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Obywatel jest zobowiązany w sumieniu do nieprzestrzegania zarządzeń władz cywilnych, gdy te przepisy są sprzeczne z wymaganiami ładu moralnego. 

„Trzeba bardziej słuchać Boga niż ludzi”Dz 5, 29. [KKK, 2256] 

DWUDZIESTA DZIEWIĄTA ZWYKŁA 

 
MONETA PODATKOWA: TIZIANO (TYCJAN), Vecellio (1490, Pieve di Cadore - 1576, Wenecja), ok. 1560-8, olejny 

na płótnie, 112.2×103.2cm, National Gallery, Londyn; źródło: www.nationalgallery.org.uk 

Z KSIĘGI PROROKA IZAJASZAIz 45, 1.4–6 

To mówi Pan o swym pomazańcu Cyrusie: »Ja mocno ująłem go 

za prawicę, aby ujarzmić przed nim narody i królom odpiąć broń z pasa, 

aby otworzyć przed nim podwoje, żeby się bramy nie zatrzasnęły. 

Z powodu sługi mego, Jakuba, Izraela, mojego wybrańca, nazwałem cię 

twoim imieniem, pełnym zaszczytu, chociaż Mnie nie znałeś, Ja jestem 

Pan i nie ma innego. Poza Mną nie ma boga. Przypaszę ci broń, 

chociaż Mnie nie znałeś, aby wiedziano od wschodu słońca aż do zachodu, 

że beze Mnie nie ma niczego. Ja jestem Panem i nie ma innego«. 

PSALM RESPONSORYJNYPs 96, 1 i 3.4–5.7–8.9–10ac 

REFREN: Pośród narodów głoście chwałę Pana 

Śpiewajcie Panu pieśń nową, 

śpiewaj Panu ziemio cała. 

Głoście Jego chwałę wśród wszystkich narodów, 

rozgłaszajcie cuda pośród wszystkich ludów. 

Wielki jest Pan, godzien wszelkiej chwały, 

budzi trwogę najwyższą, większą niż inni bogowie. 

Bo wszyscy bogowie pogan są tylko ułudą, 

Pan zaś stworzył niebiosa. 

Oddajcie Panu, rodziny narodów, 

oddajcie Panu chwałę i uznajcie Jego potęgę. 

Oddajcie Panu chwałę należną Jego imieniu, 

przynieście dary i wejdźcie na Jego dziedzińce. 

Uwielbiajcie Pana w świętym przybytku. 

Zadrżyj ziemio cała przed Jego obliczem. 

Głoście wśród ludów, że Pan jest królem, 

Będzie sprawiedliwie sądził ludy. 

Z PIERWSZEGO LISTU ŚW. PAWŁA APOSTOŁA DO TESALONICZAN Tes 1, 1–5b 

Paweł, Sylwan i Tymoteusz do Kościoła Tesaloniczan w Bogu Ojcu i Panu 

Jezusie Chrystusie. Łaska wam i pokój. 

Zawsze dziękujemy Bogu za was wszystkich, wspominając o was 

nieustannie w naszych modlitwach, pomni przed Bogiem i Ojcem naszym 

na Wasze dzieło wiary, na trud miłości i na wytrwałą nadzieję w Panu 

naszym, Jezusie Chrystusie. Wiemy, bracia przez Boga umiłowani, 

o wybraniu Waszym, bo nasze głoszenie Ewangelii wśród Was 

nie dokonało się przez samo tylko słowo, lecz przez moc i przez Ducha 

Świętego, z wielką siłą przekonania. 

AKLAMACJAMt 22, 21 Alleluja, Alleluja, Alleluja 

Oddajcie cezarowi to, co należy do cezara, 

a Bogu to, co należy do Boga. 

SŁOWA EWANGELII WEDŁUG ŚWIĘTEGO MATEUSZAMt 22, 15–21 

Faryzeusze odeszli i naradzali się, jak by podchwycić Jezusa w mowie. 

