
   

„„……KKTTOO  SSIIĘĘ  WWYYWWYYŻŻSSZZAA,,  BBĘĘDDZZIIEE  PPOONNIIŻŻOONNYY,,  
AA  KKTTOO  SSIIĘĘ  UUNNIIŻŻAA,,  BBĘĘDDZZIIEE  WWYYWWYYŻŻSSZZOONNYY……””  

NR XLIII/2010 (445) GAZETKA PARAFII ŚW. ZYGMUNTA W SŁOMCZYNIE 24 PAŹDZIERNIKA 2010 
 

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

W Nowym Testamencie wzór doskonalej modlitwy stanowi synowska modlitwa Jezusa. Zanoszona często w samotności i w ukryciu, modlitwa Jezusa wyraża 

miłujące przylgnięcie do woli Ojca aż do Krzyża i absolutne zaufanie, że zostanie wysłuchany. [KKK, 2620] 

TRZYDZIESTA NIEDZIELA ZWYKŁA 

 
FARYZEUSZ I CELNIK, MILLAIS, John Everett (1829, Southampton – 1896, Londyn), z „Przypowieści 

naszego Pana”, 1864, rycina: bracia Dalziel, druk: papier, 140108 mm, Tate Gallery, Londyn; 
źródło: www.tate.org.uk 

Z KSIĘGI SYRACYDESASYR 35,12-14.16-18 
Pan jest Sędzią, który nie ma względu na osoby. Nie będzie miał 

On względu na osobę przeciw biednemu, owszem, wysłucha prośby 

pokrzywdzonego. Nie lekceważy błagania sieroty i wdowy, kiedy się skarży. 

Kto służy Bogu, z upodobaniem będzie przyjęty, a błaganie jego dosięgnie 

obłoków. 

Modlitwa biednego przeniknie obłoki i nie ustanie, aż dojdzie do celu. 

Nie odstąpi, aż wejrzy Najwyższy i ujmie się za sprawiedliwymi, i wyda 

słuszny wyrok. 

PSALM RESPONSORYJNYPs 34 

REFREN: Biedak zawołał i Pan go wysłuchał 

Będę błogosławił Pana po wieczne czasy, 

Jego chwała będzie zawsze na moich ustach. 

Dusza moja chlubi się Panem, 

niech słyszą to pokorni i niech się weselą. 

Pan zwraca swe oblicze przeciw zło czyniącym, 

by pamięć o nich wymazać z ziemi. 

Pan słyszy wołających o pomoc 

i ratuje ich od wszelkiej udręki. 

Pan jest blisko ludzi skruszonych w sercu, 

ocala upadłych na duchu. 

Pan odkupi dusze sług swoich, 

nie zazna kary, kto się doń ucieka. 

Z DRUGIEGO LISTU ŚWIĘTEGO PAWŁA APOSTOŁA DO TYMOTEUSZA2 Tm 4,6-9.16-18 

Najdroższy: 

Krew moja już ma być wylana na ofiarę, a chwila mojej rozłąki nadeszła. 

W dobrych zawodach wystąpiłem, bieg ukończyłem, wiary ustrzegłem. 

Na ostatek odłożono dla mnie wieniec sprawiedliwości, który mi w owym 

dniu odda Pan, sprawiedliwy Sędzia, a nie tylko mnie, ale i wszystkim, 

którzy umiłowali pojawienie się Jego. 

Pospiesz się, by przybyć do mnie szybko. W pierwszej mojej obronie 

nikt przy mnie nie stanął, ale mię wszyscy opuścili: niech im to nie będzie 

policzone. Natomiast Pan stanął przy mnie i wzmocnił mię, żeby się 

przeze mnie dopełniło głoszenie Ewangelii i żeby wszystkie narody 

je posłyszały; wyrwany też zostałem z paszczy lwa. 

