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Istnieją konkretne zachowania, których wybór jest zawsze błędny, ponieważ pociąga za sobą nieuporządkowanie woli, to znaczy zło moralne. 

Jest niedopuszczalne czynienie zła, by wynikło z niego dobro. [KKK, 1761] 

DZWUDZIESTA DRUGA NIEDZIELA ZWYKŁA 
Z PIERWSZEJ KSIĘGI POWTÓRZONEGO PRAWAPwt 4,1-2.6-8 

Mojżesz powiedział do ludu izraelskiego: 

„A teraz, Izraelu, słuchaj praw i nakazów, których uczę was wypełniać, 

abyście żyli i doszli do posiadania ziemi, którą wam daje PAN BÓG waszych 

ojców. Nic nie dodacie do tego, co ja wam nakazuję, i nic z tego nie odej-

miecie, zachowując nakazy waszego PANA BOGA, które na was nakładam. 

Strzeżcie ich i wypełniajcie je, bo one są waszą mądrością i umiejętnością 

w oczach narodów, które usłyszawszy o tych prawach, powiedzą: ‘Z pewno-

ścią ten wielki naród to lud mądry i rozumny’. Bo któryż naród wielki 

ma bogów tak bliskich, jak PAN BÓG nasz, ilekroć GO wzywamy? Któryż 

naród wielki ma prawa i nakazy tak sprawiedliwe, jak całe to Prawo, 

które ja wam dziś daję?” 

PSALM RESPONSORYJNYPs 15,1b-3a.3bc-4ab.4c-5 

REFREN: Prawy zamieszka w domu Twoim, PANIE 

Kto zamieszka na TWEJ górze świętej? 

Ten, kto postępuje nienagannie, działa sprawiedliwie 

i mówi prawdę w swym sercu, 

kto swym językiem oszczerstw nie głosi. 

Kto nie czyni bliźniemu nic złego, 

nie ubliża swoim sąsiadom, 

kto za godnego wzgardy uważa złoczyńcę, 

ale szanuje tego, kto się boi PANA. 

Kto dotrzyma przysięgi dla siebie niekorzystnej, 

kto nie daje swych pieniędzy na lichwę 

i nie da się przekupić przeciw niewinnemu. 

Kto tak postępuje, nigdy się nie zachwieje. 

 
ŚW. JAKUB MNIEJSZY, APOSTOŁ, DE LA TOUR, Jerzy (ok. 1593, Vic-sur-Seille – 1652, Lunéville), 1615-20, olejny na płótnie, 

Musee Toulouse-Lautrec, Albi, Francja; źródło: www.wikipaintings.org 

Z LISTU ŚWIĘTEGO JAKUBA APOSTOŁAJk 1,17-18.21b-22.27 

Bracia moi umiłowani: 

Każde dobro, jakie otrzymujemy, i wszelki dar doskonały zstępuje z góry, 

od OJCA świateł, u którego nie ma przemiany ani cienia zmienności. 

Ze swej woli zrodził nas przez słowo prawdy, byśmy byli jakby pierwo-

cinami JEGO stworzeń. 

A przyjmijcie w duchu łagodności zaszczepione w was słowo, które ma moc 

zbawić dusze wasze. Wprowadzajcie zaś słowo w czyn, a nie bądźcie tylko 

słuchaczami oszukującymi samych siebie. 

Religijność czysta i bez skazy wobec BOGA i OJCA wyraża się w opiece 

nad sierotami i wdowami w ich utrapieniach i w zachowaniu siebie 

samego nieskalanym od wpływów świata. 

AKLAMACJAJk 1,18 Alleluja, Alleluja, Alleluja! 

Ze swej woli zrodził nas OJCIEC przez słowo prawdy, 

abyśmy byli jakby pierwocinami JEGO stworzeń. 

SŁOWA EWANGELII WEDŁUG ŚW. MARKAMk 7,1-8.14-15.21-23 

Zebrali się u JEZUSA faryzeusze i kilku uczonych w Piśmie, którzy przybyli 

z Jerozolimy. I zauważyli, że niektórzy z JEGO uczniów brali posiłek 

nieczystymi, to znaczy nie umytymi rękami. Faryzeusze bowiem i w ogóle 

Żydzi, trzymając się tradycji starszych, nie jedzą, jeśli sobie rąk nie obmyją, 

rozluźniając pięść. I gdy wrócą z rynku, nie jedzą, dopóki się nie obmyją. 

