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Lud święty ma za zadanie walczyć za pomocą łaski z wysoka, aby otrzymać dobra obiecane przez Boga. Aby posiadać i kontemplować Boga, chrześcijanie 

powinni umartwiać swoje pożądania i za pomocą łaski Bożej 2015 odnosić zwycięstwo nad pokusami używania i panowania. [KKK, 2549] 

DWUDZIESTA TRZECIA NIEDZIELA ZWYKŁA 

 
ŚW. PAWEŁ I LIST DO FILEMONA, WEIGEL, Johann Christoph (1654, Redwitz – 1725, Norymberga), 

z „Biblia ectypa…”, 1695, Augsburg, rycina; źródło: www.pitts.emory.edu 

Z KSIĘGI MĄDROŚCIMdr 9,13-18b 

Któż z ludzi rozezna zamysł Boży albo któż pojmie wolę Pana? Nieśmiałe 

są myśli śmiertelników i przewidywania nasze zawodne, bo śmiertelne 

ciało przygniata duszę i ziemski przybytek obciąża lotny umysł. 

Mozolnie odkrywamy rzeczy tej ziemi, z trudem znajdujemy, co mamy 

pod ręką, a któż wyśledzi to, co jest na niebie? Któż poznał Twój zamysł, 

gdybyś nie dał Mądrości, nie zesłał z wysoka Świętego Ducha swego? 

I tak ścieżki mieszkańców ziemi stały się proste, a ludzie poznali, co Tobie 

przyjemne, a wybawiła ich Mądrość. 

PSALM RESPONSORYJNYPs 90 

REFREN: Panie, Ty zawsze byłeś nam ucieczką 

Obracasz w proch człowieka 

i mówisz: „Wracajcie, synowie ludzcy”. 

Bo tysiąc lat w Twoich oczach jest 

jak wczorajszy dzień, który minął, 

albo straż nocna. 

Porywasz ich, stają się niby sen poranny, 

jak trawa, która rośnie: 

rankiem zielona i kwitnąca, 

wieczorem więdnie i usycha. 

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. 

Dobroć Pana Boga naszego niech będzie nad nami! 

wspieraj pracę rąk naszych, dzieło rąk naszych wspieraj. 

Z LISTU ŚWIĘTEGO PAWŁA APOSTOŁA DO FILEMONAFlm 9b-10.12-17 

Najdroższy: 

Jako stary Paweł, a teraz jeszcze więzień Chrystusa Jezusa, proszę cię 

za moim dzieckiem, za tym, którego zrodziłem w kajdanach, za Onezy-

mem. Jego ci odsyłam; ty zaś jego, to jest serce moje, przyjmij do domu. 

Zamierzałem go trzymać przy sobie, aby zamiast ciebie oddawał mi usługi 

w kajdanach noszonych dla Ewangelii. Jednakże postanowiłem nie uczynić 

niczego bez twojej zgody, aby dobry twój czyn był nie jakby z musu, 

ale z dobrej woli. Może bowiem po to oddalił się od ciebie na krótki czas, 

abyś go odebrał na zawsze, już nie jako niewolnika, lecz więcej niż nie-

wolnika, jako brata umiłowanego. 

Takim jest on zwłaszcza dla mnie, ileż bardziej dla ciebie zarówno 

w doczesności, jak w Panu. Jeśli więc się poczuwasz do łączności ze mną, 

przyjmij go jak mnie. 

AKLAMACJAPs 119,135 Alleluja, Alleluja, Alleluja! 

Okaż Twemu słudze światło swego oblicza 

i naucz mnie Twoich ustaw. 

SŁOWA EWANGELII WEDŁUG ŚW. ŁUKASZAŁk 14,25-33 

Wielkie tłumy szły z Jezusem. On zwrócił się i rzekł do nich: »Jeśli kto 

przychodzi do Mnie, a nie ma w nienawiści swego ojca i matki, żony 

i dzieci, braci i sióstr, nadto i siebie samego, nie może być moim uczniem. 

Kto nie nosi swego krzyża, a idzie za Mną, ten nie może być moim 

uczniem. 

Bo któż z was, chcąc zbudować wieżę, nie usiądzie wpierw, a nie oblicza 

wydatków, czy ma na wykończenie? Inaczej gdyby założył fundament, 

a nie zdołałby wykończyć, wszyscy patrząc na to zaczęliby drwić z niego: 

‘Ten człowiek zaczął budować, a nie zdołał wykończyć’. 

