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Odkupienie Chrystusa polega na tym, że „przyszedł On … dać swoje życie na okup za wielu”Mt 20, 28, to znaczy umiłował swoich „do końca”J 13, 1, aby zostali 

wykupieni z „odziedziczonego po przodkach złego postępowania”1 P 1,18. [KKK, 622] 

DWUDZIESTA DRUGA NIEDZIELA ZWYKŁA 

 
ZEJDŻ MI Z OCZU, SZATANIE!, TISSOT, James (1836, Nantes – 1902, Buillon), fragm., 1886-1896, farby wodne, 

szary papier, 14.4×21.9 cm, Brooklyn Museum, Nowy Jork; źródło: www.brooklynmuseum.org 

Z KSIĘGI PROROKA JEREMIASZAJr 20, 7–9 

Uwiodłeś mnie, Panie, a ja pozwoliłem się uwieść; ujarzmiłeś mnie 

i przemogłeś. Stałem się codziennym pośmiewiskiem, wszyscy mi urągają. 

Albowiem ilekroć mam zabierać głos, muszę obwieszczać: „Gwałt i ruina!”. 

Tak, słowo Pana stało się dla mnie każdego dnia zniewagą 

i pośmiewiskiem. 

I powiedziałem sobie: „Nie będę Go już wspominał ani mówił w Jego imię”. 

Ale wtedy zaczął trawić moje serce jakby ogień nurtujący w moim ciele. 

Czyniłem wysiłki, by go stłumić, lecz nie potrafiłem. 

PSALM RESPONSORYJNYPs 63, 2.3–4.5–6.8–9 

REFREN: Ciebie, mój Boże, pragnie moja dusza 

Boże mój, Boże, szukam Ciebie 

i pragnie Ciebie moja dusza. 

Ciało moje tęskni za Tobą, 

jak ziemia zeschła i łaknąca wody. 

Oto wpatruję się w Ciebie w świątyni, 

by ujrzeć Twą potęgę i chwałę. 

A Twoja łaska jest cenniejsza od życia, 

więc sławić Cię będą moje wargi. 

Będę Cię wielbił przez całe me życie 

i wzniosę ręce w imię Twoje. 

Moja dusza syci się obficie, 

a usta Cię wielbią radosnymi wargami. 

Bo stałeś się dla mnie pomocą 

i w cieniu Twych skrzydeł wołam radośnie: 

Do Ciebie lgnie moja dusza, 

prawica Twoja mnie wspiera. 

Z LISTU ŚWIĘTEGO PAWŁA APOSTOŁA DO RZYMIANRz 12, 1–2 

Proszę was, bracia, przez miłosierdzie Boże, abyście dali ciała swoje 

na ofiarę żywą, świętą, Bogu przyjemną, jako wyraz waszej rozumnej 

służby Bożej. 

Nie bierzcie więc wzoru z tego świata, lecz przemieniajcie się 

przez odnawianie umysłu, abyście umieli rozpoznać, jaka jest wola Boża: 

co jest dobre, co Bogu przyjemne i co doskonałe. 

AKLAMACJAEf 1,17–18 Alleluja, Alleluja, Alleluja 

Niech Ojciec naszego Pana Jezusa Chrystusa 

przeniknie nasze serca swoim światłem, 

abyśmy wiedzieli, czym jest nadzieja naszego powołania. 

SŁOWA EWANGELII WEDŁUG ŚWIĘTEGO MATEUSZAMt 16, 21–27 

Jezus zaczął wskazywać swoim uczniom na to, że musi iść do Jerozolimy 

i wiele wycierpieć od starszych i arcykapłanów, i uczonych w Piśmie; 

że będzie zabity i trzeciego dnia zmartwychwstanie. 

A Piotr wziął Go na bok i począł robić Mu wyrzuty: „Panie, niech Cię Bóg 

broni! Nie przyjdzie to nigdy na Ciebie”. 

Lecz On odwrócił się i rzekł do Piotra: »Zejdź Mi z oczu, szatanie! 

Jesteś Mi zawadą, bo nie myślisz o tym, co Boże, ale o tym, co ludzkie«. 

Wtedy Jezus rzekł do swoich uczniów: »Jeśli kto chce pójść za Mną, 

niech się zaprze samego siebie, niech weźmie krzyż swój i niech Mnie na-

śladuje. Bo kto chce zachować swoje życie, straci je; a kto straci swe życie 

z mego powodu, znajdzie je. Cóż bowiem za korzyść odniesie człowiek, 

choćby cały świat zyskał, a na swej duszy szkodę poniósł? 

Albo co da człowiek w zamian za swoją duszę? Albowiem Syn Człowieczy 

przyjdzie w chwale Ojca swego razem z aniołami swoimi, i wtedy odda 

każdemu według jego postępowania«. 

