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Kielich Nowego Przymierza, który Jezus uprzedził już w czasie Ostatniej Wieczerzy, ofiarując siebie samegoPor. Łk 22, 20, przyjmuje On następnie z rąk Ojca 
532, 2600 podczas agonii w GetsemaniPor. Mt 26, 42. Jezus staje się „posłusznym aż do śmierci”Flp 2, 8; Hbr 5, 7-8; modli się: »Ojcze mój, jeśli to możliwe, niech Mnie 

ominie ten kielich…«Mt 26, 39. Wyraża On w ten sposób przerażenie, jakie śmierć wywołuje w Jego ludzkiej naturze. Istotnie, Jego ludzka natura, podobnie 

jak nasza, jest przeznaczona do życia wiecznego; co więcej, w przeciwieństwie do naszej natury jest ona całkowicie wyjęta spod grzechuPor. Hbr 4, 15, który 

jest przyczyną śmierciPor. Rz 5, 12. Przede wszystkim jednak jest ona przyjęta przez Boską Osobę „Dawcy życia”Dz 3,15, „Żyjącego”Ap 1,18, Por. J 1, 4; 5, 26. Jezus, 

zgadzając się w swojej ludzkiej woli, by wypełniła się wola OjcaPor. Mt 26, 42, przyjmuje swoją śmierć jako śmierć 1009 odkupieńczą, aby „w swoim ciele 

ponieść nasze grzechy na drzewo”1 P 2, 24. [KKK, 612] 

DWUDZIESTA DZIEWIĄTA NIEDZIELA ZWYKŁA 

 
JEZUS I UCZNIOWIE, DIETRICH, Veit, (1506, Norymberga – 1549, Norymberga), fragm., rycina, w „Summaria 

vber die gantze Biblia : das Alte vnd Newe Testament”, opubl. 1562; źródło: www.pitts.emory.edu 

Z KSIĘGI PROROKA IZAJASZAIz 53,10-11 

Spodobało się Panu zmiażdżyć swojego Sługę cierpieniem. 

Jeśli wyda swe życie na ofiarę za grzechy, ujrzy potomstwo, dni swe 

przedłuży, a wola Pana spełni się przez Niego. Po udrękach swej duszy 

ujrzy światło i nim się nasyci. 

Zacny mój Sługa usprawiedliwi wielu, ich nieprawości on sam dźwigać 

będzie. 

PSALM RESPONSORYJNYPs 33 

REFREN: Okaż swą łaskę ufającym Tobie 

Bo słowo Pana jest prawe, 

a każde Jego dzieło godne zaufania. 

On miłuje prawo i sprawiedliwość, 

ziemia jest pełna Jego łaski. 

Oczy Pana zwrócone na bogobojnych, 

na tych, którzy czekają na Jego łaskę, 

aby ocalił ich życie od śmierci 

i żywił ich w czasie głodu. 

Dusza nasza oczekuje Pana, 

On jest naszą pomocą i tarczą. 

Panie, niech nas ogarnie Twoja łaska 

według nadziei, którą pokładamy w Tobie. 

Z LISTU ŚWIĘTEGO PAWŁA APOSTOŁA DO HEBRAJCZYKÓWHbr 4,14-16 

Bracia: 

Mając arcykapłana wielkiego, który przeszedł przez niebiosa, Jezusa, Syna 

Bożego, trwajmy mocno w wyznawaniu wiary. 

Nie takiego bowiem mamy arcykapłana, który by nie mógł współczuć 

naszym słabościom, lecz doświadczonego we wszystkim na nasze 

podobieństwo, z wyjątkiem grzechu. 

Przybliżmy się więc z ufnością do tronu łaski, abyśmy otrzymali 

miłosierdzie i znaleźli łaskę w stosownej chwili. 

AKLAMACJAMk 10,45 Alleluja, Alleluja, Alleluja 

Syn Człowieczy przyszedł, żeby służyć 

i dać swoje życie na okup za wielu. 

SŁOWA EWANGELII WEDŁUG ŚW. MARKAMk 10,42-45 

Jezus przywoławszy Dwunastu, powiedział do nich: 

»Wiecie, że ci, którzy uchodzą za władców narodów, uciskają je, a ich 

wielcy dają im odczuć swą władzę. 

Nie tak będzie między wami. Lecz kto by między wami chciał się stać 

wielki, niech będzie sługą waszym. A kto by chciał być pierwszym między 

wami, niech będzie niewolnikiem wszystkich. 

