
   

„„……WWAALLCCZZ  WW  DDOOBBRRYYCCHH  ZZAAWWOODDAACCHH  OO  WWIIAARRĘĘ……””  

NR XXXIX/2010 (441) GAZETKA PARAFII ŚW. ZYGMUNTA W SŁOMCZYNIE 26 WRZEŚNIA 2010 
 

Wydanie internetowe: www.swzygmunt.knc.pl strona — 1 — 

Grzech jest to „słowo, czyn lub pragnienie przeciwne prawu wiecznemu”Św. Augustyn, Contra Faustum manichaeum, 22: PL 42, 418. Jest obrazą Boga. Przeciwstawia się Bogu 

w nieposłuszeństwie zaprzeczającym posłuszeństwu Chrystusa. [KKK, 1871] 

DWUDZIESTA SZÓSTA NIEDZIELA ZWYKŁA 

 
BOGACZ W PIEKLE, TISSOT, James Joseph Jacques (1836, Nantes – 1902, Buillon), 1886-1894, farby wodne 

na szarym papierze, 22.4×13.2 cm, Brooklyn Museum, Nowy Jork; źródło: www.brooklynmuseum.org 

Z KSIĘGI PROROKA AMOSAAm 6,1a.4-7 

To mówi Pan wszechmogący: 

»Biada beztroskim na Syjonie i dufnym na górze Samarii. 

Leżą na łożach z kości słoniowej i wylegują się na dywanach; jedzą 

jagnięta z trzody i cielęta ze środka obory. Fałszywie śpiewają 

przy dźwiękach harfy i jak Dawid obmyślają sobie instrumenty do grania. 

Piją czaszami wino i najlepszym olejkiem się namaszczają, a nic 

się nie martwią upadkiem domu Józefa. 

Dlatego teraz ich poprowadzę na czele wygnańców, a zniknie krzykliwe 

grono hulaków«. 

PSALM RESPONSORYJNYPs 146 

REFREN: Chwal, duszo moja, Pana, Stwórcę swego 

On wiary dochowuje na wieki, 

uciśnionym wymierza sprawiedliwość, 

chlebem karmi głodnych, 

wypuszcza na wolność uwięzionych. 

Pan przywraca wzrok ociemniałym, 

Pan dźwiga poniżonych, 

Pan kocha sprawiedliwych, 

Pan strzeże przybyszów. 

Ochrania sierotę i wdowę, 

lecz występnych kieruje na bezdroża. 

Pan króluje na wieki, 

Bóg twój, Syjonie, przez pokolenia. 

Z PIERWSZEGO LISTU ŚW. PAWŁA APOSTOŁA DO TYMOTEUSZA1 Tm 6,11-16 

Ty, o człowiecze Boży, podążaj za sprawiedliwością, pobożnością, wiarą, 

miłością, wytrwałością, łagodnością. Walcz w dobrych zawodach o wiarę, 

zdobądź życie wieczne: do niego zostałeś powołany i o nim złożyłeś dobre 

wyznanie wobec wielu świadków. 

Nakazuję w obliczu Boga, który ożywia wszystko, i Chrystusa Jezusa, Tego, 

który złożył dobre wyznanie za Poncjusza Piłata, ażebyś zachował 

przykazanie nieskalane bez zarzutu aż do objawienia się naszego Pana, 

Jezusa Chrystusa. Ukaże je we właściwym czasie błogosławiony i jedyny 

Władca, Król królujących i Pan panujących, jedyny, mający 

nieśmiertelność, który zamieszkuje światłość niedostępną, którego żaden 

z ludzi nie widział ani nie może zobaczyć: Jemu cześć i moc wiekuista. 

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 16,19-31 

Jezus powiedział do faryzeuszów: 

»Żył pewien człowiek bogaty, który ubierał się w purpurę i bisior i dzień 

w dzień świetnie się bawił. U bramy jego pałacu leżał żebrak okryty 

wrzodami, imieniem Łazarz. Pragnął on nasycić się odpadkami ze stołu 

bogacza; nadto i psy przychodziły i lizały jego wrzody. 

Umarł żebrak i aniołowie zanieśli go na łono Abrahama. Umarł także 

bogacz i został pogrzebany. 

