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Dobra stworzone są przeznaczone dla całego rodzaju ludzkiego. Prawo do własności prywatnej nie uchyla powszechnego przeznaczenia dóbr. [KKK, 2452] 

DWUDZIESTA PIĄTA NIEDZIELA ZWYKŁA 

 
SŁUŻBA MAMONIE, DE MORGAN, Evelyn (1855, Londyn – 1919, Londyn), 1909, De Morgan Foundation, 

Londyn; źródło: commons.wikimedia.org 

Z KSIĘGI PROROKA AMOSAAm 8,4-7 

Słuchajcie tego wy, którzy gnębicie ubogiego i bezrolnego pozostawiacie 

bez pracy, którzy mówicie: „Kiedyż minie nów księżyca, byśmy mogli 

sprzedawać zboże? Kiedyż szabat, byśmy mogli otworzyć spichlerz? 

A będziemy zmniejszać efę, powiększać syki i wagę podstępnie fałszować. 

Będziemy kupować biednego za srebro, a ubogiego za parę sandałów 

i plewy pszenicy będziemy sprzedawać”. 

Przysiągł Pan na dumę Jakuba: »Nie zapomnę nigdy wszystkich 

ich uczynków«. 

PSALM RESPONSORYJNYPs 113 

REFREN: Pana pochwalcie, On dźwiga biednego 

Chwalcie słudzy Pańscy, 

chwalcie imię Pana. 

Niech imię Pana będzie błogosławione, 

teraz i na wieki. 

Pan jest wywyższony nad wszystkie ludy, 

ponad niebiosa sięga Jego chwała. 

Kto jest jak nasz Pan Bóg, 

co ma siedzibę w górze, 

i w dół spogląda na niebo i na ziemię. 

Podnosi z prochu nędzarza 

i dźwiga z gnoju ubogiego, 

by go posadzić wśród książąt, 

wśród książąt swojego ludu. 

Z LISTU PIERWSZEGO LISTU ŚW. PAWŁA APOSTOŁA DO TYMOTEUSZA1 Tm 2,1-8 

Zalecam przede wszystkim, by prośby, modlitwy, wspólne błagania, 

dziękczynienia odprawiane były za wszystkich ludzi: za królów 

i za wszystkich sprawujących władzę, abyśmy mogli prowadzić życie ciche 

i spokojne z całą pobożnością i godnością. Jest to bowiem rzecz dobra 

i miła w oczach Zbawiciela naszego, Boga, który pragnie, by wszyscy ludzie 

zostali zbawieni i doszli do poznania prawdy. 

Albowiem jeden jest Bóg, jeden też pośrednik między Bogiem a ludźmi, 

człowiek, Chrystus Jezus, który wydał siebie samego na okup 

za wszystkich jako świadectwo we właściwym czasie. Ze względu na nie 

ja ostałem ustanowiony głosicielem i apostołem - mówię prawdę, 

nie łamię - nauczycielem pogan w wierze i prawdzie. 

Chcę więc, by mężczyźni modlili się na każdym miejscu, podnosząc ręce 

czyste bez gniewu i sporu. 

AKLAMACJA2 Kor 8,9 Alleluja, Alleluja, Alleluja! 

Jezus Chrystus, będąc bogaty, dla was stał się ubogim, 

aby was swoim ubóstwem ubogacić. 

SŁOWA EWANGELII WEDŁUG ŚW. ŁUKASZAŁk 16,10-13 

Jezus powiedział do swoich uczniów: »Kto w drobnej rzeczy jest wierny, 

ten i w wielkiej będzie wierny; a kto w drobnej rzeczy jest nieuczciwy, 

ten i w wielkiej nieuczciwy będzie. Jeśli więc w zarządzie niegodziwą 

mamoną nie okazaliście się wierni, prawdziwe dobro kto wam powierzy? 

Jeśli w zarządzie cudzym dobrem nie okazaliście się wierni, kto wam da 

wasze? 

Żaden sługa nie może dwom panom służyć. Gdyż albo jednego będzie 

nienawidził, a drugiego miłował; albo z tamtym będzie trzymał, 

a tym wzgardzi. 

Nie możecie służyć Bogu i Mamonie«. 

PATRON TYGODNIA: ŚW. JAN KAROL CORNAY 
Urodził się w 1809 w Loundun, w departamencie Vienne, we Francji, w pobożnej 
rodzinie sklepikarza Jean-Bapiste i Françoise Mayaud. 

Wykształcenie uzyskał w szkole św. Ludwika w Saumur. Później uczył się 
u jezuitów w Montmorillon oraz seminarium w Poitiers. 