Wyrwie mię Pan od wszelkiego złego czynu i wybawi mię, przyjmując 

do swego królestwa niebieskiego; Jemu 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 18,9-14 

Jezus powiedział do niektórych, co ufali sobie, że są sprawiedliwi, a innymi 

gardzili, tę przypowieść: 

»Dwóch ludzi przyszło do świątyni, żeby się modlić, jeden faryzeusz, a drugi 

celnik. Faryzeusz stanął i tak się w duszy modlił: ‘Boże, dziękuję Ci, 

że nie jestem jak inni ludzie, zdziercy, oszuści, cudzołożnicy, albo jak i ten 

celnik. Poszczę dwa razy w tygodniu, daję dziesięcinę ze wszystkiego, 

co nabywam’. Natomiast celnik stał z daleka i nie śmiał nawet oczu 

wznieść ku niebu, lecz bił się w piersi i mówił: ‘Boże, miej litość dla mnie, 

grzesznika’. 

Powiadam wam: Ten odszedł do domu usprawiedliwiony, nie tamten. 

Każdy bowiem, kto się wywyższa, będzie poniżony, a kto się uniża, będzie 

wywyższony«. 

PATRON TYGODNIA: ŚW. JÓZEF PIGNATELLI, PREZBITER 
Urodził się w 1737 w Saragossie, w zamożnej rodzinie szlacheckiej. 

Kiedy miał 4 lata, matka zmarła. Ojciec odszedł niedługo potem, gdy Józef miał 
9 lat. W Saragossie skończył szkołę średnią w kolegium jezuitów. 

Wtedy też zachorował na gruźlicę, chorobę, której 
efekty - w postaci osłabienia organizmu - odczuwał 
już przez całe życie.  

W 1751 wstąpił – z młodszym bratem Mikołajem - 
do nowicjatu jezuitów w Tarragonie. Ukończył stu-
dia filozoficzne i humanistyczne. Zamierzał zostać 
misjonarzem, pracować wśród Indian, ale wątłe 
zdrowie nie pozwoliło na realizację tych planów. 

Po święceniach kapłańskich w 1762 nauczał 
w szkole podstawowej w Saragossie. Jednocześ-
nie był kapelanem więziennym. Przysporzyło mu to 
przydomek „ojca wieszanych”… 

W latach 1759-68 jezuci stali się obiektem nagonki 
wielu krajów europejskich. Wypędzono ich z wszy-
stkich dominiów portugalskich, rozwiązano gałąź 
francuską, w końcu deportowano z ziem podle-
głych koronie hiszpańskiej: Hiszpanii, królestwa 
Obojga Sycylii, Parmy i Piacenzy oraz Malty. 

W 1767 król Hiszpanii Karol III nakazał załadowanie wszystkich jezuitów, w tym 
Józefa, na trzynaście statków handlowych i, pod eskortą trzech wojennych korwet, 
odesłał do posiadłości papieskich. Po tygodniach błądzenia po Morzu 
Śródziemnym wydaleni znaleźli schronienie na Korsyce. 

I to wtedy Józef przejął stery, skazanej pozornie na wyginięcie, jezuickiej grupy. 
A miało być jeszcze gorzej: w 1773 papież Klemens XIV bullą „Dominus ac Re-
demptor” rozwiązał zgromadzenie Jezusowe. Wkrótce wybuchła rewolucja 
we Francji, a po paru latach Napoleon rozpoczął podbój Europy. Wojna zagościła 
w domach i sercach wszystkich. W takim świecie Józefowi przyszło bronić 
„okopów św. Trójcy” swego Zgromadzenia… 

Rozpoczynał dzieło św. Ignacego Loyolli niejako od początku. Cierpliwie, powoli. 
Najpierw Pius VI dozwolił na otwarcie nowicjatu w Colorno, w księstwie Parmy. 
Potem Pius VII oficjalnie pozwolił jezuitom pracować razem, choć formalnie zakon 
ponowił służbę dopiero w 1814, w trzy lata po śmierci Józefa. 