Albo który król, mając wyruszyć, aby stoczyć bitwę z drugim królem, 

nie usiądzie wpierw i nie rozważy, czy w dziesięć tysięcy ludzi może stawić 

czoło temu, który z dwudziestu tysiącami nadciąga przeciw niemu? 

Jeśli nie, wyprawia poselstwo, gdy tamten jest jeszcze daleko, i prosi 

o warunki pokoju. 

Tak więc nikt z was, kto nie wyrzeka się wszystkiego, co posiada, nie może 

być moim uczniem«. 

PATRON TYGODNIA: ŚW. WAWRZYNIEC GIUSTINIANI, BISKUP 
Urodził się w 1381 w Wenecji, w arystokratycznej weneckiej rodzinie. Ojciec zmarł 
wcześnie, wychowywany był więc przez pobożną matkę, która poświęciła się 
całkowicie potomstwu. 

W wieku 19 lat miał wizję Wieczystej Mądrości 
(pod postacią dziewicy otoczonej światłem) wskazującej 
drogę zjednoczenia się z Nią. Usłuchał i wybrał zakon 
augustiański (św. Augustyna) u kanoników św. Jerzego 
(San Giorgio) na wyspie Alga (około 1.5 km od Wenecji). 

Święcenia przyjął w 1406. Szybko dał się poznać 
z sumienności, pokory i podejmowanych wyrzeczeń. 
Na ulicach Wenecji żebrał o jałmużnę dla swego zakonu 
narażając się niejednokrotnie na upokarzające przycinki, 
za które aliści pokornie dziękował Panu. Poniżenie było 
„zwycięstwem nad samym sobą”, pierwszym krokiem 
do odnowy poprzez modlitwę, medytację, studiowanie… 

Już w 1409 został przełożonym rodzimego zgromadzenia, 
a parę lat potem generałem całego zakonu kanoników 
regularnych. Reformy, które przeprowadził, sprawiły, 
iż nazwano go drugim Ojcem Założycielem augustianów. 

W 1433 został biskupem Castello. Zażegnał jątrzące spory 
pomiędzy władzami cywilnymi a religijnymi. Zakładał 
parafie i klasztory. Wdrożył program pomocy ubogim. 
Szczególnie dbał o precyzję i piękno modlitw i nabożeństw. 

Mówiono, że zastał swoją diecezję w ruinie a zostawił, 
gdy odchodził, kwitnącą. 

W 1451 został pierwszym patriarchą i arcybiskupem połączonego patriarchatu 
Grado i diecezji Castello z siedzibą w Wenecji. 

Wiele pisał. Dla wykształconych i laików. Pisał traktaty teologiczne i popularne 
pamflety. Każdej z książek patronowała jednakże Wieczysta Mądrość… 

Miał dar prorokowania i czynienia cudów. Miewał wizje, m.in. Dzieciątka Jezus. 

W czasie ostatniej, jak się okazało śmiertelnej, choroby próbowano go położyć 
na wygodniejszym, niż jego własne, łóżku. Odmówił mówiąc: „Nasz Zbawiciel nie 
umarł na łożu z piór, ale twardym drzewie Krzyża”. W ostatnich chwilach uniósł 
oczy ku niebu i powiedział „Idę, Panie Jezu, do Ciebie”… 

Zmarł w 1855 w Wenecji. 

Jego relikwie pochowano w kościele św. Piotra (San Pietro) w Castello. 

Beatyfikowany został w 1524 przez Klemensa VII. Kanonizował go Aleksander 
VIII w 1690. (uroczystość 5 września) 

il.: BŁ. WAWRZYNIEC GIUSTINIANI, BELLINI, Gentile (ok. 1429, Wenecja - 1507, Wenecja), 1465, tempera 
na płótnie, 221×155 cm, Gallerie dell'Accademia, Wenecja; źródło: www.wga.hu 

http://www.swzygmunt.knc.pl/
http://www.pitts.emory.edu/dia/detail.cfm?ID=5081
http://www.wga.hu/frames-e.html?/html/b/bellini/gentile/giustini.html
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INFORMACJE PARAFIALNE 
 5.IX (niedziela): Na Mszy św. o 12:00 dziękujemy Panu Bogu 

za tegoroczne plony podczas parafialnych DOŻYNEK. 
 12.IX (niedziela): 

 W związku z rozpoczęciem nowego roku formacyjnego 
wszyscy chłopcy, którzy chcieliby zostać MINISTRANTAMI, 
proszeni! są o zgłoszenie się po Mszach św. do ks. Dariusza. 

