwie Msza św. za tych zmarłych. 
 11.X (niedziela) 

 Spotkanie kandydatów do bierzmowania o 12:00 
w kościele. Obecność przynajmniej jednego z rodziców - 
obowiązkowa. 

 IX DZIEŃ PAPIESKI pod hasłem „JAN PAWEŁ II – PAPIEŻ 

WOLNOŚCI”. Pragniemy uczcić Osobę Ojca Świętego 
przede wszystkim poprzez modlitwę o Jego rychłą beatyfikację! 

 O 17:30 „Różaniec z Ojcem świętym”. 
 Przed kościołem zbiórka na fundusz stypendialny dla 

najzdolniejszej, a ubogiej młodzieży. Poprzez troskę 
o edukację i formację młodego pokolenia budujmy! 

żywy pomnik dla Papieża-Polaka. 
 Bardzo prosimy! o czystość wokół grobów. Składajmy wszel-

kie nieczystości w kontenerach. Prosimy o unikanie samowol-
nego, bez zgody administracji cmentarza, sadzenia drzewek. 

 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: Konrad Artur KORNASZEWSKI, kawaler z Kawę-

czyna, parafia tutejsza, i Sylwia Aleksandra MROZOWSKA, 
panna z parafii Klarysew 

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

WITAMY! 
27.IX.2009 do grona członków Kościoła Powszechnego i naszej parafii 
przyjęci zostali, w SAKRAMENCIE CHRZTU ŚWIĘTEGO: 

 

Adam BOROWSKI, Podłęcze 

 

Julia Agnieszka GNIADEK, Wólka Dworska 

Matylda Bianka GRZANECZKA, Łęg 

Antonina Maja LENARCZYK, Słomczyn 

Wiktoria LISZEWSKA, Łęg 

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

ODESZLI 
W ostatnim czasie odeszli z naszego grona: 

śp. Ryszard MURAWSKI, † 23.IX.2009, l. 52 

śp. Marianna CYGAN, † 25.IX.2009, l. 100 

śp. Andrzej KOWALCZYK, † 28.IX.2009, l. 95 

Wieczne odpoczywanie racz Im dać Panie! 

INTENCJE MSZALNE I MODLITEWNE 

5.X 
(poniedziałek) 

17:00  

17:30 Nabożeństwo różańcowe 

18:00 † Marię, Annę, Zofię i Stanisława Boczkowskich 

6.X 
(wtorek) 

17:00  

17:30 Nabożeństwo różańcowe 

18:00 
Dziękczynno-błagalna w XXXtą r. ślubu 

Małgorzaty i Jerzego 

7.X 
(środa) 

17:00 † Janinę Witkowską 

17:30 Nabożeństwo różańcowe 

18:00 † Zenona Michalaka 

8.X 
(czwartek) 

17:00 
Dziękczynno-błagalna w XLIIIcią r. ślubu 

Wiesławy i Jana Marcinkowskich 

17:30 
Nabożeństwo różańcowe (o powołania 

kapłańskie i zakonne z naszej parafii) 

18:00 † Zygmunta Gołębiowskiego, w IVtą r. śmierci 

9.X 
(piątek) 

17:00  

17:30 Nabożeństwo różańcowe 

18:00 † Annę i Wojciecha Kopyt, Konstantego Osucha 

10.X 
(sobota) 

17:00 † Mariannę, Józefa i Stefana Olczak 

17:30 Nabożeństwo różańcowe (w intencji zmarłych) 
18:00 † zmarłych z wypominek 

11.X 
(niedziela) 

8:45 
† Annę, Marię, Zofię i Stanisława Boczkowskich, 

Rozalię Mikoszewską 

10:30 
† Stanisławę i Stanisława Ciesielczuk, Leona i 

Janinę Szymborskich 

12:00 za parafian 

18:00 † Witolda Łacha 

ZABITYCH NIE  MOŻNA ZWYCIĘŻYĆ… 
Dr Hans Schmidt 

Notatki i fragmenty korespondencji 

… Warszawa zabita jak Jerycho, posypana popiołem i solą, przeklęta… 

Tysiące ofiar na żarzących się gruzach, tysiące spłoną tu, w lagrze ……. Póki 

ich nie ujrzałem, nie wierzyłem że mogą zagrażać Rzeszy - kobiety w nad-

palonych ogniem włosach, starcy z kostek wyrwanych z warszawskiego 

bruku …. także trzyletni dzieciak – jeśli kiedykolwiek dorośnie ……………… 

……………… . Jeden z bandytów umiał nawet po niemiecku, choć mówił z ak-

centem nienawiści: 

- Warto było? – spytałem …. Za dwa kolory na fladze?  za sepleniący język 

poetów? Kilka dni walki przypłacisz życiem! 

