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Przez śmierć dusza zostaje oddzielona od ciału, ale w zmartwychwstaniu Bóg udzieli naszemu przemienionemu ciału niezniszczalnego życia, ponownie łącząc 

je z duszą. Jak Chrystus zmartwychwstał i żyje na zawsze, tak wszyscy zmartwychwstaniemy w dniu ostatecznym. [KKK, 1016] 

DWUDZIESTA ÓSMA NIEDZIELA ZWYKŁA 

 
DZIESIĘCIU TRĘDOWATYCH, BIDA, Alexandre (1823, Toulouse – 1895, Buhl), z „Ewangelia Jezusa: 

z ilustracjami Bidy”, Edward Eggleston, Nowy Jork, 1874; źródło: www.gci.org 

Z DRUGIEJ KSIĘGI KRÓLEWSKIEJ2 KRL 5,14-17 
Wódz syryjski Naaman, który był trędowaty, zanurzył się siedem razy 

w Jordanie według słowa proroka Elizeusza, a ciało jego na powrót stało 

się jak ciało małego dziecka i został oczyszczony. 

Wtedy wrócił do męża Bożego z całym orszakiem, wszedł i stanął 

przed nim, mówiąc: „Oto przekonałem się, że na całej ziemi nie ma Boga 

poza Izraelem. A teraz zechciej przyjąć dar wdzięczności od twego sługi”. 

On zaś odpowiedział: „Na życie Pana, przed którego obliczem stoję, 

nie wezmę!”. Tamten nalegał na niego, aby przyjął, lecz on odmówił. 

Wtedy Naaman rzekł: „Jeśli już nie chcesz, to niechże dadzą twemu słudze 

tyle ziemi, ile para mułów unieść może, ponieważ odtąd twój sługa 

nie będzie składał ofiary całopalnej ani ofiary krwawej innym bogom, 

jak tylko Panu”. 

PSALM RESPONSORYJNYPs 98 

REFREN: Pan Bóg okazał ludom swe zbawienie 

Śpiewajcie Panu pieśń nową, 

albowiem uczynił cuda. 

Zwycięstwo Mu zgotowała Jego prawica 

i święte ramię Jego. 

Pan okazał swoje zbawienie, 

na oczach pogan objawił swoją sprawiedliwość. 

Wspomniał na dobroć i na wierność swoją 

dla domu Izraela. 

Ujrzały wszystkie krańce ziemi 

zbawienie Boga naszego. 

Wołaj z radości na cześć Pana, cała ziemio, 

cieszcie się, weselcie i grajcie. 

Z DRUGIEGO LISTU ŚWIĘTEGO PAWŁA APOSTOŁA DO TYMOTEUSZA2 Tm 2,8-13 

Najmilszy: 

Pamiętaj na Jezusa Chrystusa, potomka Dawida. On według Ewangelii 

mojej powstał z martwych. Dla niej znoszę niedolę aż do więzów 

jak złoczyńca; ale słowo Boże nie uległo skrępowaniu. Dlatego znoszę 

wszystko przez wzgląd na wybranych, aby i oni dostąpili zbawienia 

w Chrystusie Jezusie razem z wieczną chwałą. 

Nauka to zasługująca na wiarę: Jeżeliśmy bowiem z Nim współumarli, 

wespół z Nim i żyć będziemy. Jeśli trwamy w cierpliwości, wespół z Nim też 

królować będziemy. Jeśli się będziemy Go zapierali, to i On nas się zaprze. 

Jeśli my odmawiamy wierności, On wiary dochowuje, bo nie może się 

zaprzeć siebie samego. 

AKLAMACJA1 Tes 5,18 Alleluja, Alleluja, Alleluja! 

Za wszystko dziękujcie Bogu, 

taka jest bowiem wola Boża względem was 

w Jezusie Chrystusie. 

SŁOWA EWANGELII WEDŁUG ŚW. ŁUKASZAŁk 17,11-19 

Stało się, że Jezus zmierzając do Jerozolimy przechodził przez pogranicze 

Samarii i Galilei. Gdy wchodził do pewnej wsi, wyszło naprzeciw Niego 

dziesięciu trędowatych. Zatrzymali się z daleka i głośno zawołali: „Jezusie, 

Mistrzu, ulituj się nad nami”. 