 Rozpoczyna się przygotowanie młodzieży kl. III gimazjum 
do Sakramentu Bierzmowania. Kandydatów zapraszamy! 

na Mszę św. o 10:30. Kandydaci spoza szkół w Brześ-
cach i w Słomczynie proszeni! są o osobiste zgłoszenie się 

- po Mszy św. - do ks. Dariusza. 
 Spotkanie uczestników obozu w Pyzówce po Mszy św. 

o 18:00. 
 19.IX (niedziela): Na Mszy św. o 19:00 uroczystość udzielenia 

SAKRAMENTU BIERZMOWANIA naszej młodzieży. 
 W nawie bocznej kościoła można obejrzeć zdjęcia z obozu 

wakacyjnego naszych dzieci w Pyzówce. Zapraszamy! 

WITAMY! 
Do grona członków Kościoła Powszechnego i naszej parafii w ostatnim czasie 
przyjęci zostali, w Sakramencie Chrztu Świętego: 

 

15.VIII Szymon BERNAT, Konstancin-Jeziorna 

 

22.VIII Adam KOSZOREK, Brześce 
22.VIII Amelia Maria CZARNOTA, Kawęczyn 
22.VIII Bartosz ZYSZCZYK, Słomczyn 
22.VIII Bogna KOTOWSKA, Konstancin-Jeziorna 
22.VIII Maciej CHENDOSKO, Kawęczyn 
29.VIII Kamila Agnieszka SPYRA, Parcela 
29.VIII Krzysztof Kamil SPYRA, Parcela 

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

ŚLUBY 
Sakrament Małżeństwa w ostatnim czasie przyjęli: 

28.VIII: Daniel WIEWIÓRA i Mirosława JASTRZĘBSKA 

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

ODESZLI 
W ostatnim czasie odeszli z naszego grona: 

śp. Arkadiusz GRZANKA, † 24.VIII.2010, l. 38 

śp. Halina KONOPKA, † 20.VIII.2010, l. 82 

Wieczne odpoczywanie racz Im dać Panie! 

INTENCJE MSZALNE I MODLITEWNE 

6.IX 
(poniedziałek) 

730  

1800 † Ksawerego STRZELECKIEGO, w 8mą rocznicę śmierci 

7.IX 
(wtorek) 

730  

1800 
† Stefana, Zofii, Stefanii i Stefana RAWSKICH, 

Rozalii i Marcina BOROWSKICH 

8.IX 
(środa) 

730 

dziękczynna w 16tą rocznicę ślubu Grzegorza i Teresy 
i o błogosławieństwo Boże dla nich oraz ich dzieci, 
Krzysztofa, Ryszarda i Katarzyny 

1800 † Marii i Stefana ZDUŃCZYKÓW 

9.IX 
(czwartek) 

730 
† Krzysztofa, Stanisława NOWAKOWSKICH, 

Genowefy SZUSZKOWSKIEJ 

1800  

10.IX 
(piątek) 

730  

1800 † Wandy ŁOJEWSKIEJ, w 9tą rocznicę śmierci 

11.IX 
(sobota) 

730  

1730 WYPOMINKI 

1800 Msza św. w intencji zmarłych polecanych w WYPOMINKACH 

12.IX 
(niedziela) 

845 † Witolda ŁACHA, w 22gą rocznicę śmierci 

1030 dziękczynno-błagalna w 50tą rocznicę ślubu Emilii i Józefa 

1200 dziękczynno-błagalna z prośbą o zdrowie dla Marioli 

1800 
† Jana i Józefa ORNAT, 

Tadeusza RETMAŃSKIEGO 

ŚPIEW MURÓW… 
Nocą, gdy miasto odpłynie w sen trzeci, 

a niebo czarną przewiąże się chmurą, 

wstań bezszelestnie, jak czynią to dzieci, 

i konchę ucha tak przyłóż do murów. 

Zaledwie westchniesz, a już cię doleci 

z samego dołu pięter klawiaturą 

w szumach i szmerach skłębionej 

zamieci minionych istnień bolesny głos chóru. 

„Bluszczem głosów spod ruin i zgliszcz 

pniemy się nocą na dachy i sen, 

tobie, Warszawo, w snach naszych śnisz, 

nucąc wrześniami żałobny nasz tren.” - 

Biegłam rankiem po chleb do piekarni 

(a chleba dotąd czekają tam w domu), 

a ja leżę z koszykiem bezradnie, 

tuż za rogiem, nie znana nikomu… - 

Właśnie ręką chwytałem za granat, 

żeby czołgi przywitać nim celnie, 

ziemia była spękana, zorana - 

nagle świat mi się zaćmił śmiertelnie… - 

Myśmy obie wyniosły na noszach, 

jeszcze kocem okryły mu nogi, 

bo krzyczeli dokoła, że pożar. 