Jest jeszcze wiele innych zwyczajów, które przejęli i których przestrzegają, 

jak obmywanie kubków, dzbanków, naczyń miedzianych. 

Zapytali GO więc faryzeusze i uczeni w Piśmie: „Dlaczego twoi uczniowie 

nie postępują według tradycji starszych, lecz jedzą nieczystymi rękami?” 

Odpowiedział im: »Słusznie prorok Izajasz powiedział o was, obłudnikach, 

jak jest napisane: ‘Ten lud czci mnie wargami, lecz sercem swym daleko 

jest ode mnie. Ale czci na próżno, ucząc zasad podanych przez ludzi’. 

Uchyliliście przykazanie BOŻE, a trzymacie się ludzkiej tradycji«. 

Potem przywołał znowu tłum do siebie i rzekł do niego: »Słuchajcie mnie 

wszyscy i zrozumiejcie. Nic nie wchodzi z zewnątrz w człowieka, 

co mogłoby uczynić go nieczystym; lecz co wychodzi z człowieka, to czyni 

człowieka nieczystym. Z wnętrza bowiem, z serca ludzkiego pochodzą złe 

myśli, nierząd, kradzieże, zabójstwa, cudzołóstwa, chciwość, przewrotność, 

podstęp, wyuzdanie, zazdrość, obelgi, pycha, głupota. Wszystko to zło 

z wnętrza pochodzi i czyni człowieka nieczystym«. 

PATRON TYGODNIA: BŁ. WŁADYSŁAW BŁĄDZIŃSKI, MĘCZENNIK 
Urodził się 6.I.1908 w Myślatyczach (dziś 
Ukraina). Uczył się, jako pół-sierota, w szkole 
dla sierot oo. michalitów w Miejscu Piastowym. 

W 1924 rozpoczął nowicjat w Pawlikowicach 
k. Wieliczki. Zapisał wówczas: „Powściągliwość 
to cnota, która powściąga w nas popędy 
przyrodzone i złączone z nimi ponęty i rozkosze 
stosownie do światła rozumu”… 

Święcenia kapłańskie przyjął 26.VI.1938. 

Pracował w zakładzie michalickim w Pawli-
kowicach jako wychowawca sierot: „był poważ-
ny, sumienny, zawsze na lekcję przygotowany, 
sprawiedliwy i bardzo lubiany”

ks. Ferdynand Ochała
… 

W czasie okupacji organizował tajne nauczanie 
w zakresie gimnazjalnym i licealnym. W zakła-
dzie kolportowano konspiracyjną polską prasę, 
ukrywano broń, pomagano uciekinierom… 

Podczas rewizji, gdy gestapowiec drwił z religii i Polski, miał odpowiedzieć: 
„Nad światem i nad Niemcami jest Bóg, który nie da zginąć Polakom. Wojna 
jeszcze trwa i o ostatecznym zwycięstwie zdecydują nie Niemcy, tylko Bóg”… 

Tym razem skończyło się na przeszukaniu. Ale 24.IV.1944, na wskutek denucjacji, 
Niemcy przeprowadzili kolejną rewizję. Władysława w domu nie było. Sąsiedzi 
ostrzegli go, gdy wracał, sugerując ukrycie się. Nie posłuchał. 

Władysław i trzej inni księża zostali aresztowani. Przewieziono ich do osławionego 
więzienia na Montelupich w Krakowie. Po 3 miesiącach przesłuchań podsunięto 
mu dokumenty, obciążające przełożonego, do podpisu. Nie podpisał. Wszystkie 
winy wziął na siebie. Aresztowani wraz z nim kapłani zostali zwolnieni… 

Prawdopodobnie w VII.1944 zawieziono go do niemieckiego obozu koncen-
tracyjnego Groß-Rosen, zwanego „wykańczalnią”. 

Pracował w kamieniołomach:„Miał zawsze słowo pociechy wobec współwięźniów, 

pomagał im, dzielił się z nimi swoją bardzo skromną porcją chleba i niósł im 
posługę duszpasterską, choć było to bardzo surowo zabronione. Był gotowy nieść 
wszelką pomoc. Był zawsze spokojny, pełen ufności w Bogu i Matce Najświętszej. 
Modlił się i do tego zachęcał innych”

Karol Mitan
. 

