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[…] prawdziwe szczęście nie polega ani na bogactwie czy dobrobycie, na ludzkiej sławie czy władzy, ani na żadnym ludzkim dziele, choćby było tak 

użyteczne jak nauka, technika czy sztuka, ani nie tkwi w żadnym stworzeniu, ale znajduje się w samym Bogu, 227 który jest źródłem wszelkiego dobra 

i wszelkiej miłości: 

Bogactwo jest wielkim bożyszczem dzisiejszych czasów; to jemu właśnie wielu ludzi składa hołd. Mierzą oni szczęście według st anu posiadania, a także 

według stanu posiadania odmierzają szacunek… Wszystko to bierze się z przekonania, że będąc bogatym można wszystko. Bogactwo jest więc jednym 

z bożków dzisiejszych czasów. Innym jest uznanie… Doszło do tego, że uznanie, fakt bycia znanym, czynienia wrzawy w świecie (co  można by nazwać 

rozgłosem prasowym) uważa się za dobro samo w sobie, za najwyższe dobro, za przedmiot najwyższej czci J. H. Newman, Discourses to mixed congregations, 5. [KKK, 1723] 

DWUDZIESTA ÓSMA NIEDZIELA ZWYKŁA 

 
CHRYSTUS I MŁODY BOGACZ, HOFMANN, Heinrich (1824, Darmstadt – 1911, Drezno), 1889, kościół Riverside, 

Nowy York; źródło: www.theriversidechurchny.org 

Z KSIĘGI MĄDROŚCIMdr 7, 7-11 

Modliłem się i dano mi zrozumienie, 

przyzywałem, i przyszedł na mnie duch mądrości. 

Przeniosłem ją nad berła i trony 

i w porównaniu z nią za nic miałem bogactwa. 

Nie porównałem z nią drogich kamieni, 

bo wszystko złoto wobec niej jest garścią piasku, 

a srebro przy niej ma wartość błota. 

Umiłowałem ją nad zdrowie i piękność 

i wolałem mieć ją aniżeli światło, 

bo nie zna snu blask od niej bijący. 

A przyszły mi wraz z nią wszystkie dobra 

i niezliczone bogactwa w jej ręku. 

PSALM RESPONSORYJNYPs 90 

REFREN: Nasyć nas, Panie, Twoim miłosierdziem 

Naucz nas liczyć dni nasze, 

byśmy zdobyli mądrość serca. 

Powróć, o Panie, jak długo będziesz zwlekał? 

Bądź litościwy dla sług Twoich. 

Nasyć nas o świcie swoją łaską, 

abyśmy przez wszystkie dni nasze mogli się radować i cieszyć. 

Daj radość w zamian za dni Twego ucisku, 

za lata, w których zaznaliśmy niedoli. 

Niech sługom Twoim ukaże się Twe dzieło, 

a Twoja chwała nad ich synami. 

Dobroć Pana, Boga naszego, niech będzie nad nami 

i wspieraj pracę rąk naszych, 

dzieło rąk naszych wspieraj. 

Z LISTU ŚWIĘTEGO PAWŁA APOSTOŁA DO HEBRAJCZYKÓWHbr 4, 12-13 

Żywe jest słowo Boże, skuteczne i ostrzejsze niż wszelki miecz obosieczny, 

przenikające aż do rozdzielenia duszy i ducha, stawów i szpiku, zdolne 

osądzić pragnienia i myśli serca. 

Nie ma stworzenia, które by było przed Nim niewidzialne, przeciwnie, 

wszystko odkryte i odsłonięte jest przed oczami Tego, któremu musimy 

zdać rachunek. 

AKLAMACJAMt 5, 3 Alleluja, Alleluja, Alleluja 

Błogosławieni ubodzy w duchu, 

albowiem do nich należy królestwo niebieskie. 

SŁOWA EWANGELII WEDŁUG ŚW. MARKAMk 10, 17-27 

Gdy Jezus wybierał się w drogę, przybiegł pewien człowiek i upadłszy 

przed Nim na kolana, pytał Go: „Nauczycielu dobry, co mam czynić, 

aby osiągnąć życie wieczne?” 

Jezus mu rzekł: »Czemu nazywasz Mnie dobrym? Nikt nie jest dobry, 

tylko sam Bóg. Znasz przykazania: ‘Nie zabijaj, nie cudzołóż, nie kradnij, 

nie zeznawaj fałszywie, nie oszukuj, czcij swego ojca i matkę’«. 

On Mu rzekł: „Nauczycielu, wszystkiego tego przestrzegałem od mojej 

młodości”. 

Wtedy Jezus spojrzał z miłością na niego i rzekł mu: »Jednego ci brakuje. 