Posłali więc do Niego uczniów razemze zwolennikami Heroda, 

aby Mu powiedzieli: „Nauczycielu, wiemy, że jesteś prawdomówny i drogi 

Bożej w prawdzie nauczasz. Na nikim Ci nie zależy, bo nie oglądasz się 

na osobę ludzką. Powiedz nam więc, jak Ci się zdaje? Czy wolno płacić 

podatek cezarowi, czy nie?”. 

Jezus przejrzał ich przewrotnośći rzekł: »Czemu Mnie kusicie, obłudnicy? 

Pokażcie Mi monetę podatkową«. Przynieśli mu denara. 

On ich zapytał: »Czyj jest ten obraz i napis?«. 

Odpowiedzieli: „Cezara”. 

Wówczas rzekł do nich: »Oddajcie więc cezarowi to, co należy do cezara, 

a Bogu to, co należy do Boga«. 

PATRON TYGODNIA: BŁ. JÓZEF JANKOWSKI, MĘCZENNIK 
Urodził się w 1910 w miejscowości Czyczkowy k. Brus, 

na Pomorzu. Był jednym z ośmiorga dzieci Roberta 
Jankowskiego i Michaliny. 

Uczył się w gimnazjum pallotyńskim w Su-
charach, po czym ukończył „Collegium 
Marianum” w Wadowicach, na Kopcu. 

W 1929 wstąpił do Stowarzyszenia Apo-
stolstwa Katolickiego. W tym samym roku 
rozpoczął studia filozoficzno-teologiczne 
w pallotyńskim Wyższym Seminarium 
Duchownym w Ołtarzewie. 

W Wadowicach, w 1931, złożył pierwszą pro-
fesję. Święcenia kapłańskie otrzymał w 1936. 

Pełnił funkcję prefekta szkół w Ołtarzewie 
i okolicy, był opiekunem Krucjaty Eucharys-

tycznej i postulantów. „Chcę dążyć do wielkiej 
świętości i kochać Boga nade wszystko, ale ró-

wnocześnie chcę być zapomnianym” – pisał. 

W czasie kampanii wrześniowej 1939, podczas walk, które miały 
miejsce w okolicy Ołtarzewa w trakcie tzw. Bitwy nad Bzurą, wychodził na pole 
i spowiadał rannych, a umierających przygotowywał na śmierć. Po klęsce 
i rozpoczęciu okupacji niemieckiej pozostał w Ołtarzewie, służąc duchową 
pomocą okolicznej ludności i powracającym, ukrywającym się żołnierzom 
kampanii wrześniowej… Został sekretarzem Komitetu Pomocy Dzieciom. Został 
też ekonomem domu seminaryjnego, w którym przebywało ok. stu osób. 

W 1941 otrzymał nominację na mistrza nowicjatu. Uczył, że „Nie godność, 
nie władza daje szczęście, ale zbliżenie się do Boga – miłość”… 

Zdążył jeszcze zanotować: „Za najszczęśliwsze uważam chwile w swym życiu, 
które przepędziłem na serdecznej modlitwie, w bezpośrednim obcowaniu 
z Bogiem”, gdy 16.V.1941 został aresztowany przez gestapo i przewieziony 
na Pawiak. Po dwóch tygodniach okrutnych tortur, 28.V zawieziono go, tym sa-
mym transportem, co o. Maksymiliana Kolbe, do obozu zagłady Auschwitz. 

Zarejestrowany został jako „więzień nr 16895”. 

Przez pięć miesięcy poddany był okrutnemu reżimowi pracy, nieustannego głodu 
i ciągłych upokorzeń. Wycieńczony, torturowany fizycznie i duchowo, moralnie 
miażdżony. Jeden ze współwięźniów tak opisywał tamte dni: „Pracując 
przy wydobywaniu żwiru z Soły, […] brodząc w wodzie [więźniowie] musieli […] 
szybko - bo w Oświęcimiu wszystko musiało dziać się schnell - ciąć łozę 
[z brzegów rzeki], wiązać ją w wielkie pęki i dźwigać na plecach”… 

Naoczni świadkowie zapamiętali, iż prześladowania, poniżenia i udręki, zadawane 
mu z nienawiści do wiary i kapłaństwa, znosił z godnością i spokojem. 