-  Nigdy nie byłem tak wolny jak w Powstaniu! gdybym mógł – znowu bym 

walczył – przerwał mi ordynarnie i odszedł – mimo, że nie dałem mu 

rozkazu ……………………….. numer ponad trzydzieści tysięcy. Ale nie zapi-

sałem. Z takimi nie można zwyciężyć. ………….. można ich zabić. 

Ale zabitych tym bardziej nie można zwyciężyć. 

URBANKOWSKI, Bogdan (ur. 1943, Warszawa), fragm. „GŁOSÓW”, część „Rozdawać siebie. Opowieść 
o różańcu”, 1968. Dr Schmidt – SS-man w obozie w Buchenwaldzie 

POLSKIE MADONNY (124): WAMBIERZYCKA KRÓLOWA RODZIN 
Tablica w sanktuarium w Wambierzycach podaje, iż gdzieś ok. 1200. 

przed niewielką figurką Matki Bożej umieszczoną w konarach 

wysokiej lipy modlił się niewidomy, niejaki Jan z Raszewa. 

Modlitwa została wysłuchana i Jan odzyskał wzrok… 

Wieść o cudzie zaczęła przyciągać tłumy pielgrzymów. 

Ufundowano kościół, wokół którego powstała osada… 

Oryginalna figurka nie przetrwała, ale do Vamberic (tak 

miejscowość nazywali Czesi) ok. 1380 trafiła maleńka 

(28 cm) figurka Matki Bożej, z drewna lipowego, ze szko-

ły śląskiej (w stylu tzw. Madonn na lwach). I to ona jest 

dziś czczona jako Wambierzycka Królowa Rodzin… 

W ciągu stuleci ciągnęli do Niej pątnicy z Czech, Moraw, 

Austrii, Opolskiego i Górnego Śląska (ok. 200 tys. rocznie 

w XIX w.W. Encyklopedia Herdera). Przyciągały ich cuda jej przy-

pisywane, niezwykłe zjawiska związane z sanktuarium 

(w 1679 i 1923, kościół otaczać miało nieziemskie 

światło…), cudowne źródełko, które odkryto… 

Koronacji figurki dokonał Prymas Stefan kard. Wyszyń-

ski 17.VIII.1980, u progu Solidarności… W swoim 

ostatnim kazaniu na tego typu uroczystości mówił: 

„Nasze prośby składamy w Twoje dłonie opiekuńcze, Najlepsza Matko 

i Królowo Rodzin, od tylu wieków czczona na pograniczu tych ziem, 

gdzie jednoczysz braci Polaków, zwłaszcza Dolnego Śląska, naszych 

pobratymców Czechów, Słowaków, Łużyczan i Morawian, również 

Niemców, Austriaków, Węgrów i wielu innych”. 

A Ojciec św. Jan Paweł II napisał w liście: „Raduję się […], że Matka Boża 

otrzymuje ten widomy znak miłości i czci, jakiej doznaje w niebie, w łonie 

Trójcy Przenajświętszej, a jaką my, tu na ziemi, staramy się naśladować, 

koronując Jej obrazy i Jej statuy…” 

adres: XX. Jezuici, Bazylika Nawiedzenia N.M.P., 57-411 Wambierzyce, 
il. WAMBIERZYCKA KRÓLOWA RODZIN, Wambierzyce źródło: www.piotrskarga.pl 

MSZE 

ŚWIĘTE 

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

święta pracujące: 08:45, 18:00 

dni powszednie: Patrz – intencje parafialne 

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.piotrskarga.pl/ps,2678,16,3674,1,PM,przymierze.html
http://www.swzygmunt.knc.pl/