W 1803 Józef został przełożonym byłych jezuitów na Białej Rusi, w zaborze 
rosyjskim. Nie trwało to długo, bowiem w tym samym roku, decyzją papieską, 
dozwolono jezuitom na działalność w Neapolu i na Sycylii. Józef wrócił do Włoch. 

Zmarł na powikłania gruźlicze w Rzymie w 1811. Pogrzeb odbył się cicho, gdyż 
w Rzymie stacjonowały jeszcze napoleońskie wojska francuskie… 

Obserwował, jak świat wokół niego się wali i pogrąża w ciemności, a jednak 
nie stracił wiary, i własną siłą wspierał wielu mu współczesnych… 

Beatyfikował go Pius XI w 1933, a kanonizował Pius XII w 1954. 

il.: ŚW. JÓZEF PIGNATELLI; źródło: www.attadale.org (uroczystość 27 października) 

http://www.swzygmunt.knc.pl/
http://www.tate.org.uk/servlet/ViewWork?cgroupid=999999961&workid=9485
http://www.attadale.org/about/pignatelli.html
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INFORMACJE PARAFIALNE 
 W październiku nabożeństwa różańcowe codziennie o 17:30. 

W piątki nabożeństwo różańcowe dla dzieci o 15:45. 
 24.X (niedziela): 

 Rozpoczyna się w Kościele powszechnym TYDZIEŃ MI-
SYJNY. Ma on nam przypomnieć o potrzebie ewan-
gelizacji i o naszym wkładzie w dzieło krzewienia wiary. 
Modlić się będziemy o to do 30.X (sobota) w czasie 

nabożeństw różańcowych i Mszy św. o 18:00. 
 Ofiary na tacę przeznaczone są na misje. Za złożone 

ofiary - serdeczne Bóg zapłać! 

 Po Mszy św. o 18:00 spotkanie z rodzicami dzieci, które 
przygotowują się w tym roku do I Komunii św. 

 31.X (niedziela): Rocznica konsekracji naszego kościoła. 
 13.XI (sobota): Tradycyjnie w 2gą sobotę listopada pragniemy 

zorganizować pielgrzymkę autokarową do Częstochowy. 
Pielgrzymka dojdzie do skutku o ile zbierze się odpowiednia 

liczba chętnych. Koszt pielgrzymki: 45.- zł. 
 Zbliża się listopad, miesiąc poświęcony modlitewnej pamięci 

o naszych bliskich zmarłych. Na wypominki roczne i jedno-
razowe księża przyjmują w zakrystii i kancelarii parafialnej. 

 W czasie ferii zimowych, 12–19.II.2011, organizowany jest 
wyjazd na narty dla dzieci i młodzieży z naszej parafii 
w okolice Zakopanego. Szczegółowych informacji dotyczą-
cych wyjazdu udziela ks. Wikariusz. Pomoc w organizowaniu 
wyjazdu, poprzez np. wparcie materialne, mile widziana! 

 Parafialny Zespół Caritas organizuje w nadchodzące ferie 
zimowe, w dniach 12-19.II.2011, obóz narciarski dla dzieci 
i młodzieży w Śniadce Drugiej (Góry Świętokrzyskie). Koszt: 
700.- zł. Zapisy przyjmuje p. Jolanta Kornaszewska. 
Tych, którzy zechcą wspomóc finansowo wyjazd najuboż-
szych dzieci z parafii, prosimy o wpłaty na konto: 

Parafia Rzym-Kat. św. Zygmunta, ul. Wiślana 85 05-507 Słomczyn 
PKO S.A. VII O. w Warszawie 

nr r-ku 51 1240 1109 1111 0010 1498 1185 
z dopiskiem: Obóz Śniadka 

Za ofiary serdeczne Bóg zapłać! 