PATRON TYGODNIA: BŁ. DOMINIK JĘDRZEJEWSKI, MĘCZENNIK 
Urodził się w 1886 w Kowalu, ówcześnie w zaborze 
pruskim. Był najmłodszym spośród sześciorga dzieci 
Andrzeja i Katarzyny z Zakrzewskich, prowadzących 
gospodarstwo, pobożnych rolników. 

Uczył się w Kowalu i Działoszynie. 

W 1902 wstąpił do Seminarium Nauczycielskiego 
w Łęczycy, a egzamin gimnazjalny złożył w 1906 
w Kaliszu i zaraz potem wstąpił do Wyższego 
Seminarium Duchownego we Włocławku. 

W 1911 przyjął święcenia kapłańskie. 

Był wikariuszem w Zadzimiu k. Sieradza, Poczesnej 
i Kaliszu, kapelanem więziennym, prefektem 
gimnazjum w Turku (1920-25). 

Prowadził działalność charytatywną, najwięcej jednak 
wagi poświęcając pracy z młodzieżą. Odznaczał się 
wyjątkowym talentem pedagogicznym. 

W 1925 z powodu pogarszającego się stanu zdrowia odszedł do małej wiejskiej 
parafii w Kokaninie. Dwa lata później poddał się ciężkiej operacji nerek. Operacja 
się powiodła i w 1928 został proboszczem w parafii Gosławice k. Konina. 

Niezwykle oddany sprawie Bożej cieszył się szacunkiem i zaufaniem… 

Po wybuchu II wojny św. Gosławice przyłączono do Rzeszy. Rozpoczęły się 
prześladowania. 26.VIII.1940 Dominik, który zaskarbił sobie u parafian przydomek 
„kochanego ojczulka”, został aresztowany. 

Trafił do obozu przejściowego w Szczeglinie Tam po raz pierwszy miał możliwość 
uratowania się, ale nie skorzystał z propozycji ucieczki… 

Zawieziono go do KL Sachsenhausen, a stamtąd do KL Dachau, gdzie trafił 
14.XII.1940 jako więzień numer 22813. 

Pracował przy kopaniu łąk na plantacjach. Był nieustannie wyczerpany ale zaw-
sze miał pogodny uśmiech i nigdy nie skarżył się na swój los. Widziano w nim 
przyjaciela, skupiał bowiem wokół siebie młodzież duchowną i świecką, zajmował 
ich uwagę opowiadaniami o pracy duszpasterskiej, na chwilę chociażby odrywając 
od brutalnej rzeczywistości. 

W 1942 już nie był w stanie chodzić o własnych siłach. Pomoc silniejszych 
kolegów, którzy nosili go do pracy na plecach, przyjmował z pokorą… 

Komendantura obozu proponowała mu wolność w zamian za zrzeczenie się 
kapłaństwa. Odmówił: odsunął już przygotowany dokument na bok. Pozostał 
niezłomny w swojej wierze, do końca… 

Zmarł z wycieńczenia 29.VIII.1942… 

Tuż przed śmiercią, „kiedy już właściwie konał”, poprosił współwięźnia: 
„Jak ksiądz wyjdzie z obozu, proszę pojechać do Gosławic i powiedzieć 
 parafianom, że ja swoje życie ofiaruję za nich”… 

Jego ciało spalono w obozowym krematorium. 

Beatyfikowany został przez papieża Jana Pawła II w Warszawie 13.VI.1999 
w grupie 108 polskich męczenników. (uroczystość 29 sierpnia) 

il. BŁ. DOMINIK JĘDRZEJEWSKI; źródło: www.swietyjozef.kalisz.pl 

http://www.swzygmunt.knc.pl/
http://www.brooklynmuseum.org/opencollection/objects/13431/Get_Thee_Behind_Me_Satan_R%C3%A9tire-toi_Satan/set/b0ced5cd16d9ea02d00043fdd5965ff7
http://www.swietyjozef.kalisz.pl/?dzial=Dachau&id=18
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INFORMACJE PARAFIALNE 
 28.VIII (niedziela): W czasie Mszy św. o 12:00 dziękujemy 

Panu Bogu za tegoroczne plony, rozpoczynając obchód 
GMINNYCH DOŻYNEK, które w tym roku organizują Gassy. 

 1.IX (czwartek): 72 ROCZNICA WYBUCHU II WOJNY ŚWIATOWEJ 

 Za poległych i pomordowanych w czasie wojny będziemy 
modlić się w czasie Mszy św. o 18:00. 

 1-SZY CZWARTEK MIESIĄCA. 
 Msza św. wotywna o Chrystusie Najwyższym 

i Wiecznym Kapłanie o 18:00. Serdecznie zapraszamy! 
 2.IX (piątek): 1-SZY PIĄTEK MIESIĄCA. 