Najprawdopodobniej 8.IX.1944 „[…] SS-mani kazali więźniom dźwigać najcięższe 
głazy. Nosił je też ks. Błądziński, dokąd mu sił starczyło. Pod jednym z nich upadł. 
Na to tylko czekał kat. Dopadł do niego, skopał go i zepchnął w skalistą przepaść, 
skąd już nie wyszedł”… 

Beatyfikował go papież Jan Paweł II w Warszawie 13.VI.1999 w gronie 
108 polskich męczenników II wojny światowej. (uroczystość 8 września) 

il. O. WŁADYSŁAW BŁĄDZIŃSKI: wspólczesny obraz;  źródło: wsd.przemyska.pl 

http://www.swzygmunt.knc.pl/
http://www.wikipaintings.org/en/georges-de-la-tour/st-james-the-minor
http://wsd.przemyska.pl/?page_id=53
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INFORMACJE PARAFIALNE 
 2.IX (niedziela): W czasie Mszy św. o 1200 dziękujemy PANU 

BOGU za tegoroczne plony, rozpoczynając obchód gminnych 
dożynek, które w tym roku organizują Czernidła. Mszy św., 
z wieńcami dożynkowymi z wsi naszej parafii, przewodniczy 
i kazanie wygłasza ks. bp Józef ZAWITKOWSKI. 
Księże biskupie – serdecznie witamy!! 

 3.IX (poniedziałek): Msza św. na rozpoczęcie nowego roku szkol-

nego 2012/2013, dla szkół w Słomczynie i w Brześcach, o 800 
w kościele. Serdecznie zapraszamy wszystkie dzieci, młodzież, 

rodziców i całe grono pedagogiczne! 
 6.IX (czwartek): 1-SZY CZWARTEK MIESIĄCA. 

 Msza św. wotywna o Chrystusie Najwyższym i Wiecznym 
Kapłanie o 1800. Serdecznie zapraszamy! 

 7.IX (piątek): 1-SZY PIĄTEK MIESIĄCA. 

 Msza św. o Najświętszym Sercu Pana Jezusa o 1800. 
 Msza św. dla dzieci o 1545. 
 Spowiedź 1szo-piątkowa ½ godz. przed Mszą św. 

 7-9.IX (niedziela-wtorek): Dwudniowy spływ kajakowy Czarną 

Hańczą dla ministrantów i młodzieży z naszej parafii. 
Informacje i zapisy u ks. Darka. 

 16.IX (niedziela): Rozpoczyna się przygotowanie młodzieży 

do przyjęcia sakramentu bierzmowania. Pierwsze spotkanie 
organizacyjne po Mszy św. o 1200 w kościele. Informacje 
u ks. Darka. 

 22.IX (sobota): Zakończenie sezonu motocyklowego w naszej 

parafii. Szczegóły będą podane na plakacie. informacje i zapi-
sy u ks. Darka. 

 Zachęcamy do lektury prasy i wydawnictw katolickich! 

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

26.VIII Alicja JANUS, Parcela 

 26.VIII Błażej ZAROŃ, Warszawa 

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

ŚLUBY 
Sakrament Małżeństwa w ostatnim czasie przyjęli: 

25.VIII Filip Aleksander WAJNERT Anna Hanna BIERNACKA 

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

ZAPOWIEDZI 
Zapowiedź II: Arkadiusz BURNY, kawaler z parafii św. Maksymiliana w Małej 

Wsi, i Katarzyna Urszula URBAŃSKA, panna z parafii tutejszej 

Zapowiedź II: Łukasz ABLEWSKI, kawaler, i Karolina Ewa WENTA, 

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 odszedł z naszego grona: 

śp. Irena Zofia KANABUS  21.VIII.2012 l. 70 
śp. Stanisław WERNER  20.VIII.2012 l. 94 

Wieczne odpoczywanie racz Mu dać Panie! 

INTENCJE MSZALNE I MODLITEWNE 

3.IX 
(poniedziałek) 

730  

1800 † Grzegorza RACZYŃSKIEGO 

4.IX 
(wtorek) 

730  

1800  

5.IX 
(wtorek) 

730 
† Ireny, w 5 rocznicę śmierci, Zdzisława i Romualda KŁOSÓW, 

zmarłych z rodzin KŁOSÓW i MISZKURKÓW 

1800 † Anny CZUŁBY, w 3 rocznicę śmierci 

6.XI 
(czwartek) 

730 w pewnej intencji 

1800 
dziękczynna z prośbą o błogosławieństwo Boże dla Radosława, 

z racji 18 urodzin. 