 Parafialny Zespół Caritas serdecznie dziękuje wszystkim, 
którzy włączyli się w zbiórkę artykułów dla powodzian z Za-
stowa Karczmiskiego w gminie Wilków. Dary zostały 
przekazane potrzebującym rodzinom w ubiegły piątek. 
Niech Pan Bóg obficie wynagrodzi! wszystkich ofiarodawców 
i udzieli! im swojego błogosławieństwa! 

 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. 

INTENCJE MSZALNE I MODLITEWNE 

25.X 
(poniedziałek) 

730  

1730 NABOŻEŃSTWO RÓŻAŃCOWE 

1800 
dziękczynno-błagalne w 2gą rocznicę ślubu 

Magdaleny i Marcina 

26.X 
(wtorek) 

730  

1730 NABOŻEŃSTWO RÓŻAŃCOWE 

1800  

27.X 
(środa) 

730  

1730 NABOŻEŃSTWO RÓŻAŃCOWE 

1800 
† Andrzeja OSUCHA, w 10tą rocznicę śmierci, 

Marianny i Eugeniusza UTRATÓW, 
Apolonii i Bolesława OSUCHÓW 

28.X 
(czwartek) 

730  

1730 NABOŻEŃSTWO RÓŻAŃCOWE 

1800 
† Tadeusza KRYĆKO, 

Mieczysława MATEŃKO, 

Anieli ZARĘBA 

29.X 
(piątek) 

730  

1545 RÓŻANIEC DLA DZIECI 

1730 NABOŻEŃSTWO RÓŻAŃCOWE 

1800 † Wioletty SOBCZYŃSKIEJ 

30.X 
(sobota) 

730  

1730 NABOŻEŃSTWO RÓŻAŃCOWE 

1800 † Heleny DĄBROWSKIEJ, w 7mą rocznicę śmierci 

31.X 
(niedziela) 

845 
† Zbigniewa GOŁĘBIOWSKIEGO, 

Zbigniewa KRASZKIEWICZA, 

Genowefy i Stanisława ODOLIŃSKICH 

1030 
† Janiny i Leona SZYMBORSKICH, 

Stanisława i Stanisławy CIESIELCZUK 

1200 
dziękczynno-błagalne w 10tą rocznicę ślubu, 

Magdaleny i Mariusza 

1730 NABOŻEŃSTWO RÓŻAŃCOWE 

1800 
† Mieczysława KŁOSZEWSKIEGO, 

Jana i Zofii ZDUŃCZYKÓW 

POLSKIE MADONNY (144): MATKA BOŻA Z DZIECIĄTKIEM Z TRĄBEK 
Wieś Trąbki (po kaszubsku: Trąbczi Wiôldżé) była świadkiem wielu zmian 

zachodzących na Pomorzu Gdańskim na przestrzeni wieków. Pamięta 

jeszcze XIII w., przed osiedleniem się, za zaproszeniem księcia 

mazowieckiego Konrada, zakonu szpitalnego Najświętszej Maryi Panny, 

czyli Krzyżaków. Od pokoju toruńskiego w 1466, po trzynastoletniej wojnie 

osłabionego zakonu z Rzeczpospolitą, gdy Królestwo Polskie odzyskało 

Pomorze Gdańskie (jako Prusy Królewskie), Trąbki stanowiły własność 

gdańszczan, a potem polskiego starostwa w pobliskim Sobowidzu. 

Świadkiem zmieniających się czasów był i kościół w Trąbkach. Pierwszy 

powstał, wraz z wsią, prawdopodobnie ok. 1236. Parafia oficjalnie 

erygowana została już za czasów krzyżackich, w 1331. 

Protestantyzacja Prus nie ominęła i Trąbek, i w XVI w. kościół przejęli 

ewangelicy. Na szczęście czasowo. 