 Msza św. o Najświętszym Sercu Pana Jezusa o 18:00. 
 Msza św. dla dzieci o 15:45. 
 Spowiedź 1szo-piątkowa ½ godz. przed Mszą św. 

 3.IX (sobota): 1-SZA SOBOTA MIESIĄCA. 

 Msza św. w hołdzie Niepokalanemu Sercu Maryi o 18:00. 
 4.IX (niedziela): 

 Po Sumie adoracja NAJŚWIĘTSZEGO SAKRAMENTU. 
 Po adoracji spotkanie Kół Żywego Różańca. 

 11.IX (niedziela): 

 Rozpoczyna się nowy rok formacyjny ministrantów. 
Wszyscy chłopcy, którzy chcieliby zostać ministrantami 
proszeni są o zgłaszenie się, po Mszach św., 
do ks. Dariusza. Zapraszamy! 

 Rozpoczyna się przygotowanie młodzieży kl. III gimna-
zjum do bierzmowania. 

 Kandydatów zapraszamy na Mszę św. o 10:30. 
 Kandydaci spoza szkół w Brześcach i w Słomczynie 

proszeni są o zgłoszenie się osobiście do ks. Dariusza 
po Mszy św. o 10:30. 

 Trwa pierwszy etap konserwacji i remontu zabytkowych, 
100-letnich organów. Dziękujemy serdecznie! za włączenie się 

w to dzieło i złożone już ofiary, które można składać na tacę, 
bezpośrednio do księży lub na konto parafialne. 

INTENCJE MSZALNE I MODLITEWNE 

29.VIII 
(poniedziałek) 

730  

1800 
† Heleny i Stanisława MIRKOWSKICH, 

zmarłych z rodziny MIRKOWSKICH 

30.VIII 
(wtorek) 

730  

1800 
Dziękczynna w 25–lecie sakramentu małżeństwa Ewy i Zbigniewa, 

o błogosławieństwo Boże i łaski dla jubilatów oraz ich dzieci 

31.VIII 
(środa) 

730  

1800 
† Wandy i Zygmunta KUCICKICH, 

zmarłych z rodziny KUCICKICH 

1.IX 
(czwartek) 

730 W pewnej intencji 

1800 † Jadwigi i Stefana JANUSZ, z racji imienin 

2.IX 
(piątek) 

730 † Jana i Tadeusza 

1545 
O błogosławieństwo Boże dla Elżbiety i Marcina AMBROZIKÓW, 

z okazji 12 rocznicy ślubu 

1800 † Marianny i Antoniego KRÓLÓW 

3.IX 
(sobota) 

730 
† Ksawerego STRZELECKIEGO, w 9 rocznicę śmierci, 

Jana NOGALA 

1800 † Marianny i Antoniego KRÓLÓW 

4.IX 
(niedziela) 

845 † Tadeusza BARANA, w 5 rocznicę śmierci 

1030 
† Sylwestra, Wojciecha i Krystyny WENCŁAWIAK, 

zmarłych z rodziny WENCŁAWIAKÓW 

1200 † Marianny i Antoniego KRÓLÓW 

1800 
† Stefanii BURACIŃSKIEJ, 

Bronisława MAĆKOWIAKA 

POLSKIE MADONNY (154): MATKA BOŻA PŁASZOWSKA 
Cudowny obraz MATKI BOŻEJ PŁASZOWSKIEJ (117×95) to malowidło 

temperowe w typie Hodogetrii (w tradycji bizantyjskiej Madonny 

„Wskazującej Drogę”, „Przewodniczki”, której pierwowzorem miał być 

obraz namalowany przez św. Łukasza Ewangelistę…), wykonane na desce 

lipowej, zagruntowanej zaprawą kredową. 

OBRAZ został namalowany przez mistrzów szkoły sądecko-krakowskiej, 

pozostającej pod wpływem sztuki czeskiej, i pochodzi z 2 połowy XV w. 