Idź, sprzedaj wszystko, co masz, i rozdaj ubogim, a będziesz miał skarb 

w niebie. Potem przyjdź i chodź za Mną«. Lecz on spochmurniał 

na te słowa i odszedł zasmucony, miał bowiem wiele posiadłości. 

Wówczas Jezus spojrzał wokoło i rzekł do swoich uczniów: »Jak trudno jest 

bogatym wejść do królestwa Bożego«. Uczniowie zdumieli się na Jego 

słowa, lecz Jezus powtórnie rzekł im: »Dzieci, jakże trudno wejść 

do królestwa Bożego tym, którzy w dostatkach pokładają ufność. Łatwiej 

jest wielbłądowi przejść przez ucho igielne niż bogatemu wejść do kró-

lestwa Bożego«. 

A oni tym bardziej się dziwili i mówili między sobą: „Któż więc może się 

zbawić?” 

Jezus spojrzał na nich i rzekł: »U ludzi to niemożliwe, ale nie u Boga; 

bo u Boga wszystko jest możliwe«”. 

PATRONI TYGODNIA: ŚW. SERAFIN Z MONTEGRANARO, ZAKONNIK 
Feliks de Nicola urodził się we włoskim Montegranaro k. Ankony w 1540. 
Był drugim z czworga dzieci biednej, ale religijnej, rodziny chłopskiej. 

W dzieciństwie i młodości zajmował się wypasaniem owiec. 

Gdy miał 16 lat wstąpił do zakonu kapucynów 
w Jesi, gdzie otrzymał imię Serafin. Miał wtedy 
westchnąć: „Nie mam nic prócz krucyfiksu i ró-
żańca, ale z nimi mam nadzieję pomóc bra-
ciom i zostać świętym”… 

Początkowo był karcony za nieporadność, 
spotkało go wiele przykrości i docinków. 
Swój los jednakże przyjmował ze spokojem 
i cierpliwością… 

Próbował naśladować wielkiego patrona swe-
go zakonu, św. Franciszka. Z czasem zasłynął 
jako wzorowy kwestarz, ogrodnik i furtian, 
a Bóg obdarzył go wieloma charyzmatami: darem 
poznania i profetyzmu, umiejętnością czytania w ser-
cach. Mimo braku formalnego wykształcenia po radę 
i naukę przychodziły do niego osoby świeckie i duchowne, niekiedy wysoko 
postawione (m.in. książęta Bawarii i Parmy, szlachta z Bolonii i kard. Bandini). 

Nie chcąc by całowano jego rękę bądź tunikę nosił przy sobie krucyfiks, 
który podsuwał wyrażającym szacunek… 

Znany był też z poczucia humoru. Toteż nie dziwi, że gdy dzięki jego modlitwie 
Bóg uzdrowił kard. Bernerio (miał również dar uzdrawiania), ten – żartując - 
skomentował to: „Bracie, odbyłem długą podróż. Już miałem nadzieję, że wejdę 
do raju. Ale przez ciebie drzwi niebios zostały mi zatrzaśnięte przed samym 
nosem. Zostałem zrzucony ze schodów i oto wróciłem do świata”. 

Zmarł w 1604 w Ascoli, gdzie spędził większość życia. Jego grób do dziś znajduje 
się tam w kapucyńskim opactwie. 

Kanonizował go Klemens XIII w 1767. W bulli kanonizacyjnej napisał, iż anal-
fabeta Serafin był człowiekiem, który „wiedział jak czytać i rozumieć wielką księgę 
życia jaką jest nasz Zbawiciel, Jezus Chrystus. Dlatego też zasługuje, by być 
wymienianym jako jego uczeń”. (uroczystość 12 października) 

il.: ŚW. SERAFIN, prawd. GHEZZI, Pier Leone (1674, Comunanza – 1755, Rzym), XVIII w, konwent 
kapucyński, Frascati; źródło: www.frascati.ofmcap.org 

http://www.swzygmunt.knc.pl/
http://www.theriversidechurchny.org/about/gallery/
http://www.frascati.ofmcap.org/chiesa_decor.html


 

   NR XLI/2009 (391) 
 

Wyd. Redakcja parafia św. Zygmunta, ul. Wiślana 85, 05-507, Słomczyn, 11 października 2009 strona — 2— 
Nakład: 400 egz. 

INFORMACJE PARAFIALNE 
 Trwa październik poświęcony Matce Bożej Różańcowej 

 Nabożeństwa różańcowe odprawiane są o 17:30. 

 Msze św. o 17:00 i, po nabożeństwie, 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, traktując je jako jeden z elementów 
przygotowujących do przyjęcia tego sakramentu. 

 11.X (niedziela) 

 W Rzymie kanonizacja abpa Zygmunta Szczęsnego 
FELIŃSKIEGO (1822-1895), metropolity warszawskiego. 