Gdy w Otchłani, pogrążony w mękach, podniósł oczy, ujrzał z daleka 

Abrahama i Łazarza na jego łonie. I zawołał: ‘Ojcze Abrahamie, ulituj się 

nade mną i poślij Łazarza; niech koniec swego palca umoczy w wodzie 

i ochłodzi mój język, bo strasznie cierpię w tym płomieniu’. 

Lecz Abraham odrzekł: ‘Wspomnij, synu, że za życia otrzymałeś swoje 

dobra, a Łazarz przeciwnie, niedolę; teraz on tu doznaje pociechy, 

a ty męki cierpisz. A prócz tego między nami a wami zionie ogromna 

przepaść, tak że nikt, choćby chciał, stąd do was przejść nie może 

ani stamtąd do nas się przedostać’. 

Tamten rzekł: ‘Proszę cię więc, ojcze, poślij go do domu mojego ojca. Mam 

bowiem pięciu braci: niech ich przestrzeże, żeby i oni nie przyszli 

na to miejsce męki’. 

Lecz Abraham odparł: ‘Mają Mojżesza i Proroków, niechże ich słuchają’. 

Tamten odrzekł: ‘Nie, ojcze Abrahamie, lecz gdyby kto z umarłych poszedł 

do nich, to się nawrócą’. 

Odpowiedział mu: ‘Jeśli Mojżesza i Proroków nie słuchają, to choćby 

kto z umarłych powstał, nie uwierzą’«. 

PATRONKA TYGODNIA: ŚW. TERESA COUDERC, ZAKONNICA 
Marie Victoire Couderc urodziła się w 1805 

w Le Mas we Francji w prosperującej, głęboko wierzącej, 
rodzinie chłopskiej Claude Couderca (przez 40 lat 
sołtysa lokalnej społeczności) i Anne Méry. Była 
najstarszą córką z 12-ciorga rodzeństwa (dwoje 
nie przeżyło dzieciństwa). 

W 1825, po ukończeniu szkół, wstąpiła do nau-
czycielskiego zakonu Córek św. Regisa, 
założonego parę lat wcześniej w Aps przez lo-
kalnego kapłana, ojca Jean-Pierre Etienne 
Terme. Przyjęła imię Teresy. 

Już rok później o. Terme wezwał ją i parę innych 
sióstr do Lalouvesc i zlecił im pracę w hospicjum 

dla kobiet przybywającym z pielgrzymką do relikwii 
lokalnego misjonarza i patrona jej zakonu, św. Jana 

Franciszka Regisa. Teresa została, mimo młodego 
wieku, przełożoną hospicjum, bowiem „była poważna, 

roztropna i posiadała umiejętność duchowej oceny”, 
jak określił to o. Terme… 

il.: TERESA COUDERAC, ok. 1880; źródło: www.flickr.com cd. na odwrocie… 

http://www.swzygmunt.knc.pl/
http://www.brooklynmuseum.org/opencollection/objects/4511/The_Bad_Rich_Man_in_Hell_%28Le_mauvais_riche_dans_lEnfer%29
http://www.flickr.com/photos/rowanbank/2741281113/
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INFORMACJE PARAFIALNE 
 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. 

 1.X (piątek) 

 W październiku NABOŻEŃSTWA RÓŻAŃCOWE codziennie 
o 17:30. 

 1-SZY PIĄTEK MIESIĄCA: 
 Msza św. dla dzieci i RÓŻANIEC o 15:45. 
 O 18:00 Msza św. ku czci Najświętszego Serca Jezusa. 
 Spowiedź 1szo-piątkowa ½ godz. przed każdą Mszą św. 

 2.X (sobota): 1-SZA SOBOTA MIESIĄCA. Oddając hołd Niepoka-

lanemu Sercu Maryi modlić się bedziemy na Mszy św. o 18:00. 
 3.X (niedziela) 

 Tradycyjnie, w pierwszą niedzielę października po sumie, 

PROCESJA RÓŻAŃCOWA do 5 ołtarzy. W związku z tym nie 
będzie już nabożeństwa różańcowego wieczorem. 