Bo i Syn Człowieczy nie przyszedł, aby Mu służono, lecz żeby służyć i dać 

swoje życie na okup za wielu«. 

PATRON TYGODNIA: ŚW. MARIA BERTILLA BOSCARDIN, ZAKONNICA 
Anna Franciszka urodziła się w 1888 w Brendola we Włoszech w biednej, 
chłopskiej rodzinie Angelo Boscardina, według własnych słów wypowiedzianych 
podczas procesu beatyfikacyjnego „alkoholika, zazdrośnika i gwałtownika”. 

Prosta i niewinna dziewczynka otrzymała tylko podstawowe wykształcenie, i to 
niepełne. Traktowana jako mało rozwinięta nazywana była „gęsią” (od „głupia 

jak…”). 

W dzieciństwie i młodości pracowała, jak wiele 
dziewcząt w tych czasach, na roli, w domu, jako 
służąca. Gdy narodziło się powołanie za poradą 
lokalnego kapłana wybrała w 1904 siostry 
św. Doroty, Córki Najświętszego Serca w Vin-
ceza, przyjmując imię Marii Bertilli. 

Początkowo pracowała w klasztornej kuchni, 
piekarni i pralni. Mimo wielu obowiązków w 1907 
ukończyła kurs pielęgniarski… 

Wysłana została do Treviso, do szpitala, którym 
zarządzały Siostry. Tam pracowała na dzie-
cięcym oddziale, uzyskując szybko uznanie 
swoich, chorych na błonicę (dyfteryt), pod-
opiecznych łagodnością i prostotą podejścia 
do młodych pacjentów. Nie załamała się nawet, 
gdy sama w 1910 zachorowała – zdiagnozo-
wano raka. Przeszła operację. 

W czasie I wojny św. opiekowała się rannymi włoskimi żołnierzami. Wysłana 
do Como cierpliwie, bez protestu, pracowała w szpitalu niosąc pomoc cierpiącym 
mimo niezrozumienia i niekiedy nieprzychylnego traktowania przez lekarzy. 

Szczególnie zwróciła na siebie uwagę w 1917, po powrocie to Treviso, gdy po-
zostawała w szpitalu z pacjentami nawet podczas najsilniejszych bombardowań 
na skutek bitwy pod Caporetto. Jej rosnąca reputacja nie uszła uwagi przełożonej, 
która – zazdrosna o nią – przeniosła ją do szpitalnej pralni. Maria Bertilla pokornie 
znosiła te cierpienia. Dopiero interwencja Matki Generalnej zakonu sprawiła, 
iż Bertilla po czterech miesiącach wróciła do oddziału dziecięcego zostając 
w końcu w 1919 oddziałową przełożoną pielęgniarek. 

Zapytana przez współsiostrę o swe życie duchowe, odpowiedziała: „nie wiem 
co to znaczy ‘zanurzyć się w Panu’. Wystarcza mi zmywanie naczyń i oferowanie 
mojej pracy Bogu. Nic nie wiem o życiu duchowym. Moją drogą jest droga wozu”. 
Pius XII podczas beatyfikacji skomentował to tak: „w pokorze określiła swą drogę 
jako ‘drogę wozu’, a była to droga zwyczajna, droga Katechizmu”. 

A Jan XXIII, podczas kanonizacji, powiedział: „promieniowanie, światło niesione 
przez św. Bertillę roztaczało coraz szersze kręgi: w oddziałach szpitalnych, w kon-
takcie z cierpiącymi, uspokajające, niosące ukojenie, pewność i porządek – Pan 
zawsze kierował jej krokami…” 

Choroba, nie wyleczona w 1910, powróciła. Czyniła szybkie spustoszenia 
i w 1922 w Treviso, po kolejnej operacji, Bertilla odeszła do Pana.… 

Promieniowanie jej osoby bynajmniej nie ustało. U jej grobu zaczęli gromadzić się 
ci, którym potrzebna była opieka. I tam jej doznawali.  

Kilka z niewytłumaczalnych uleczeń, jakie miały miejsce u jej grobu, stało się 
podstawą rozpoczęcia procesu beatyfikacyjnego. Uczynił to w 1952 Pius XII, 
a w 1961 kanonizował ją Jan XXIII. W uroczystościach uczestniczyła nie tylko 
rodzina, ale dziesiątki wdzięcznych pacjentów… 

Relikwie Marii Bertilli przechowywane są w rodzimym domu zakonnym w Vicenza. 