Na ich widok rzekł do nich: »Idźcie, pokażcie się kapłanom«. A gdy szli, 

zostali oczyszczeni. 

Wtedy jeden z nich widząc, że jest uzdrowiony, wrócił chwaląc Boga 

donośnym głosem, upadł na twarz do nóg Jego i dziękował Mu. A był to 

Samarytanin. 

Jezus zaś rzekł: »Czy nie dziesięciu zostało oczyszczonych? Gdzie jest 

dziewięciu? Żaden się nie znalazł, który by wrócił i oddał chwałę Bogu, 

tylko ten cudzoziemiec«. 

Do niego zaś rzekł: »Wstań, idź, twoja wiara cię uzdrowiła«. 

PATRON TYGODNIA: ŚW. GERARD MAJELLA, ZAKONNIK 
Urodził się w 1726 w Muro Lucano w dzielnicy Basilicata we Włoszech, jako 
najmłodsze z pięciorga dzieci w rodzinie ubogiego krawca. 

Ojciec zmarł, pozostawiając rodzinę w biedzie, gdy Gerard miał 12 lat. Został 
czeladnikiem u doświadczonego, acz autorytarnego krawca. Póżniej zatrudnił się 
u lokalnego biskupa Lacedonii. Wytrwał 3 lata – do śmierci biskupa. Był 
prawdopodobnie jedynym, który opłakiwał jego odejście, odnajdując 
człowieczeństwo pod płaszczem wyniosłości i zewnętrznej niedostępności… 

Próbował wstąpić do zakonu kapucyńskiego, ale ze względów zdrowotnych 
nie został dopuszczony. W 1749 przyjęto go za to 
do nowicjatu u redemptorystów… 

Usługiwał – „brat bezużyteczny” - jako zakrystia-
nin, ogrodnik, oddźwierny, pielęgniarz i krawiec. 

Ze współbraćmi prowadził na biednych terenach 
południowych Włoch pracę apostolską. Orga-
nizował dystrybucję żywności, udzielał pomocy 
duchowej… 

Przypisywano mu czynienie cudów. Posiadał 
zdolności bilokacyjne. Mówiono, iż potrafi czytać 
sumienia. Otaczać go zaczęła – mimo niskiego 
statusu - aura świętości. O pomoc zwracały się 
szczególnie oczekujące niewiasty … 

Ale w 1754 jedna z nich wskazała na Gerarda, 
jako ojca jej nienarodzonego dziecka… 

Gerard milczał. Nie mając wyboru wiarę 
oskarżeniom dał ojciec założyciel, Alfonso di Liguori. Gerardowi odmówiono 
udzielania Komunii św. i zabroniono kontaktów ze światem zewnętrznym… 

Przeniesiono go do doliny Sele, do konwentu Materdomini w Caposele, w Kam-
panii. Do najbardziej odizolowanej części południowych Włoch. 

Później pomawiająca wycofała swoje oskarżenie. Jego postawa, pokora, 
poniżenie nabrały heroicznego wymiaru, a całe wydarzenie stało się podstawą 
wiązania osoby i świętości Gerarda z ciężarnymi kobietami, jako ich patrona… 

Zmarł na gruźlicę (malarię?) w 1755 w Caposele, mając 29 lat… 

Ostatnia, przedśmiertelna notatka, przyczepiona do drzwi jego celi głosiła: „Tutaj 
wola Boża się dokonuje, jak Bóg sobie życzy, tak długo jak Bóg sobie życzy”. 

Beatyfikował go Leon XIII w 1893 a kanonizawał św. Pius X w 1904. 

Relikwie Gererda przechowywane są w miejscu śmierci, w sanktuarium jego 
imienia. (uroczystość 16 października) 

il.: ŚW. GERARD MAJELLA, nagrobek, fragm., sanktuarium Caposele; źródło: it.sangerardo.eu 

http://www.swzygmunt.knc.pl/
http://www.gci.org/files/images/ab/index
http://it.sangerardo.eu/?x3gxhf00=e5ffde0f&pnb=283
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INFORMACJE PARAFIALNE 
 W październiku nabożeństwa różańcowe codziennie o 17:30. 

W piątki nabożeństwo różańcowe dla dzieci o 15:45. 
 10.X (niedziela):  X Dzień Papieski pod hasłem „Jan Paweł II 

– Odwaga Świętości”. Módlmy się wspólnie o Jego rychłą 
beatyfikacje: 

 „Różaniec z Ojcem świętym” o 17:30. Zapraszamy! 