Powołanie, gdy nadeszło, było zaskoczeniem dla rodziny. Był to wszak jedyny syn 
(miał jeszcze dwie siostry)! To była pierwsza batalia 
– pozytywna odpowiedź na Boże wskazanie drogi 
życia, w opozycji do wahających się rodziców… 

Przez krótki okres czasu przebywał w seminarium 
Stowarzyszenia Misji Zagranicznych w Paryżu. 
Miało to miejsce w czasie rewolucji lipcowej w 1830 
we Francji, gdy obalono króla Karola X Burbona. 
Katolicy stali się pierwszym celem rewolucjonistów 
– seminarium zaatakowano, próbowano podpalić… 
Jan Karol zanotował: „wczoraj zaatakowano 

seminarium i potem znaleźliśmy siedem czy osiem 
przybitych sztyletami do ścian plakatów z napisem 
‘Śmierć Jezuitom z Rue de Bac!’”. 

Jeszcze jako diakon wyjechał na misje – celem był 
Syczuan, w środkowo-zachodnich Chinach. 

Po sześciu miesiącach podróży wylądował w Makau, w potem Tonkin, najbardziej 
na północ wysuniętej prowincji wietnamskiej. Tam popłynął w górę rzeki 
Czerwonej. Niestety w Hanoi, po długiej i uciążliwej podróży, w przebraniu 
Chińczyka, zmarł przewodnik… 

Wietnam był krajem, gdzie żyło wielu katolików. Ale cesarz Minh Mang przywrócił 
administrację konfucjańską i kazał zwać się Synem Nieba. W 1825 wydał 
pierwszy z całego szeregu antykatolickich edyktów twierdząc, iż „przewrotna 
religia Europejczyków korumpuje ludzkie serca”… 

W 1833 nakazał aresztowanie wszystkich księży. Rozpoczęły się trwające 7 lat – 
jak miało się okazać – prześladowania katolików. Ale Jan Karol, nie mogąc 
wydostać się do Syczuanu, zdecydował się pozostać w Wietnamie i w 1834 
potajemnie przyjął święcenia kapłańskie z rąk lokalnego biskupa Hanoi, Harvarda. 

Pracował w małej wiosce Bản-no. Nie zważając na niebezpieczeństwa świadczył 
posługę kapłańską spokojnie, radośnie, w pewności wybranego powołania. 

W 1835 zdradzono go, aresztowano i oskarżono o przygotowywanie rebelii. 

Zamknięto w bambusowej klatce i zakuto w kajdany. Tak przetrzymywano, 
w palącym słońcu, przez trzy miesiące, nieustannie przesłuchując i torturując. 
Odpowiadał śpiewając „Salve Regina” i inne psalmy – miał piękny głos… 

Nie zaparł się wiary. Mimo torturturowania na jego oczach trzech katechumenów, 
których prowadził do Boga. Żądano pohańbienia krzyża – odmówił… 

Wreszcie w stolicy prowincji, Sơn Tây, w 1837 skazano go - za zdradę stanu – 
na śmierć i, na rozkaz cesarski, ścięto. Miał 28 lat… 

W ostatnim liście do rodziców pisał: „Gdy otrzymacie ten list, najukochańszy ojcze 
i najukochańsza matko, nie będzie mnie na tym świecie - nie płaczcie jednakże, 
bowiem największe poświęcenie poczyniliście wcześniej wyrażając zgodę na mój 
wyjazd na misje”… 

Ciało, po trzech dniach wystawienia na widok publiczny, posiekano na kawałki 
i wraz z głową wyrzucono do rzeki. Ale część relikwii udało się pochować. Dziś 
znajdują się w kościele parafialnym w Chieu Ung… 

Beatyfikacji Jana Karola dokonał Leon XIII w 1900. Kanonizował go Jan Paweł II 
w 1988, jako jednego z męczenników wietnamskich. (uroczystość 20 września) 

il.: JAN KAROL CORNAY, XIX w., Zgromadzenie Misji Zagranicznych, :Paryż; źródło: pl.wikipedia.org 

http://www.swzygmunt.knc.pl/
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:The_worship_of_Mammon.jpg
http://pl.wikipedia.org/w/index.php?title=Plik:Jean-Charles_Cornay_portrait.jpg&filetimestamp=20081024181941
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INFORMACJE PARAFIALNE 
 19.IX (niedziela): Na Mszy św. o 19:00 uroczystość udzielenia 

SAKRAMENTU BIERZMOWANIA naszej młodzieży. Sakramentu 
udzielać będzie bp. Tadeusz PIKUS. Bierzmowanych 
polecamy! modlitewnej pamięci wszystkich Państwa. 