Pochodzenie OBRAZU nie jest do końca znane. O jego historii wiadomo tyle, 

że przed 1850 znajdował się w ołtarzu kościoła parafialnego 

w Czernichowie i „słynął łaskami”. Nie wiadomo dlaczego po 1850 znalazł 

się w magazynie kościelnym: być może przyczynił się do tego zaawan-

sowany stan zniszczenia. Ówczesny proboszcz początkowo zamierzał 

oddać go do renowacji, ale z czasem zrezygnował z tego zamiaru… 

OBRAZEM zainteresował się parafianin czernichowski, niejaki Cichoń, 

miłośnik religijnej sztuki zabytkowej i nabył go, w drodze kupna  wymiany 

na inny. Odtąd przez trzy pokolenia OBRAZ stał się nie tyle zabytkiem, 

co rodzinną świętością. Palono przed nim lampki, śpiewano pieśni, 

odmawiano modlitwy wieczorne, wypraszano łaski dla trudów życia 

i szukano pociechy… 

W 1900, Stanisław Cichoń (owo trzecie pokolenie) przeniósł się 

do Izdebnika, zabierając ze sobą rodzinną IKONĘ. Tam, mniej więcej 

w latach I wojny światowej, zauważył JĄ uczeń szkoły podstawowej, kolega 

synów Stanisława, Wincenty Turek i dowiedział się, że OBRAZ ma 500 lat, 

że pochodzi z Czernichowa i że był i jest czczony, jako słynący łaskami, i … 

że wymaga konserwacji… 

Przeprowadził ją, ratując MATKĘ BOŻĄ przed zniszczeniem, w latach 1929-

1931 Władysław Cichoń, syn Stanisława… 

W tych samych latach w Krakowie Płaszowie osiedlili się ojcowie sercanie. 

Wybudowali klasztor i kościół. Rozpoczęli ich dekorowanie. I wtedy 

Wincenty Turek, wówczas już kleryk sercański, oraz Marian Cichoń, 

naonczas także sercański kleryk, poprosili Stanisława Cichonia 

o darowanie posiadanej przez siebie IKONY ich zakonowi i klasztorowi. 

Stanisław się zgodził i w 1931 nowy kościół Najświętszego Serca 

Jezusowego w Płaszowie wzbogacił się o „łaskami słynący” OBRAZ 

MADONNY. Od 1939 MADONNA ma też w kościele swój własny ołtarz… 

Od tego czasu obraz MATKI BOŻEJ 

PŁASZOWSKIEJ czczony jest w kościele 

parafialnym w Płaszowie i przez lata 

swojej obecności w nim zaznaczył się 

licznymi łaskami, wyproszonymi przez 

wstawiennictwo Najświętszej Maryi 

Panny, jako patronki rodzin i dzieci. 

Większość to łaski związane z ma-

cierzyństwem, wychowaniem dzieci i ro-

dzinnym szczęściem… 

Po II wojnie światowej WIZERUNEK 

przeszedł przez parę kolejnych 

renowacji. Pierwsza z nich, z 1949, 

spotkała się z krytyką ks. Wincentego 

Turka, pamiętającego jeszcze pierwotny 

wygląd ikony sprzed renowacji z roku 

1939. Dlatego w latach 1964-69 

przeprowadzono jeszcze jedną renowację, tym razem w Pracowni 

Konserwatorskiej Państwowych Zbiorów Sztuki na Wawelu, pod 

kierunkiem Adama Witkowskiego i prof. Rudolfa Kozłowskiego. 

Ciekawe, że mimo uszkodzeń i wielokrotnych konserwacji, oblicze 

MADONNY zachowało się przez wieki prawie bez zmian - nie uległo 

zniszczeniu, nie było przemalowywane poza drobnymi retuszami… 

OBRAZ został uroczyście przyozdobiony koronami biskupimi 

przez kard. Franciszka Macharskiego 5.V.1991. 

23.X.1997 Prowincja Polska Księży Najświętszego Serca Jezusowego 

i Regionu Finlandii oddała się uroczyście pod opiekę MATKI BOŻEJ 

PŁASZOWSKIEJ. 

adres: Parafia NSPJ, ul. Saska 2, 30-715 Kraków-Płaszów źródło: www.krakow.sercanie.pl 

DLACZEGO NIE MAM TAKIEJ MOCY… 
Dlaczego nie mam takiej mocy, 

Żeby z człowieka stać się wiosną, 

Pomagać kwiatom, kiedy rosną, 

Woni i ciepła dodać nocy? … 

Dlaczego nie mam takiej mocy, 

Aby wydźwignąć świat z niedoli, 

Żeby odeszło to, co boli, 

Tak, jak odchodzą cienie nocy? … 

Dlaczego nie mam takiej siły, 

By zostać królem huraganów, 

Zawładnąć mocą oceanów, 

Aby przede mną pokłon biły? … 

Dlaczego nie mam takiej siły, 

By skarby wiedzy skraść olbrzymie, 

By wsławić kraju mego imię, 

Aby mu światy pokłon biły? … 

BOGUSŁAWSKA, Teresa (1929, Warszawa – 1.II.1945, Zakopane), 1941 
il.: RANNY POWSTANIEC: LOKAJSKI, Eugeniusz (1908, Warszawa – 1944, Warszawa), 8.VIII.1944, Warszawa, 
ul. Moniuszki; źródło: www.1944.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 

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://www.krakow.sercanie.pl/index.php?option=com_content&view=category&layout=blog&id=43&Itemid=64
http://www.1944.pl/galerie/fototeka/foto/197/kategoria/90
http://www.swzygmunt.knc.pl/