 (uroczystość 20 października) 

il.: ŚW. MARIA BERTILLA; źródło: www.parrocchiasantalucia.com 

http://www.swzygmunt.knc.pl/
http://www.pitts.emory.edu/dia/detail.cfm?ID=15702
http://www.parrocchiasantalucia.com/s__m__bertilla_boscardin.htm
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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. 

 18.X (niedziela): Rozpoczyna się w Kościele Powszechnym 

TYDZIEŃ MISYJNY. Ma on na celu uświadomienie, że każdy 
ochrzczony jest misjonarzem i musi dzielić się darem wiary 
z innymi oraz przypomnienie prawdy, że tam gdzie jest 
głoszona Ewangelia, jest nadzieja, ponieważ w nadziei 
zostaliśmy zbawieni. 

 Taca przeznaczona jest na potrzeby misji. Za złożone 
ofiary serdeczne Bóg zapłać! 

 18-24.X (niedziela-sobota) : Modlitwy w intencjach misyjnych 
w czasie nabożeństw różańcowych i Mszy św. o 18:00. 

 25.X (niedziela): O 15:00 koncert muzyki dawnej w hołdzie 

Janowi Pawłowi II, z udziałem kwartetu instrumentalnego 
oraz chóru kameralnego szkoły muzycznej. Serdecznie 
zapraszamy! 

 Spotkania Małej Scholi dla dzieci klas 1-6 odbywają się 
w piątki 16:00–18:00 (w październiku 15:30–17:30 w koś-
ciele), natomiast Scholi dla gimnazjum i starszych w piątki 
18:00–20:00, w ośrodku rekolekcyjnym Ruchu Światło-Życie. 

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

 Ostatnio aura spowodowała wiele szkód na cmentarzu. 
Cmentarz jest ubezpieczony. Szkody należy zgłaszać do kan-
celarii parafialnej w tym tygodniu, do środy. Warunkiem 
uzyskania odszkodowania jest posiadanie tytułu prawnego 
do grobu (e.g. aktualnego aktu dzierżawy grobu). 

 Chrzty w październiku w 4tą niedzielę miesiąca, 25.X, 
na sumie. 

 Zachęcamy do lektury prasy i wydawnictw katolickich! 
INTENCJE MSZALNE I MODLITEWNE 

19.X 
(poniedziałek) 

17:00  

17:30 Nabożeństwo różańcowe 

18:00 
† Teresy Jana Stanisława Katarzyny Szymańskich 

i całej rodziny Szymańskich i Matyjasiaków 

20.X 
(wtorek) 

17:00  

17:30 Nabożeństwo różańcowe 

18:00 † Ireny Lewandowskiej 

21.X 
(środa) 

17:00  

17:30 Nabożeństwo różańcowe 

18:00 † Marii Czesława Marka Wiśniewskich 

22.X 
(czwartek) 

17:00  

17:30 Nabożeństwo różańcowe 

18:00 
† Wandy Kucickiej, w IIgą r. śmierci, 

i całej rodziny Kucickich 

23.X 
(piątek) 

17:00 † Ryszarda Murawskiego, w 30ty d. od śmierci 
17:30 Nabożeństwo różańcowe 

18:00 † Stanisława Dobrowolskiego, w Iszą r. śmierci 

24.X 
(sobota) 

07:30 
† Bronisławy Władysława Zduńczyk, 

Rafała Kornaszewskiego 

08:00 
O Boże błogosławieństwo dla Janiny i Andrzeja 

Pruśniewskich, w XLtą r. ślubu 

16:30 
W intencji nowożeńców 

Beaty Wiewióra i Daniela Piotra Laskowskiego 

17:30 Nabożeństwo różańcowe 

18:45 
W intencji nowożeńców Magdaleny Penconek i 

Jacka Tomasza Tomczuka 

25.X 
(niedziela) 

8:45 
† Tadeusza Zawiślaka i zmarłych z całej rodziny 

Zawiślaków i Duszków 

10:30 † Aliny Włosińskiej, w Vtą r. śmierci 

12:00 za parafian 
18:00 † Tadeusza Jana Cecylii Oklej 

KSIĘŻE JERZY, UCZYŃ CUD! 
Na Mszę świętą za Ojczyznę, w ostatnią niedzielę każdego miesiąca, 

przychodziła już cała Warszawa… 

„Kazania moje nie są skierowane przeciw komuś. Skierowane są przeciw 

kłamstwu, niesprawiedliwości, poniewieraniu godności człowieka. 

Walczę z systemem zła, a nie z człowiekiem… 

Trwa proces nad Chrystusem w Jego braciach!” 