Postępował zgodnie z zapisanymi przez siebie kiedyś słowami: „Pragnę kochać 
Boga nad życie. Oddam je chętnie w każdym czasie, ale bez gorącej i wielkiej 
miłości Boga nie chciałbym iść na drugi świat”… I zachował ją do końca… 

Ponoć nawet oprawcy dziwili się jego postawie. Pewnie dlatego 16.X.1941 
dostał się w ręce słynącego ze swego okrucieństwa kapo pod-obozu „Babice”, 
niemieckiego kryminalisty Heinricha Krotta (nazywanego „krwiożercą”). Tego sa-
mego, który uwziął się także na o. Maksymiliana… 

Józef nie przeżył tego dnia. Zmaltretowany odszedł wieczorem do Pana. 

Ciało spalono w krematorium obozowym… 

Beatyfikowany został przez Jana Pawła II w Warszawie 13.VI.1999 w grupie 
108 polskich męczenników. (uroczystość 16 października) 

il. BŁ. JÓZEF JANKOWSKI: lata 1930-te; źródło: www.brusy.za.pl 

http://www.swzygmunt.knc.pl/
http://www.nationalgallery.org.uk/paintings/titian-the-tribute-money
http://www.brusy.za.pl/naszkle.html
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INFORMACJE PARAFIALNE 
 W październiku nabożeństwa różańcowe codziennie o 17:30; 

w piątki także dla dzieci o 15:45. 
 16.X (niedziela): Na Mszę św. o 18:00 zapraszamy! rodziców 

i dzieci, które przygotowują się do I Komunii św. Po Mszy św. 
spotkanie z rodzicami. 

 12.XI (sobota): Tradycyjnie w 2gą sobotę listopada organizowa-
na jest pielgrzymka autokarową do Częstochowy. Dojdzie ona 
do skutku, o ile zbierze się odpowiednia liczba chętnych. 
Koszt – 60 zł. Zgłoszenia – u księży. Zapraszamy! 

 Zbliża się listopad, miesiąc poświęcony modlitewnej pamięci 
o naszych bliskich zmarłych. Na wypominki roczne i jedno-
razowe księża przyjmują w zakrystii i kancelarii parafialnej. 

 Chrzty w październiku w 4tą niedzielę miesiąca, 23.X, na su-
mie. 

 Dziękujemy! za włączenie się w dzieło konserwacji i remontu 

zabytkowych organów i ofiary, które można składać na tacę, 
bezpośrednio do księży lub na konto parafialne. 

 W prawej nawie można obejrzeć wystawę zdjęć z tego-
rocznego obozu parafialnego w Jastrzębiej Górze. Zapraszamy! 
do obejrzenia. 

ZAPOWIEDZI 
Zapowiedź II: Janusz GWARDYS, kawaler, i Małgorzata NOGAL, 

panna, oboje z parafii tutejszej. 
Ktokolwiek wiedziałby o przeszkodach w zawarciu małżeństwa przez 

w/w osoby proszony jest o skontaktowanie się z Kancelarią Parafialną 

ODESZLI 
W ostatnim czasie odeszli z naszego grona: 

śp. Józef KNYZIAK  6.X.2011 l. 73 
śp. Stefan KLUCZYŃSKI  6.X.2011 l. 80 
śp. Stanisław SZMUKSTA  29.IX.2011 l. 54 

Wieczne odpoczywanie racz Im dać Panie! 