Ten pierwszy kościół zniszczyli w XVII w. najprawdopodobniej plądrujący 

Polskę Szwedzi. Na jego miejscu szybko powstała mała kapliczka… 

To ona stał się pierwszym domem dla 

cudownego obrazu MATKI BOŻEJ Z DZIECIĄ-

TKIEM. Istnieją przesłanki, iż już wtedy 

pielgrzymki miały przybywać do PANI 

KASZUB niemal codziennie… Wiadomo, 

że co najmniej od 1720 we wszystkie 

niedziele i święta odprawiano przed Nią 

Msze św. 

Tradycja i podania ludowe przeniosły 

z owych czasów wieść, iż „początkowo 

znajdował się obraz w małej kaplicy 

w rogu cmentarza, opodal cudownej 

niegdyś studzienki. Wiele też ludzi 

tu przybywało, zwłaszcza że tu dawniej 

odbywały się też liczne jarmarki”. 

Zachowały się też podania mówiące 

o objawieniach Matki Bożej przy cudo-

wnym źródełku. Dziś o nim prawie zapomniano, dopóki jednakże istniało, 

„w Trąbkach Wielkich było - ludzie niewidome chodzili, umyli oczy i mieli 

wzrok”. W końcu „jeden niedowiarek miał konia i do tej studzienki 

mu oczy umył i ta woda wyschła”. Kult przeniósł się na CUDOWNY OBRAZ… 

Nieco później wybudowano kościół parafialny p.w. Wniebowzięcia Najświę-

tszej Maryi Panny. Do niego też przeniesiono, pochodzący z 2giej połowy 

XVII w., autorstwa nieznanego malarza, powstały zapewne w gdańskich 

ośrodku malarskim, CUDOWNY OBRAZ (6076 cm). 

W ciągu następny dwóch stuleci MATKA BOŻA pozyskała srebrne sukienki, 

oraz srebrne, bogato zdobione ramy. 

Wizerunek MATKI BOŻEJ Z DZIECIĄTKIEM z Trąbek Wielkich koronował 

12.VI.1987 na Zaspie w Gdańsku Jan Paweł II. To wtedy padały pamiętne 

słowa: „Jeden drugiego brzemiona noście’ — pisze św. Pawełlist do Galatów 6, 2 , 

a słowa te mają wielką nośność. ‘Jeden … drugiego’. Człowiek nie jest 

sam, żyje z drugimi, przez drugich, dla drugich. 

Cała ludzka egzystencja ma właściwy sobie wymiar wspólnotowy — i wy-

miar społeczny. Ten wymiar nie może oznaczać redukcji osoby ludzkiej, 

jej talentów, jej możliwości, jej zadań. Właśnie z punktu widzenia 

wspólnoty społecznej musi być dość przestrzeni dla każdego. 

Jednym z […] zadań państwa jest stwarzanie tej przestrzeni, tak aby każdy 

mógł przez pracę rozwinąć siebie, swoją osobowość i swoje powołanie. […] 

Jeden drugiego brzemiona noście. To zwięzłe zdanie Apostoła jest inspi-

racją dla międzyludzkiej i społecznej solidarności. Solidarność — to znaczy: 

jeden i drugi, a skoro brzemię, to brzemię niesione razem, we wspólnocie. 

A więc nigdy: jeden przeciw drugiemu. Jedni przeciw drugim. I nigdy 

brzemię dźwigane przez człowieka samotnie. Bez pomocy drugich. 

Nie może być walka silniejsza od solidarności. Nie może być program 

walki ponad programem solidarności. Inaczej — rosną zbyt ciężkie 

brzemiona. I rozkład tych brzemion narasta w sposób nieproporcjonalny.” 

adres: Trąbki Wielkie, ul. Gdańska 6, 83-034 Trąbki Wielkie 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 

poniedziałek - piątek 08:00–09:30, 17:00–19:00 

soboty, niedziele i święta: Nieczynna 

WWW www.swzygmunt.knc.pl 
 

KSIĘŻA Proboszcz Jacek DZIKOWSKI, Wikariusz Dariusz KIJ 
SEW 

http://theotokos.ovh.org/trabki.php
http://www.swzygmunt.knc.pl/