Ja na świstku pisałam: „Mój drogi…” 

„Bluszczem głosów spod ruin i zgliszcz 

pniemy się nocą na dachy i sen, 

tobie, Warszawo, w snach naszych śnisz, 

nucąc wrześniami żałobny nasz tren.” 

Słuchaj tych głosów żałosnych żarliwie, 

nim brzask poranny uciszy je w niebie 

i nowe miasto w napiętej cięciwie 

dni tryumfalnych na nowo pogrzebie. 

Słuchaj tych głosów, bo po to szczęśliwie 

ocalon został w tragicznej potrzebie, 

byś chleb powszedni łamał sprawiedliwiej 

i żył za tamtych i za siebie lepiej. 

Jak nie kochać strzaskanych tych murów, 

tego miasta, co nocą odpływa, 

kiedy obie z greckiego marmuru - 

i umarła Warszawa, i żywa. 

GAJCY, Tadeusz (1922, Warszawa – 1944, Warszawa) 
il: Mali powstańcy; źródło requiem1944.bloog.pl 

POLSKIE MADONNY (139): MATKA BOŻA ŁASKAWA W JANOWIE 
W 1645 w Janowie Lubelskim miały miejsca objawienia Matki Bożej. 

Bednarzowi, Wojciechowi Boskiemu, powiedzieć miała: „Jest wola Boska, 

ażeby się tu chwała Jego – na tym miejscu – i pamiątka moja odprawiała”. 

Już w 1646 specjalna komisja uznała „nadprzyrodzoną interwencję Boga 

przez pośrednictwo Matki Bożej”. Poleciła też wystawienie krzyża. I w dniu, 

w którym ów krzyż stanął, ukazała się nad nim jasna łuna… 

Wydarzenie lotem błyskawicy rozeszło się po Koronie. W latach 1647-8 

zbudowano drewnianą kaplicę i w niej zawieszono 

obraz Matki Bożej Łaskawej, wykonany w połowie 

XVII w. prawdopodobnie przez krakowskich domi-

nikanów, na wzór wizerunku Matki Bożej Śnieżnej 

(Salus Populi Romani) z Santa Maria Maggiore 

w Rzymie, darowany przez ordynata Zamoyskiego. 

Odtąd ów wizerunek stał się symbolem i objawień 

i obecności Matki Bożej na ziemi lubelskiej. 

Przy obrazie Matki Bożej Łaskawej, namalowanym 

farbami olejnymi na płótnie, przyklejonym do deski 

w kształcie prostokąta o wymiarach 92×176 cm, 

pojawiły się liczne wota, a liczne wpisy do prowa-

dzonej do dnia dzisiejszego księgi cudów są potwie-

rdzeniem cudownych interwencji Maryi w życie Jej czcicieli. 

W XVIII w. Matka Boża z cudownego wizerunku zyskała metalową 

sukienkę i 12 złotych gwiazd otaczających Ją i Jej Syna. 

Nawet zabory nie spowodowały zmniejszenia się kultu maryjnego, choć 

w 1864 wyrzucono dominikanów i oddano kościół pod zarząd ducho-

wieństwa świeckiego. Zbiorowe pielgrzymki ustały dopiero w czasie II woj-

ny światowej, a po niej uległy znacznemu ograniczeniu - komunazistowska 

„władza ludowa” nie udzielała bowiem pozwoleń … 

8.IX.1985 z woli Ojca Świętego Jana Pawła II Madonnę z Janowa 

Lubelskiego koronował kard. Franciszek Macharski. Wierni modlili się, 

nawiązując do słów ks. Jerzego Popiełuszki: „Przyjmij to wszystko, 

co w nas dobre. Pomóż dobrem zwyciężać zło. Wspieraj nasze dobre 

pragnienia i dzieła”… 

adres: 23-300 Janów Lubelski, ul. Szewska 1 il. źródło: picasaweb.google.com 

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. fax. (22) 754 47 32; 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 Jacek DZIKOWSKI, Wikariusz Dariusz KIJ 
SEW 

http://requiem1944.bloog.pl/foto,10185202,gal,658627,index.html#next
http://picasaweb.google.com/lh/photo/SPEsO6fIhESA4knkEgN4aQ
http://www.swzygmunt.knc.pl/