INTENCJE MSZALNE I MODLITEWNE 

17.X 
(poniedziałek) 

730  

1800 † Leszka SKRZYPCZAKA 

18.X 
(wtorek) 

730  

1800  

19.X 
(środa) 

730  

1800 † Zbigniewa SMOLIŃSKIEGO 

20.X 
(czwartek) 

730 † Ireny MOSKALEWICZ 

1800 † Wandy i Zygmunta KUCICKICH 

21.X 
(piątek) 

730  

1800 † Urszuli LACH, z racji imienin 

22.X 
(sobota) 

730  

1800 
o błogosławieństwo Boże dla nowożeńców 

Janusza GWARDYSA i Małgorzaty NOGAL 

23.X 
(niedziela) 

845 

† Stanisława, w 3 rocznicę śmierci, 

Heleny i Józefa DOBROWOLSKICH, 

Heleny, Feliksa i Stefana CACKÓW, 

zmarłych z rodziny CACKÓW 

1030 
† Tadeusza, Jana i Antoniny BARANÓW, 

Franciszka i Władysława WIĘCŁAWIAKÓW, 

zmarłych z rodziny WIĘCŁAWIAKÓW 

1200 † Janiny SYKULAK 

1800 
† Aliny WŁOSIŃSKIEJ, w 7 rocznicę śmierci, 

Zenona BARAŃSKIEGO 

POLSKIE MADONNY (156): MATKA BOŻA ŁASKAWA KIELECKA 
Początki Kielc nie są dokładnie znane. Pierwsza osada znajdowała się 

w okolicach dzisiejszego kościoła św. Wojciecha. W 1086 wybudowano 

w tym miejscu drewniany kościółek, nadając mu imię świętego, a w 1171 

biskup krakowski Gedko (Gedeon) postawił na wzgórzu, zwanym dziś 

Zamkowym lub Katedralnym, kolegiatę w stylu romańskim… 

Konsekracji świątyni p.w. Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny, 

„wzniesionej z ciosów kamiennych” jak to określił Jan Długosz, dokonał 

w 1213 biskup krakowski Wincenty Kadłubek, który jej twórcę, bpa Gedko 

określił „najświętszym biskupem Krakowian, którego imię złotym winno 

być ryte rylcem”. 

Tej właśnie kieleckiej kolegiacie audytor krakowskiego sądu biskupiego, 

Wojciech Piotrowski, ofiarował ok. 1600 obraz MATKI BOŻEJ ŁASKAWEJ. 

CUDOWNY WIZERUNEK, zwany też obrazem MATKI BOŻEJ RÓŻAŃCOWEJ, 

namalowany na płótnie, jest dziełem nieznanego artysty i pochodzi 

z przełomu XVI i XVII wieku. 

Nabożeństwo do Matki Bożej w tym OBRAZIE wiąże się z powołanym 

do życia w 1626, przez dominikanina z Piotrkowa, o. Mateusz Borowca, 

Arcybractwem Różańcowym. 

Wierni z całej okolicy, modlący się przed tym obrazem, na którego starej 

ramie widniał napis „MATKA BOSKA ŁASKAWA KIELECKA XVII w.”, doznawali 

wielu łask. Wyrazem kultu były liczne wota, ofiarowywane przez duchow-

nych, parafian, pielgrzymów (o czym zapisano w aktach inwenta-

ryzacyjnych z 1650)… 

W 1636 obraz został ozdobiony srebrną pozłacaną 

sukienką zdobną w kwiaty, przysłaniającą cały 

obraz prócz twarzy, ofiarowaną przez kanonika 

Stanisława Panceriusa. Na sukience 

MATKA BOŻA trzymała berło a Pan Jezus 

kulę ziemską. Na głowach Dzieciątka 

i Maryi zawieszono, na prawie lokalnym, 

srebrno pozłacane korony,… 

W 1730 OBRAZ umieszczono w ołtarzu 

ufundowanym przez biskupa Felicjana 

Konstantego Szaniawskiego. 

W 1757 OBRAZ odnowił ks. Antoni 

Brygierski, znany malarz XVIII w. Nie tylko 

odnowił – wydaje się, że go także prze-

robił, o czym świadczyłoby podobieństwo 

do obrazu Chrystusa Ukrzyżowanego 

jego autorstwa, również znajdującego się 

w katedrze kieleckiej… 

Po trzecim rozbiorze Kielce początkowo 

znalazły się w zaborze austriackim. 