 Po procesji - spotkanie Kół Żywego Różańca. 
 Trwa zbiórka darów dla powodzian. Artykuły można składać 

do kosza wystawionego przy ołtarzu Matki Bożej Nie-
ustającej Pomocy. Za pomoc i serce okazane potrze-
bującym braciom składamy serdeczne Bóg zapłać! 

 Próby Małej Scholi, dla dzieci od 1 do 6 klasy podstawowej 
w czwartki o 16:00 w domu parafialnym. Zachęcamy! dzieci 

do radosnego przygotowywania niedzielnych Mszy Św. 
 W nawie bocznej kościoła wystawy zdjęć z obozów waka-

cyjnych naszych dzieci w Pyzówce i Murzasichlu. Zapraszamy! 
 Siostry Katarzynki z Mazur dziekują! za wsparcie modlitewne 

i finansowe na remont domu dla dziewcząt uzależnionych 
od narkotyków. Informują, że 15 września rozpoczęły 
działalność. Więcej - na tablicy ogłoszeń. 

 Do nabycia jest kalendarz „Ziemia Święta” w cenie 15.- zł. 
Część z dochodu przeznaczona będzie na pomoc chrześci-
janom w Ziemi Świętej, których sytuacja jest dramatyczna. 

 Akademia Niebiańskich Rytmów (patrz: www.akademianr.pl) 
zaprasza! na warsztaty bębniarskie dla dzieci i młodzieży. 

Zajęcia odbywać się będą w domu ludowym, w czwartki: 
 o 18:00 - grupa młodsza; 
 o 19:00 - grupa starsza. 

Rozpoczęcie 30.IX, zakończenie 9.XII. Koszt miesięczny 
40.- zł dla dzieci i 70. - zł - dorośli. Zapisy +48 609 213 370 
lub bebny@knc.pl. 

ZAPOWIEDZI 
Zapowiedź II: 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 

27.IX 
(poniedziałek) 

730  

1800  

28.IX 
(wtorek) 

730 † Wacławy i Franciszka MENTLAKÓW 

1800 
† Andrzeja KOWALCZYKA, w 1szą rocznicę śmierci, 

rodziców KOWALCZYKÓW i JÓŹWIKÓW 

29.IX 
(środa) 

730  

1800  

30.IX 
(czwartek) 

730  

1800  

1.X 
(piątek) 

730  

1545 Msza św. dla dzieci + RÓŻANIEC 

1730 NABOŻEŃSTWO RÓŻAŃCOWE 

1800 † Marii, Stanisława, Lidii i Witolda TARASZEWSKICH 

2.X 
(sobota) 

730  

1600 za nowożeńców: Joannę PINDELSKĄ i Marcina ROLĘ 

1730 NABOŻEŃSTWO RÓŻAŃCOWE 

1800 
za nowożeńców: Katarzynę JABŁOŃSKĄ i 

Witolda DOBROSZA 

3.X 
(niedziela) 

845 

o błogosławieństwo Boże dla 

Kazimierza, w 60tą rocznicę urodzin, 

Zuzanny, w 6tą rocznicę urodzin, 

oraz reszty wnuków 

1030 

† Jana WOŹNIAKA, w 3cią rocznicę śmierci, 

Genowefy WOŹNIAK 

† Stanisławy, Cecylii i Wincentego BIERNACKICH 

1200 † zmarłych z Kółka Różańcowego w Brześcach 

1800 
† Józefa, Jana i Marcina NOGAL, 

Józefa, Jana, Stefanii i Lucyny CWYL, 

Stefanii JASEK 

MAŁA DZIEWCZYNKA Z AK… 
Ta nasza miłość jest najdziwniejsza, 

Bo przyszła do nas z grzechotem salw, 

Bo nie wołana, a przyszła pierwsza, 

Gdy ulicami szedł wielki bal. 

Gdy trotuary spływały krwią, 

Przez dni szalone, gwiaździste noce, 

Była piosenką, uśmiechem, łzą. 

Moja mała dziewczynko z AK, 

Przyznasz chyba, że to wielka była gra, 

Takie różne były końce naszych dróg 

I nie wierzę, bym cię znowu ujrzeć mógł. 

Choć na dworze była jesien, u mnie wiosna, 

I bez trwogi, że dokoła płonął świat, 

Tak na wskroś cię przecież wtedy chciałem poznać, 

Moja mała dziewczynko z AK. 

