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Mówiąc „Nie wódź nas na pokuszenie”, prosimy Boga, by nie pozwolił nam wejść na drogę prowadzącą do grzechu. Jest to błaganie o Ducha rozeznania 

i mocy, a także o łaskę czujności i wytrwania aż do końca. [KKK, 2863] 

DWUDZIESTA CZWARTA NIEDZIELA ZWYKŁA 

 
MOJŻESZ, BIDA, Alexandre (1823, Toulouse – 1895, Buhl), ok. 1838-1863, rysunek, papier, 35.6×26.7 cm, 

Walters Art Museum; źródło: www.frenchdrawings.org 

Z KSIĘGI WYJŚCIAWj 32,7-11.13-14 

Gdy Mojżesz przebywał na górze Synaj, Bóg rzekł do niego: »Zstąp na dół, 

bo sprzeniewierzył się lud twój, który wyprowadziłeś z ziemi egipskiej. 

Bardzo szybko odwrócili się od drogi, którą im nakazałem, i utworzyli sobie 

posąg cielca ulany z metalu, i oddali mu pokłon, i złożyli mu ofiary, 

mówiąc: ‘Izraelu, oto twój bóg, który cię wyprowadził z ziemi egipskiej’«. 

I jeszcze powiedział Pan do Mojżesza: »Widzę, że lud ten jest ludem 

o twardym karku. Zostaw Mnie przeto w spokoju, aby rozpalił się gniew 

mój na nich. Chcę ich wyniszczyć, a ciebie uczynić wielkim ludem«. 

Mojżesz jednak zaczął usilnie błagać Pana, Boga swego, i mówić: 

„Dlaczego, Panie, płonie gniew Twój przeciw ludowi Twemu, który wypro-

wadziłeś z ziemi egipskiej wielką mocą i silną ręką? Wspomnij na Abra-

hama, Izaaka i Izraela, Twoje sługi, którym przysiągłeś na samego siebie, 

mówiąc do nich: »Uczynię potomstwo wasze tak liczne jak gwiazdy 

niebieskie i całą ziemię, o której mówiłem, dam waszym potomkom, 

i posiądą ją na wieki«”. 

Wówczas to Pan zaniechał zła, jakie zamierzał zesłać na swój lud. 

PSALM RESPONSORYJNYPs 51,3-4.12-13.17 i 19 

REFREN: Wstanę i wrócę do mojego ojca 

Zmiłuj się nade mną, Boże, w łaskawości swojej, 

w ogromie swej litości zgładź moją nieprawość. 

Obmyj mnie zupełnie z mojej winy 

i oczyść mnie z grzechu mojego. 

Stwórz, o Boże, we mnie serce czyste 

i odnów we mnie moc ducha. 

Nie odrzucaj mnie od swego oblicza 

i nie odbieraj mi świętego ducha swego. 

Panie, otwórz wargi moje, 

a usta moje będą głosić Twoją chwałę. 

Boże, moją ofiarą jest duch skruszony, 

pokornym i skruszonym sercem Ty, Boże, nie gardzisz. 

Z LISTU PIERWSZEGO LISTU ŚW. PAWŁA APOSTOŁA DO TYMOTEUSZA1 Tm 1,12-17 

Dzięki składam Temu, który mię przyoblekł mocą, Chrystusowi Jezusowi, 

naszemu Panu, że uznał mnie za godnego wiary, skoro przeznaczył 

do posługi mnie, ongiś bluźniercę, prześladowcę i oszczercę. Dostąpiłem 

jednak miłosierdzia, ponieważ działałem z nieświadomości, w niewierze. 

A nad miarę obfitą okazała się łaska naszego Pana wraz z wiarą 

i miłością, która jest w Chrystusie Jezusie. 

Nauka to zasługująca na wiarę i godna całkowitego uznania, że Chrystus 

Jezus przyszedł na świat zbawić grzeszników, spośród których ja jestem 

pierwszy. Lecz dostąpiłem miłosierdzia po to, by we mnie pierwszym Jezus 

Chrystus pokazał całą wielkoduszność jako przykład dla tych, którzy 

w Niego wierzyć będą dla życia wiecznego. 