 Zbiórka ofiar na fundusz stypendialny dla najzdolniejszej, 
a ubogiej młodzieży - przed kościołem. 

 IV Otwarty Bieg Papieski w Habdzinie. O 13:00 Msza św. 
na placu w Habdzinie. O 14:30 - zawody. Zapisy w Hab-
dzinie od 12:00. Zapraszamy! 

 23.X (sobota): Pielgrzymka autokarowa na Święty Krzyż 

i do bazyliki Grobu Bożego w Miechowie. Wyjazd o 6:00, 
powrót ok. 22:00. Koszt 60.- zł. Zapisy w zakrystii i kan-
celarii parafialnej. 

 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. 

 Chrzty we październiku w 4tą niedzielę miesiąca 24.X 
na sumie. Zgłoszenia do 15.X w kancelarii. Przygotowanie, 
dla rodziców i chrzestnych, 17.X po sumie, w kościele. 

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

 

9.X Julia ŻUKOWSKA, Konstancin-Jeziorna 

 

3.X Aleksander BOROWSKI, Parcela 
3.X Oliwia Magda GOLISZEWSKA, Turowice 

26.IX Julia KANABUS, Brześce 
26.IX Natalia LAZUREK, Turowice 
26.IX Oliwia Róża GUT, Słomczyn 
26.IX Oskar MADETKO, Słomczyn 

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

ŚLUBY 
Sakrament Małżeństwa w ostatnim czasie przyjęli: 

2.x. Marcin ROLA i Joanna PINDELSKA 

2.x. Witold DOBROSZ i Katarzyna Ewa JABŁOŃSKA 
25.IX: Mateusz Jerzy OWDZIEJ i Anna MIRKOWSKA 

18.IX: Sebastian Piotr MYSZKOWSKI i Anna Izabela LENARD 

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

ODESZLI 
W ostatnim czasie odeszli z naszego grona: 

śp. Włodzimierz Piotr JEZIORSKI † 2.X.2010 l. 72 

śp. Robert Maciej BROŻYCH † 28.IX.2010 l. 39 

śp. Zuzanna Małgorzata WOŚ † 22.IX.2010 m. 3 

śp. Jan Lucjan NOGAL † 20.IX.2010 l. 78 

śp. Teresa SERAFIN † 19.IX.2010 l. 53 

śp. Elżbieta HELAK † 14.IX.2010 l. 83 

śp. Helena SZULECKA † 11.IX.2010 l. 78 

śp. Helena MIRKOWSKA † 10.IX.2010 l. 89 

śp. Feliks MENTLAK † 3.IX.2010 l. 102 

śp. Małgorzata SZYMCZYKIEWICZ † 31.VIII.2010 m. 0 

Wieczne odpoczywanie racz Im dać Panie! 

INTENCJE MSZALNE I MODLITEWNE 

11.X 
(poniedziałek) 

730  

1730 NABOŻEŃSTWO RÓŻAŃCOWE 

1800 
† Albina, Elżbiety i Józefa BOROWSKICH 

Janiny i Michała WRONIECKICH 

12.X 
(wtorek) 

730  

1730 NABOŻEŃSTWO RÓŻAŃCOWE 

1800 
† Stanisławy GARDASIEWICZ, w 3cią rocznicę śmierci 

Andrzeja GARDASIEWICZA 

13.X 
(środa) 

730  

1730 NABOŻEŃSTWO RÓŻAŃCOWE 

1800 † Wiesławy i Stanisława PYZEL 

14.X 
(czwartek) 

730  

1730 NABOŻEŃSTWO RÓŻAŃCOWE 

1800 
† Marcina, Jarosława i Stanisława TROCHIMIUKÓW 

Stefanii i Józefa FABISIAK 

15.X 
(piątek) 

730  

1545 RÓŻANIEC DLA DZIECI 

1730 NABOŻEŃSTWO RÓŻAŃCOWE 

1800 † Andrzeja LUDWINA, w 7mą rocznicę śmierci 

16.X 
(sobota) 

730  

1730 NABOŻEŃSTWO RÓŻAŃCOWE I NOWENNA DO MBNP 

1800 

† Marii i Kazimierza KALIŃSKICH 
Anny BOGUCKIEJ 

Barbarę i Jaromira MAKOWSKICH, w 25tą rocznicę ślubu 

17.X 
(niedziela) 