 IX DZIEŃ PAPIESKI pod hasłem „JAN PAWEŁ II – PAPIEŻ 

WOLNOŚCI”. Uczcijmy osobę Ojca Świętego przede 
wszystkim poprzez modlitwę o Jego rychłą beatyfikację! 

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

najzdolniejszej, a ubogiej młodzieży. 
 17.X (sobota): Nowenna do Matki Boskiej Nieustającej Pomocy 

w czasie nabożeństwa różańcowego o 17:30. Intencje 

można składać do skrzynki przy ołtarzu M.B.N.P. 
 25 lat temu, 19.X.1984, komunistyczna policja polityczna (SB) 

porwała, a następnie zamordowała, Sługę Bożego ks. Jerzego 
POPIEŁUSZKĘ. Pamiętajmy! o nim w naszych modlitwach… 

 Za tydzień rozpoczyna się tydzień misyjny. Taca przeznaczona 
będzie na potrzeby misji. 

 Zbliża się listopad – miesiąc poświęcony modlitewnej pamięci 
o naszych zmarłych. Księża przyjmują na wypominki roczne 
i jednorazowe, w zakrystii lub kancelarii. 

 Odpowiadając na potrzeby parafian zmieniono i wydłużono 
godziny urzędowania kancelarii. Nowy rozkład znajduje 
się w stopce gazetki, a także na stronie internetowej parafii. 

 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! 

ODESZLI 
W ostatnim czasie odeszli z naszego grona: 

śp. Marianna KWIATKOWSKA, † 8.X.2009, l. 99 

śp. Stefan KNAP, † 8.X.2009, l. 83 

Wieczne odpoczywanie racz Im dać Panie! 

INTENCJE MSZALNE I MODLITEWNE 

12.X 
(poniedziałek) 

17:00  

17:30 Nabożeństwo różańcowe 

18:00 † Józefa Piotra, Zygmunta, Juliannę Szlązaków 

13.X 
(wtorek) 

17:00 † Wincentego, Andrzeja, Jerzego Pindelskich 

17:30 Nabożeństwo różańcowe 
18:00 † Jadwigi Kazimierza Karola Mularczyków 

14.X 
(środa) 

17:00 † Heleny Bonieckiej, w XXXyą d. od pogrzebu 

17:30 Nabożeństwo różańcowe 

18:00 † Andrzeja Ludwina, w VItą r. śmierci 

15.X 
(czwartek) 

17:00  

17:30 
Nabożeństwo różańcowe (o powołania 

kapłańskie i zakonne z naszej parafii) 
18:00 † Jadwigi Janusz 

16.X 
(piątek) 

17:00  

17:30 Nabożeństwo różańcowe 

18:00 † Jadwigi Zbigniewa Ambroziaków 

17.X 
(sobota) 

17:00 
† Hanny Biernackiej, w XXVtą r. śmierci, 

Stanisława Biernackiego 

17:30 Nabożeństwo różańcowe (z nowenną do M.B.N.P) 

18:00 
Dziękczynno-błagalna w Ltą r. ślubu 

Haliny i Adolfa Wiśniewskich 

18.X 
(niedziela) 

8:45 † Jana Olesińskiego, w Xtą r. śmierci 

10:30 
† Stanisławy Leona Stefana Dąbrowskich, 

zmarłych z rodzin Dąbrowskich i Należytych 

12:00 za parafian 

18:00 
† Edwarda Tadeusza, rodziców Daniluków i 

Marciniuków 

TAJEMNICE EUCHARYSTII (51): PRZEBITA HOSTIA Z DIJON 
Ok. 1430 w Monako(?) pewna kobieta zakupiła monstrancję, zapewne 

kradzioną, chociażby dlatego, że ciągle jeszcze znajdowała się w niej 

hostia. Kobieta – innowierca - do oczyszczenia użyła noża. I nies-

podziewanie z Hostii zaczęła wyciekać Krew! 

W miejscach przebicia Hostii Krew zas-

tygała pozostawiając krwawe brzegi, 

a na środku pojawiło się odbicie Pana, 

w otoczeniu kilku przedmiotów związa-

nych z Pasją… 

Wkrótce cudowna Hostia trafiła do Rzy-

mu. Już w 1433 Eugeniusz IV zdecydo-

wał o przekazaniu Jej, w nagrodę za o-

bronę papieża na soborze w Bazylei, 

księciu Filipowi Dobremu z Burgundii, 

który z kolei darował ją miastu Dijon. 