A Królowi wieków nieśmiertelnemu, niewidzialnemu, Bogu samemu cześć 

i chwała na wieki wieków. Amen. 

AKLAMACJA2 Kor 5,19 Alleluja, Alleluja, Alleluja! 

W Chrystusie Bóg pojednał świat ze sobą, 

nam zaś przekazał słowo jednania. 

SŁOWA EWANGELII WEDŁUG ŚW. ŁUKASZAŁk 15,1-10 

Zbliżali się do Jezusa wszyscy celnicy i grzesznicy, aby Go słuchać. 

Na to szemrali faryzeusze i uczeni w Piśmie: „Ten przyjmuje grzeszników 

i jada z nimi”. 

Opowiedział im wtedy następującą przypowieść: »Któż z was, gdy ma 

sto owiec, a zgubi jedną z nich, nie zostawia dziewięćdziesięciu dziewięciu 

na pustyni i nie idzie za zgubioną, aż ją znajdzie? A gdy ją znajdzie, bierze 

z radością na ramiona i wraca do domu; sprasza przyjaciół i sąsiadów 

i mówi im: ‘Cieszcie się ze mną, bo znalazłem owcę, która mi zginęła’. 

Powiadam wam: Tak samo w niebie większa będzie radość z jednego 

grzesznika, który się nawraca, niż z dziewięćdziesięciu dziewięciu 

sprawiedliwych, którzy nie potrzebują nawrócenia. 

Albo jeśli jakaś kobieta, mając dziesięć drachm, zgubi jedną drachmę, 

czyż nie zapala światła, nie wymiata domu i nie szuka starannie, 

aż ją znajdzie? A znalazłszy ją, sprasza przyjaciółki i sąsiadki i mówi: 

‘Cieszcie się ze mną, bo znalazłam drachmę, którą zgubiłam’. 

Tak samo, powiadam wam, radość powstaje u aniołów Bożych z jednego 

grzesznika, który się nawraca«. 

PATRONKA TYGODNIA: ŚW. EUFEMIA, MĘCZENNICA 
Urodziła się w III w. w Chalkedonie, w rzymskiej prowincji Bitynia. Miała być córką 
senatora Philophronosa i jego żony Teodozji. 

Już w młodości ślubowała żyć w dziewictwie. Decyzja ta – to powołanie! – miało 
zostać poddane testowi ostatecznemu, żyć bowiem przyszło Eufemii w czasach 
najstraszniejszych w starożytności prześladowań chrześcijan - za cesarza 

Dioklecjana… 

Ok. 304/7 rzymski prokon-
sul Azji Mniejszej, Priscus, 
wydał dekret żądający 
od mieszkańców miaste-
czka złożenie ofiary poga-
ńskiemu bóstwu Marsowi. 
W trakcie poszukiwań wy-
kryto ukrywającą sie Eufe-
mię i 49 chrześcijan… 

Zażądano złożenia ofiary 
bożkowi. Wszyscy odmó-
wili. Poddano ich trwają-
cym kilkanaście dni tor-

turom. Szczególnie okrutnie męczono najmłodszą, Eufemię. Rozciągano ją 
na kole. Przypalano. Ale nie złamano ani jej ani pozostałych… 

Wreszcie w amfiteatrze urządzono igrzyska, gdzie nasłano na męczenników 
dzikie zwierzęta. Legendarne przekazy podaję, że lwy miały ją oszczędzić, i 
dopiero jeden cios głodnego niedźwiedzia miał spowodować jej śmierć… 

Ciało złożono do grobu w Chalkedonie. Później powstała tam bazylika. 

W 451 miał w niej miejsce tzw. cud św. Eufemii. Podczas VI Soboru 
w Chalcedonie Eufemia miała przyczynić się do wskazania właściwego wyznania 
wiary - Credo - w sporze z herezją monofizycką: po trzech dniach od złożenia 
obu wyznań - w sarkofagu św. Eufemii - papirus z tekstem monofizyckim 
znaleziono pod stopami Eufemii, Credo ortodoksyjne – w jej ręku… 