845 
† Stanisławy, Leona i Stefana DĄBROWSKICH 

 zmarłych z całej rodziny DĄBROWSKICH, 

GUTOWSKICH i NALEŻYTYCH 

1030 
† Stanisława STĘPNICKIEGO 

Zofii i Stanisława SZATKOWSKICH 

1200 
z dziękczynieniem o błogosławieństwo Boże 

dla Joanny STAŃCZYK, z racji 18tych urodzin 

1730 NABOŻEŃSTWO RÓŻAŃCOWE 

1800 † Stanisławy i Mieczysława BOGUSZ 

POLSKIE MADONNY (142): MADONNA KAZIMIERSKA 
W 1591 na Plebaniej Górze (Plebance) w Kazimierzu Dolnym sufragan 

krakowski bp Paweł Dębski konsekrował nieduży kościół pod wezwaniem 

Zwiastowania Najświętszej Maryi Panny. 

Parę lat później ok. 1600 w jego głównym ołtarzu pojawił się obraz 

ZWIASTOWANIA NAJŚWIĘTSZEJ MARYI PANNY. Olejno na desce (110×210cm) 

namalował go, w stylu Rafaella, miejscowy artysta Stanisław, wzorując się 

na miedziorycie Hendricka Goltziusa (1558, Mülbracht - 1617, Haarlem). 

Już w 1628 komisja biskupia określiła go i opisała jako „łaskami i cudami 

słynący, ozdobiony wieloma wotami ze złota i srebra”. 

W 1634 ciężar wotów szacowano na 30 funtów. Do 1637 na głowę Matki 

Bożej sprawiono złotą koronę i lilię do ręki Archanioła. Matka Boża miała 

złote kolczyki, bransolety, kolię, naszyjnik oraz pierścienie na palcach. 

Wotami założony był cały obraz i ołtarz. W księdze łaski i cudów z lat 

1621-1785 odnotowano 72 wydarzenia uznane za „cudowne”. Wśród nich 

są udrowienia, nawrócenia, ocalenia od nieszczęśliwych wypadków… 

Losy kościoła i opiekującego się nim zakonu franciszkanów-reformatów, 

jak wielu zgromadzeń zakonnych w Polsce, splotły się 

nierozerwalnie ze losami naszego narodu. 

W 1657 najechały je wojska sprzysiężonego 

ze Szwedami protestanta Rakoczego i zra-

bowały ołtarzowe koszowności (w tym koro-

nę Matki Bożej), klasztor zaś zniszczyły. 

W 1794 franciszkanie ofiarowali wota 

Matki Boskiej na rzecz powstania kościusz-

kowskego - razem 38 funtów złota i srebra. 

W 1865, w wyniku represji po powstaniu 

styczniowym, klasztor zamknięto, a zakon-

ników przewieziono do Pińczowa. Budynki 

klasztorne przeznaczono na lazaret… 

Zezwolono, by jeden kapłan obsługiwał 

kościół. Był nim p. Adrian Gałuszkiewicz, 

który nie dopuścił, by zapomniano o MATCE 

KAZIMIERSKIEJ. Piękną postać – wręcz 

ewangeliczną – o. Adriana opisał w noweli 

„Opowiadania wieczorne: z żywotów 

świętych” Bolesław Prus. 

Franciszkanie powrócili do Kazimierza 

dopiero w 1928, już w wolnej Polsce. 

Okupant niemiecki zakonników ponownie wypędził, a klasztor w latach 

1939-4 zajmowało gestapo urządzając w piwnicach więzienie. 

Przetrzymywano w nich i katowano Polaków i Żydów… 

Po wojnie franciszkanie odzyskali klasztor… 

31.VIII.1986 w Wąwolnicy PANI KAZIMIERSKA została ozdobiona koroną 

papieską, wykonaną wspólnie przez dr Magdalenę Piwocką, artystę Rafała 

Lisowicza i o. Adama Błachuta. Koronacji dokonał metropolita krakowski 

kard. Franciszek Macharski. 

adres: Klasztor Zwiastowania NMP, ul. Kalsztorna 3, 24-120 Kazimierz Dolny 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://theotokos.ovh.org/kazimierz.php
http://www.swzygmunt.knc.pl/