Przez wieki przechowywana była kaplicy 

La Sainte Chapelle, w relikwiarzu daro-

wanym w 1454 przez księżnę Izabellę Portugalską, żonę Filipa. Relikwiarz 

zwieńczono koroną królewską darowaną przez Ludwika XII z wdzięczności 

za uzdrowienie, które przypisywano cudownej Hostii… 

W trakcie rewolucji La Sainte Chapelle sprofanowano – zamieniono w wię-

zienie i warsztaty, co doprowadziło do jej ruiny i zburzenia. Hostię udało się 

przenieść do lokalnego kościoła parafialnego św. Michała Archanioła. 

Ale w 1794 władze municypalne świątynię przejęły i … poświęciły „bogini 

Rozumu” (la Raison). Przy okazji cudowną Hostię spalono, a cenny 

relikwiarz i koronę przetopiono… 

Pozostały nieliczne zapisy i dzieła artystyczne ukazujące Hostię z Dijon… 

A w XIX w. corocznie w kościele św. Michała Archanioła odprawiana była 

jeszcze Msza św. ekspiacyjna… 

il. HOSTIA Z DIJON, z “Koścół św. Michała w Dijon”, METMAN, Etienne, 1914; źródło: pagesperso-orange.fr 

POLSKIE MADONNY (125): WNIEBOWZIĘTA PIĘKNA MADONNA, LIPINKI 
Orginał Madonny w Lipinkach datowano na przełom XIII i XIV w. Pochodził 

z warsztatów małopolskich. Przekazy wspominają także o Węgrzech, 

Słowacji i Czechach. Do Polski przybyła gdzieś w XV w. Być może starano 

się tu Ją uchronić przed wojnami husyckimi, i stąd stare legendy 

mówiące o „ucieczce z Węgier” Matki Bożej? 

Ok. 1540 była czczona w niedalekiej Męcinie Wielkiej. 

Niewiele lat później okolice nawiedziły kataklizmy 

zarazy i najazdów rusińskich. Nie ominęły Męciny 

Wielkiej i osada przestała istnieć. Mieszkańcy 

przenieśli się do Lipinki wraz ze swoją Panią… 

Jedna z legend mówi, że Matka Boża dotarła do Li-

pinek na wezbranych powodzią falach rzeczki Lipianki 

i zatrzymała się na jej brzegu, nieopodal stojącego tam 

starego drewnianego kościoła… 

I tak kościół św. Marcina, a później powstałe 

sanktuarium, stały się celem licznych, lokalnych 

pielgrzymek. Do czasów zaborów: gdy ramach polityki 

tzw. „józefinizmu” austriackie władze ogołociły kościół, 

skonfiskowały wota, srebrne sukienki i korony Matki 

Bożej. Ograniczono też administracyjnie tradycję 

pielgrzymek. Kult zaczął podupadać. Sama figurka 

trafiła najpierw do bocznego ołtarza, potem na strych 

kościoła. W końcu, dzięki prostym ludziom, wybudowano 

jej kapliczkę przy miejscowym cmentarzu… 

Dopiero w 1939, w wyniku odradzającego się kultu, 

umieszczono Ją ponownie w niszy prezbiterium kościoła 

i poddano konserwacji (1941). 

W 1969 Kapituła Watykańska udzieliła zgody na uroczystą koronację. 

Nie doszło do niej aliści szybko, bo w 1972 sanktuarium maryjne spłonęło. 

Figurkę spod głównego ołtarza wyciągnął, „siłą” wdzierając się do palącej 

świątyni, wikary. Niestety, Matka Boża nasycona w trakcie konserwacji 

ochronnymi żywicami, nie tyle się spaliła, co stopiła od wysokiej 

temperatury, zatracając kształty… 

Na podstawie zachowanej dokumentacji cudowną figurkę, o wys. 121 cm, 

odtworzył, w drewnie lipowym, rzeźbiarz Mieczysław Stobierski. W wy-

drążeniu umieścił szczątki oryginału, zaznaczając ciągłość kultu… 

17.VIII.1980 Matkę Bożą Wniebowziętą koronował bp Jerzy Ablewicz, 

a kazanie wygłosił bp przemyski, Ignacy Tokarczuk. A w 2005 umieszczo-

no ją w ołtarzu głównym odbudowanego sanktuarium maryjnego… 

adres: kościół Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny, 38-305 Lipinki 7 
il. WNIEBOWZIĘTA PIĘKNA MADONNA, Lipinki źródło: theotokos.ovh.org 

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 

pon. wt. śr. pt. 09:00–10:00 

pon. wt. czw. 16:00–17:00 

soboty, niedziele i święta: Nieczynna 

WWW www.swzygmunt.knc.pl 
 

KSIĘŻA Proboszcz Józef NOWACKI, Wikariusz Kamil NOWACKI 
 

http://pagesperso-orange.fr/nadine-emmanuel.clause/famille/emetman/sommaire.html
http://theotokos.ovh.org/lipinki.php
http://www.swzygmunt.knc.pl/