Dziś większość relikwii znajduje się w sarkofagu z VI w., w bazylice św. Eufemii 
w Rovinj, w Chorwacji. Część z nich ma również znajdować się w kościele 
Ekumenicznego Patriarchatu w Istanbule p.w. św. Jerzego. (uroczystość 16 września) 

il.: LWY I ŚW. EUFEMIA, XIX w., fresk, bazylika św. Eufemii, Rovinj, Chorwacja; źródło: www.flickr.com 

http://www.swzygmunt.knc.pl/
http://www.frenchdrawings.org/search.php?dwg=38
http://www.flickr.com/photos/rowanbank/2741281113/
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INFORMACJE PARAFIALNE 
 12.IX (niedziela): 

 Rozpoczyna się nowy rok formacyjny MINISTRANTÓW. 
Wszyscy chłopcy, którzy chcieliby nim zostać proszeni! są 

o zgłoszenie się po Mszach św. do ks. Dariusza. 
 Rozpoczyna się przygotowanie młodzieży kl. III gimazjum 

do Sakramentu Bierzmowania. 
 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. Udzielać Go 
będzie bp Tadeusz PIKUS. 

 Spotkanie przygotowawcze kandydatów do Sakramentu 
18.IX (sobota) o 12:00. 

 W nawie bocznej kościoła można obejrzeć zdjęcia z obozu 
wakacyjnego naszych dzieci w Pyzówce. Zapraszamy! 

 Parafialny Zespół Caritas kolejny raz zwraca się z prośbą 

o pomoc dla poszkodowanych w powodzi mieszkań-
ców Zastowa Karczmińskiego w gminie Wilków. Zbie-
rane będą zimowe przetwory własnej produkcji, 

sprzęt gospodarstwa domowego, zastawy kuchenne (tale-
rze, sztućce, szklanki, stolnice, deski, etc.), odzież, koce itp. 

Dary można składać do kosza przy ołtarzu Matki Bożej 
Nieustającej Pomocy. Za pomoc i serce okazane potrzebu-
jącym - serdeczne Bóg zapłać! 

 Chrzty we wrześniu w 4tą niedzielę miesiąca 26.IX na sumie 
o 12:00. Zgłoszenia do 17.IX w kancelarii. Przygotowanie, 
dla rodziców i chrzestnych, 19.IX po sumie, w kościele. 

ZAPOWIEDZI 
Zapowiedź I: Michał STĘPNICKI, kawaler z parafii tutejszej, 

i Magdalena MAZUR, panna z parafii Św. Wawrzyńca 
w Nowej Słupi 

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

INTENCJE MSZALNE I MODLITEWNE 

13.IX 
(poniedziałek) 

730  

1800 dziękczynno-błagalne, w 18tą rocznicę ślubu, Iwony i Daniela  

14.IX 
(wtorek) 

730 
† rodziców GÓZIŃSKICH i ADAMCZYKÓW, 

Józefa KULCZYKA 

1800 dziękczynno-błagalne w rocznicę ślubu 

15.IX 
(środa) 

730  

1800  

16.IX 
(czwartek) 

730  

1800  

17.IX 
(piątek) 

730  

1800  

18.IX 
(sobota) 

730  

1700 za nowożeńców: Annę LENARD i Piotra MYSZKOWSKIEGO 

1800 

Nowenna do MATKI BOŻEJ NIEUSTAJĄCEJ POMOCY 

† Mariana JEZIORSKIEGO, w 13tą rocznicę śmierci 

† Henryka i Genowefy BONDARYŃSKICH, 

Franciszka i Katarzyny STĘPNICKICH 

19.IX 
(niedziela) 