 Parafialny Zespół Caritas organizuje pomoc dla poszkodo-
wanych w powodzi mieszkańców Zastowa Karczmiń-
skiego w gminie Wilków. Zbierane są zimowe prze-
twory własnej produkcji, sprzęt gospodarstwa domo-

wego, zastawy kuchenne (talerze, sztućce, szklanki, 
stolnice, deski, etc.), odzież, koce itp. 

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

 26.IX (niedziela): Festyn w Parku Zdrojowym w Konstancinie-

Jeziornie. Rozpoczęcie o 13:00 Mszą Świętą. W programie 
loteria fantowa, „kuchnia anielska” oraz koncert Magdy Anioł 
o 17:00. Dochód - na pomoc dla dzieci powodzian z gminy Wil-
ków. Zapraszają Siostry od Aniołów z Konstancina-Jeziornej! 

 W nawie bocznej kościoła wystawy zdjęć z obozów waka-
cyjnych naszych dzieci w Pyzówce i Murzasichlu. Zapraszamy! 

 Policja apeluje! do mieszkańców powiatu piaseczyńskiego 

o ostrożność i rozwagę, w związku z powtarzającymi się 
wyłudzeniami przez podających się „za wnuczków, krewnych 
i kuzynów” oszustów. Całość apelu – na witrynie parafialnej. 

 Chrzty we wrześniu 26.IX na sumie o 12:00. 

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

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

Zapowiedź I: Marcin Tomasz WOLAK, kawaler z parafii 

Niepokalanego Poczęcia NMP, i Emilia Aleksandra 
CHOJNACKA, panna z parafii tutejszej 

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

INTENCJE MSZALNE I MODLITEWNE 

20.IX 
(poniedziałek) 

730 † Barbary WYSZYŃSKIEJ, w 6tą rocznicę śmierci 

1800 † Barbary i Jana KORNASZEWSKICH 

21.IX 
(wtorek) 

730  

1800  

22.IX 
(środa) 

730  

1800 
dziękczynno-błagalne w 20tą rocznicę ślubu 

Ewy i Grzegorza PIĘTA 

23.IX 
(czwartek) 

730  

1800  

24.IX 
(piątek) 

730 † Arkadiusza GRZANKI, w 30tym dniu po śmierci 

1800 † Marianny CYGAN, w 1szą rocznicę śmierci 

25.IX 
(sobota) 

730  

1700 za nowożeńców 

1800 
† Marianny BIERNACKIEJ, w 3cią rocznicę śmierci, 

Henryka BIERNACKIEGO, w 12tą rocznicę śmierci 

26.IX 
(niedziela) 

845 † Ryszarda MURAWSKIEGO, w 1szą rocznicę śmierci 

1030 
† Zbigniewa TRZEWIKA, w 13tą rocznicę śmierci 

o błogosławieństwo Boże dla rodziny SZYMCZYKIEWICZÓW 

1200 † Arkadiusza GRZANKI, w miesiąc od pogrzebu 

1800 † Eugeniusza ZAWADZANKO 

TAK BARDZO TEGO PRAGNĘ… 
Tak bardzo tego pragnę ażeby moje słowa, 

ażeby wiersz choć jeden, ktoś w pamięci zachował 

w dalekim moim Kraju, w moim Kraju dalekim 

ażeby go powtórzył, kiedy zamknę powieki, 

kiedy na zawsze zasnę w gościnnej obcej ziemi. 

Tak bardzo tego pragnę, aby słowami mymi 

ktoś do życia przywołał, choćby na okamgnienie, 

w historię odchodzące wojenne pokolenie, 

pokolenie Kolumbów, pokolenie bojowców, 

za nawias wyrzucone pokolenie akowców. 

Nie aby mnie, z nazwiska, ktoś w pamięci zachował, 

chcę by mymi słowami wołał: ARMIO KRAJOWA! 

Chcę aby z moich zgłosek pieśń wykrzesał jak diament, 

tęczą w słońcu błyszczący nasz akowski testament. 

Ale najbardziej chciałbym, aby mymi słowami 

wyśpiewał chwalę tamtych, którzy nie mogą sami 

krzywdy swojej dochodzić, których zmurszałe kości 

nie zapłaty żądają tylko sprawiedliwości. 

 

Chcę, by stalą hartowną moje słowa się 

stały 

aby z serc skamieniałych ogień święty 

krzesały 

I aby nikt nie wiedział, skąd te słowa 

przybyły 

i aby drogi nie szukał do mej dalekiej 

mogiły. 