Jak dramatycznie brzmiała tam pieśń: 

„Ojczyzno ma, tyle razy we krwi skąpana, 

ach, jak wielka jest twoja rana…” 

„Trzeba nam męstwa. Męstwo nie trzyma się żelaza, lecz serca… 

Nie walczcie przemocą. 

Ci, którym nie udało się zwyciężyć sercem i rozumem, usiłują zwyciężyć 

przemocą. 

Przez Krzyż idzie się do Zmartwychwstania, 

do zwycięstwa. Innej drogi nie ma. 

Solidarność to jedność serc, umysłów i rąk, 

które zdolne są odmienić świat na lepszy… 

„Solidarność” to… olbrzymie drzewo, któremu 

obcięto koronę, porąbano gałęzie, ale korzenie 

ma głęboko zapuszczone w nasze serca… bę-

dzie wypuszczała nowe gałązki i przypominała 

światu, że żyje!" 

Księże Jurku! Czas na cuda! 

Przecież ta ofiara wzruszy Boga 

i nie może być daremna. 

Męczenniku, uczyń jeszcze jeden cud nad Wisłą. 

Stoją pomniki, Twoim imieniem nazwane są ulice. 

Niech Bóg da, że będziesz na ołtarzach. 

Niech będzie zło dobrem pokonane. 

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

POLSKIE MADONNY (126): KRÓLOWA PODLASIA Z HODYSZEWA 
Według podań sama Najświętsza Pani miała wskazać miejsce powstania 

świątyni w Hodyszewie. Cudowny obraz Matki Bożej pojawił się bowiem 

niespodziewanie „na lipie. Lud spostrzegłszy obraz na drzewie, zabrał go i 

umieścił w kapliczce, w [sąsiadujących] Kiewłakach, lecz obraz znikł 

wkrótce i powtórnie ukazał się na tej samej lipie”ks. Antoni Roszkowski. 

Wkrótce w miejscu pojawienia się obrazu (zwanym dziś Krynicą) powstała 

kapliczka. Obok wytrysnęło cudowne źródełko … 

Obraz (130105 cm) został namalowany 

(napisany, boć to ikona!) na desce w XVII w. 

przez nieznanego artystę. Umieszczono Go 

w małej cerkiewce grecko-katolickiej 

powstałej po Unii Brzeskiej w 1596. 

Po upadku powstania styczniowego władze 

carskie skasowały Unię Brzeską i cerkwie 

greckokatolickie przejęło prawosławie. 

Na szczęście w Hodyszewie Pani Podlasia 

trafiła do cerkiewnego ikonostasu, gdzie 

dalej doznawała czci. A ze szczątków starej, 

drewnianej unickiej cerkwii zbudowano 

kapliczkę w miejscu ukazania się obrazu, 

w Krynicy… 

W 1914 psałomszczyk (organista), 

uciekając z Hodyszewa, zabrał ze sobą 

Cudowny Obraz wraz z wotami aż do gu-

berni połtawskiej. Odnalezione Sowieci zwrócili w 1926 w ramach 

rewindykacji i Królowa Podlasia wróciła do Hodyszewa… 

Nastąpiło ożywienie kultu a ze źródełka znów zaczęto czerpać cudowną 

wodę… 

Uroczystej koronacji Matki Bożej Pojednania zaplanowanej na 31.VIII.1980 

miał dokonać Prymas Tysiąclecia, Stefan kard. Wyszyński. Mówił o tym 

Franciszek kard. Macharski, który uczynił to w zastępstwie Prymasa: 

„bardzo chciał przybyć tu, na tę ziemię swych przodków, ale powodowany 

równie ważnymi racjami dokonał wyboru pozostania w Warszawie”. 

Był to ostatni dzień sierpnia roku 1980. Tego samego dnia podpisywano 

słynne porozumienia sierpniowe w Gdańsku. Powstawała „Solidarność”… 

I tego samego dnia diecezję łomżyńską poświęcono i zawierzono opiece 

Matce Bożej Hodyszewskiej. 

Do dziś do Królowej Podlasia corocznie zmierzają pielgrzymi, szczególnie z 

Łapska i Zambrowa… 

adres: Sanktuarium Matki Bożej Pojednania, ul. Platonoffa 40, Hodyszewo, 18-212 Nowe Piekuty 
il. MADONNA POJEDNANIA, Hodyszewo 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://theotokos.ovh.org/lipinki.php
http://www.swzygmunt.knc.pl/