W 1824 MADONNIE ŁASKAWEJ skradziono 

korony, a w 1831 – sukienkę. Nową sukienkę ufundował w 1872 lokalny 

kupiec. PANI KIELECKA na to zasługiwała - uroczystość odpustowa gromadzi-

ła bowiem licznych pielgrzymów, nawet z bardzo odległych miejscowości. 

Do 1912 obraz MATKI BOŻEJ ŁASKAWEJ był zasłaniany drewnianą zasuwą 

z wizerunkiem Madonny z Dzieciątkiem w towarzystwie świętych Domini-

ka i Katarzyny. Gdy jednakże do katedy sprowadzono kopię obrazu Matki 

Bożej Częstochowskiej PANI KIELECKA przeniesiona została na zasuwę… 

Spowodowało to powolne zanikanie kultu JEJ OBRAZU… 

W 1946 patronka kielczan, MATKA BOŻA ŁASKAWA, była świadkiem 

„zafundowanego Kielcom dla celów politycznych pogromu Żydówbp Ryczan, 

2009… W akcie zemsty komunazistowskie władze sowieckie aresztowały 

w 1951 bpa kieleckiego Czesława Kaczmarka  i wikariusza generalnego, 

Jana Jaroszewicza. W 1953, po brutalnym śledztwie i sfingowanym proce-

sie, komuniści skazali, przy klakierskiej aklamacji tuzów polskiej „elity 

intelektualnej”, bpa Kaczmarka na karę dwunastu lat więzienia… 

Odrodzenie kultu PANI KIELECKIEJ wiąże się z osobą sufragana kieleckiego, 

bpa Mieczysława Jaworskiego. Z jego inicjatywy powstała specjalna pieśń 

ku czci MADONNY KIELECKIEJ. Biskup umieścił także JEJ WIZERUNEK w swoim 

herbie. I przyczynił się walnie do rozpoczęcia i szczęśliwego zakończenia 

starań o koronację CUDOWNEGO WIZERUNKU… 

W latach 1989-90 obraz został ponownie gruntownie odnowiony… 

3 czerwca 1991 w czasie swojej pielgrzymki do Polski Jan Paweł II 

dokonał formalnej, papieskiej koronacji obrazu MATKI BOŻEJ ŁASKAWEJ 

KIELECKIEJ. Z tej okazji katedra kielecka wzbogaciła się o specjalną kaplicę 

MATKI BOŻEJ ŁASKAWEJ, w nawie bocznej katedry… 

Wtedy też biskup kielecki Stanisław Szymecki ogłosił MATKĘ BOŻĄ ŁASKAWĄ 

KIELECKĄ patronką Kielc. 

adres: Katedra p.w. Wniebowzięcia N.M.P., pl. Panny Marii 3, Kielce źródło: www.jcd.iq.pl 

AD D. VIRGINEM MATREM… 

Maryjo, nieba złotego Królowo… 

Porzuć krainę słońca lazurową 

I zstąp z błękitu promienistych szlaków 

Między Polaków. 

Niech z Tobą przyjdzie Najświętsze Pacholę 

Z koroną jasnych gwiazd na boskim czole, 

Złotymi pióry lśniący Aniołowie, 

Pokój i Zdrowie. 

SARBIEWSKI, Maciej Kazimierz, SJ (1595, Sarbiewo k. Płońska, 1640, Warszawa) 
il.: MADONNA ZE ŚPIĄCYM DZIECKIEM: MANTEGNA, Andrea (1431, Isola di Cartura - 1506, Mantua), 1465-70, 
tempera na płótnie, 43×32 cm, Staatliche Museen, Berlin; źródło: www.wga.hu 

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.jcd.iq.pl/materdei/artykul/1.Polska/14.%C5%9Bwi%C4%99tokrzyskie/3.Kielce/1.Matka__Boska__%C5%81askawa__-__Kielecka.html
http://www.wga.hu/frames-e.html?/html/m/mantegna/1/virgin_c.html
http://www.swzygmunt.knc.pl/