Chcę, cóż z tego, wiem jednak: tak 

się nigdy nie stanie. 

Chęci siły nie mają, chęci zawsze są 

tanie. 

Oparem są porannym słabiutkie 

moje słowa. 

Przewieją snem jesiennym i nikt ich 

nie przechowa. 

A jednak - mimo wszystko - nie 

daję milknąć słowom 

i wiążę je koślawą, kanciastą 

moją mową 

I chociaż czuję oddech idącej 

Wielkiej Ciszy 

wołania nie przestanę. Może 

mnie kto usłyszy. 
KABATA, Zbigniew ps. Bobo (ur. 1924, Jeremicze, pow. kobryński) 

POWSTANIEC – AUTOPORTRET POD KRÓLIKARNIĄ, KUBALSKI, Tadeusz, ps Zbroja (1922, Kijów - 
2002, Warszawa), 1968, tempera, Muzeum Powstania Warszawskiego; źródło: fototeka.1944.pl 

POLSKIE MADONNY (140): MATKA WYGNAŃCÓW WOJENNYCH Z WÓJCIC 
Wójcicki obraz dzielił przez stulecia losy rodzin polskich z naszych 

wschodnich Kresów. Jest XVIII-wieczną kopią (56×70.5 cm) ikony 

Jasnogórskiej, dziełem nieznanego artysty ze środowiska częstochowskie-

go, którą przywiózł do swego domostwa w okolicach miasteczka Busk, 

na północny-wschód od Lwowa, cześnik Maciej Niestojemski z Rytkowa. 

I wtedy, w 1754, zaobserwowano łzy spły-

wające z oczu Maryi i Jezusa! Niedługo potem 

z pożaru uratował się tylko pokój, w którym 

umieszczono wizerunek Niepokalanej… 

W 1756 Matkę Bożą przeniesiono więc 

do drewnianego kościoła w Łopatynie, 

historią swą sięgającego XIV w. 

Abp lwowski Władysław Łubieński powołał 

komisję i w 1759 uznał obraz za „łaskawy”. 

Odsłonięto go „wśród serdecznej uroczysto-

ści i powszechnej radości”. 

U Matki Bożej Łopatyńskiej modlił się m.in. 

gen. Dwernicki, zwycięzca bitew pod Sto-

czkiem i Boremlem w czasie powstania 

listopadowego, który po jego upadku ponad 

15 lat spędził na wygnaniu. Po powrocie za-

mieszkał w Łopatyniu i tam, u stóp Pani Łopatyńskiej, został pochowany. 

W 1920 w Łopatynie zatrzymał się sztab konnej armii Siemiona Budion-

nego, „po trupie Polski” planujący zdobycie całej Europy. Ale 14 sierpnia 

Polacy wyparli hordy sowieckie z miasteczka. Na krótko: wieczorem 

sowieci odbili Łopatyń. 60 polskich żołnierzy wymordowano… 

Sowieci wrócili na te tereny najpierw, po kolejnym rozbiorze polski, 

w 1939, a potem w 1944. Większość Polaków, która przeżyła ukraińskie 

ludobójstwo na Wołyniu, uciekała wtedy przed „wyzwoleńczą” armią 

sowiecką. Członkowie Armii Krajowej zdecydowali się zabezpieczyć 

przed najeźdźcami swoją Panią i odchodząc zabrali Ją ze sobą. 

Przewidywali i obawiali się słusznie – przez lata sowieckie kościół 

w Łopatyniu służył jako … magazyn materiałów budowlanych! 

Po paru latach tułaczki Matka Boża Łopatyńska trafiła, wraz z łopatyńskim 

proboszczem i ok. 800 wygnańcami, do niewielkiej wsi w powiecie nyskim, 

Wójcic. Tam umieszczono ją w ołtarzu kościoła św. Andrzeja Apostoła. 

Wójcice stały się sanktuarium maryjnym dla wygnańców kresowych… 

10.VIII.1986 obraz został ukoronowany przez kard. Henryka Gulbinowicza, 

metropolitę wrocławskiego koronami pobłogosławionymi przez Jana 

Pawła II. 

Pięć lat później dawni parafianie ofiarowali przywróconemu katolikom 

kościołowi w Łopatynie kopię obrazu Matki Bożej Łopatyńskiej – Matki 

Bożej Tułaczki wojennej, jak Ją nazwał kard. Gulbinowicz… 

adres: św. Andrzeja Apostoła, Wójcice 135, 48-385 Otmuchów il. 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. 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=75&start=600&object=3904
http://theotokos.ovh.org/wojcice.php
http://www.swzygmunt.knc.pl/