Nadzieją tchnęła, tak jak umiała, 

Kryła się z nami we wnękach bram, 

W ciasnych ulicach, w mrocznych kanałach 

Bo już się wielka kończyła gra. 

Kiedy się wszystko dla nas skończyło, 

Kiedy ostatni zamilkł Pe-em, 

Na barykadzie została miłość 

Razem z twym sercem i żalem mym. 

Moja mała dziewczynko z AK, 

Przyznasz chyba, że to wielka była gra 

I tak różne były końce naszych dróg, 

Przecież ujrzeć ciebie już nie będę mógł. 

Dziś na dworze szara jesień, u mnie jesień 

I ta trwoga, choć dokoła spłonął świat, 

Już mi ciebie nic nie wróci, nie przyniesie, 

Moja mała dziewczynko z AK. 

JEZIERSKI, Mirosław, ps. „Karnisz” (1922, Warszawa-1967) 
il: Powstańcza Wenus, LOKAJSKI, Eugeniusz (1908, Warszawa – 1944, Warszawa); źródło fototeka.1944.pl 

PATRONKA TYGODNIA: ŚW. TERESA COUDERC, dokończenie 
Teresa powoli przekształcała hospicjum w zgromadzenie religijne. W 1828 
ograniczono je do kobiet świeckich pragnących odbywać rekolekcje według zasad 
„Duchowych Ćwiczeń” św. Ignacego Loyoli. Rekolekcje dla kobiet, nowość 
w tamtych czasach, cieszyć się zaczęły dużym powodzeniem… 

W 1834 grupa rekolekcyjna w Lalouvesc wyodrębniła się z reszty społeczności 
i zamieniła w nowy zakon, poświęcający się wyłącznie pracom związanym z re-
kolekcjami o nazwie „Kongregacji Naszej Pani Rekolekcji w Cenacle” (łac. coe-
naculum to pomieszczenie, w którym odbyła się ostatnia wieczerza Jezusa, 
i gdzie – po Zmartwychwstaniu – Maryja z uczniami spotykała się na modlitwy). 

Siostra Teresa, która stale, od 1828, pełniła rolę przełożonej generalnej nowego 

zgromadzenia, śluby wieczyste złożyła w 1837. Wtedy też zrezygnowała z funkcji 
przełożonej, winiąc się za długi zaciągnięte przez zgromadzenie (wybudowała 
kaplicę, ale fundatorka, już po zakończeniu prac, wycofała swoją ofertę…) 

Następczynie na stanowisku przełożonej przestały zauważać siostrę Teresę. 
Przeznaczały ją do prostych prac i ograniczały kontakty z innymi siostrami. 
Odmawiano jej - i nieżyjącemu o. Terme - honoru założycieli zgromadzenia… 

Zadziwiające jest wszelako, że Teresa przez cały ten czas, spychana i trzymająca 
się w cieniu i pozornie „bezużyteczna”, wydawała się niewzruszona burzami, które 
wokół niej szalały. Nie krytykowała. Usilnie pracowała: modlitwą, pokutą 
i pokornym przyjęciem odrzucenia. Mówiła: „Bóg zawsze pozwolił mi zachować 
spokój duszy, dał mi łaskę złożenia mojego losu w Jego rękach. Nigdy nie 
pragnęłam niczego poza Jego miłością i potrzebą bycia razem z Nim”. 

A kongregacja rozszerzała się. Na wiele krajów (dziś 16). 

Gdy najtrudniejsze czasy minęły Teresa przez pewien czas została przełożoną 
nowych konwentów w Paryżu i Tournon. Potem znów usunięto ją w cień. Mimo to 
pisała: „Bóg zawsze daje więcej niż Go prosimy…” 

Zmarła po długiej ciężkiej chorobie w Lyonie w 1885. Pochowano ją w Lalouvesc. 

Teresa została beatyfikowana w 1951 przez Piusa XII i kanonizowana w 1970 
przez Pawła VI. (uroczystość 26 września) 

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://www.akademianr.pl/
mailto:bebny@knc.pl
http://fototeka.1944.pl/object.php5?&object=1548
http://www.swzygmunt.knc.pl/