845 † Teresy i Mirosława KANABUSÓW 

1030 † Macieja i Leszka MATEJAKÓW 

1200 
dziękczynno-błagalne, w 30tą rocznicę ślubu, 

Ewy i Jacka WARGOCKICH  

1800 † Barbary WYSZYŃSKIEJ 

1900 w intencji BIERZMOWANYCH 

POLEGŁYM POETOM… 
Śpiewak ma wargi zestalone 

śpiewak wymawia noc oczyma 

pod złym kolorem nieboskłonów 

gdzie pieśń się kończy zmierzch zaczyna 

i nieba cień zarasta ziemię 

Gdy w stogach gwiazd lotnicy chrapią 

uchodzisz chroniąc śmieszny rulon 

Mozaiki gubisz słów Metafor 

śmiech towarzyszy ci w ucieczce 

naprzeciw sprawiedliwym kulom 

Jak echa cień twych słów daremność 

i wiatr w pokojach pustych strof 

Nie tobie pożar święcić pieśnią 

usychasz trwoniąc nadaremnie 

przebitych dłoni kwiaty śnięte 

Przesłanie 

Milczący przyjm Skomlący pocisk 

w ramiona brał by ujść zdziwieniu 

Ten kopczyk wierszy darń zarośnie 

pod złym kolorem nieboskłonów 

który wypije twe milczenie 

HERBERT, Zbigniew (1924, Lwów – 1998, Warszawa) 

 
OSTANIE CHWILE ŻYCIA, CHRZAN, Jan (1905, Piaseczno - 1993, Warszawa), 1960-80, tempera, Muzeum 
Powstania Warszawskiego; źródło: fototeka.1944.pl 

POCZET PAPIEŻY (156): ALEKSANDER II 
Anselmo urodził w Baggio, w pobliżu Mediolanu, w arystokratycznej 

rodzinie ok. 1010. 

W młodości związał się z klasztorem w Cluny, skąd pochodziły 

najpotężniejsze impulsy naprawy ówczesnego Kościoła. I to z reformami, 

dążącymi do przywrócenia celibatu kleru i wyeliminowania symonii, jako 

sposobu nabywania stanowisk kościelnych, związał całe swoje życie. 

Pierwszym teatrem jego działalności był Mediolan. Tam włączył się w 

działalność reformatorskiego ruchu Patarii, zwolenników dobrowolnego 

ubóstwa, nawiązujących do tradycji wczesnego chrześcijaństwa (nazywano 

ich „śmieciarzami”, patarini, stąd nazwa ruchu). 

W 1057 został, z mianowania cesarskiego, biskupem Lukki. 

W 1059 zmarł Mikołaj II. Zebrani w Rzymie kardynałowie wybrali 

papieżem bp Lukki, Anselmo. Przyjął imię Aleksandra II. 

Równocześnie w Bazylei, na zebraniu magnatów, 

świeckich i religijnych, bez udziału choćby jednego 

kardynała, ale za wsparciem regentki, cesarzowej 

Agnieszki, nowym papieżem został ogłoszony 

bp Parmy, Cadulus, przyjmując imię Hono-

riusza II. Ten anty-papież reprezentował środo-

wiska przeciwne reformom, w szczególności 

przeciwne celibatowi kleru oraz wyeliminowaniu 

symonii. 

Honoriusz próbował dochodzić praw na drodze zbrojnej. 

Udało mu się zdobyć część Rzymu, ale w 1064 synod w Mantui za prawo-

wiernego papieża uznał Aleksandra. Honoriusza ekskomunikowano… 

Aleksander II, mimo trudności w Rzymie, prowadził bardzo aktywną 

politykę na scenie europejskiej. Pod jego sztandarami normański Roger 

rozpoczął zdobywanie Sycylii, a inny Norman, Wilhelm, najechał wyspy 

brytyjskie. W 1065 papież napomniał Landulfa VI z Benewentu, 

że „nawrócenie Żydów nie może odbywać się siłą”… 

Nakazał też pomijanie śpiewu ‘Alleluja’ w czasie Wielkiego Postu… 

Legaci papieża przemierzali całą Europę karając biskupów, którzy nabyli 

swoje stanowiska na drodze symonii, napominając kler, który zszedł 

z drogi celibatu. Największym triumfem było zmuszenie bpa Karola 

z Konstancji i opata Roberta z Reichenau do zwrotu królowi niemieckiemu 

pastorałów i pierścieni nabytych na drodze symonii… 

Ale konflikt trwał i nie został rozstrzygnięty za życia Aleksandra, który 

odszedł w 1073 do Pana. Pochowano go w bazylice na Lateranie. 

il. ALEKSANDER II, 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: 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://fototeka.1944.pl/object.php5?query=*&type=AH&numresults=100&start=401&object=4133
http://www.niedziela.pl/papieze.php?r=biogram&nr=156
http://www.swzygmunt.knc.pl/