7.IX 
(piątek) 

730 † Tadeusza BARANA, w 6 rocznicę śmierci 

1545 w pewnej intencji 

1800 
† Stefana, Feliksa, Heleny i Jadwigi CACKÓW, 

zmarłych z rodzin CACKÓW, 

Stanisława DOBROWOLSKIEGO 

8.IX 
(sobota) 

730  

1720 WYPOMINKI 

1800 † zmarłych polecanych w WYPOMINKACH 

9.IX 
(niedziela) 

845 
† Stanisławy, Józefa i Jana WYSZOGRODZKICH, 

Wacławy i Antoniego ZDUŃCZYKÓW 

1030 
† Reginy, Czesława, Jana, Stanisława i Andrzeja MUCHÓW, 

Andrzeja KAZUBSKIEGO 

1200 

† Krzysztofa i Stanisława NOWAKOWSKICH, 

Genowefy SZUSTKOWSKIEJ 

dziękczynna, w 50 rocznicę ślubu Jana i Elżbiety 

1800 † Jadwigi i Stefana JANUSZÓW, z racji imienin 

KTO NIE KOCHAŁ KRAJU ŻADNEGO… 
„Święty Boże, Święty Mocny, 

Święty a Nieśmiertelny… 

Od powietrza, głodu, 

ognia i wojny - zachowaj nas!” 

Pamiętajcie o tym Wy, 

którzy mienicie się być 

bogatymi i mądrymi tego świata, 

i decydujecie o losach narodów. 

Czy w rozliczeniu nic nie jest warta 

ofiara życia, krwi i miłości naszych ojców? 

Czy nic nie znaczą blizny? 

Przecież osłoniliśmy was przed niewolą. 

Przecież wolność krzyżami się mierzy. 

Oj, jak trudna jesteś, wolności. 

Oj, jak trudna jest droga do nieba. 

Synku! Trwogi zbądź… 

Płyńmy! Bądź co bądź - 

Patrz, jak? Się zmienia!”C.K. Norwid, „Krzyż i dziecko”
[…] 

Synku, trwogi zbądź! 

Ojczyznę moją krzyżami się mierzy […] 

Sursum Corda! 

Wołał spod Giewontu Ojciec Święty - Polak. 

Krzyż stał się nam bramąpor. C.K. Norwid, op. cit.. 

W sierpniu Powstanie Warszawskie. 

Cóż mi z tego, że dyplomaci 

i ci nie z Ojczyzny mojej 

powiedzą, że to polska brawura, 

polityczne warcholstwo 

i brak wojennej wyobraźni. 

Cóż, należymy do Narodu, którego losem jest 

strzelać do wroga z brylantówSt. Pigoń. 

Wiem, że to nie tak. 

Przecież myśmy błagali: 

Nagnij pochmurną broń naszą, 

gdy zaczniemy walczyć miłościąpor. K.K. Baczyński, „Modlitwa do Bogarodzicy”. 

Wtedy nienawiść była uzbrojona po zęby. 

Synku na Podwalu, co buty, hełm i karabin masz za duży, 

powiedz tym, którzy pytają:  

Dlaczego ginęły dzieci? 

Bo dzieci też potrafią kochać, 

a miłość wtedy mocniejszą była od śmierci. 

Powiedz, Synku, 

czy Ojczyzna moja zawsze musi być tragedią? 

Czy powstanie kiedyś 

feniks z popiołów?por. K.K. Baczyński, „Szklany ptak”. 

Czy uporządkujemy kiedyś dom ojczysty 

„tak ze zgliszcz naszych ruin świętych, 

jak z grzechów naszych - win przeklętych?”J. Tuwim, „Kwiaty polskie”. 

Czy Bóg, jak płomień, stanie przy nas, 

aby nas obronić? 

Bracia! 

„Kto nie kochał kraju żadnego i nie żył 

chociaż przez chwilę jego drżeniem… 

temu żadna ziemia 

nie będzie zbawieniem”K.K. Baczyński, „Polacy”. 

Ani Warszawa, ani Jedwabne, 

ani Treblinka, ani Ostaszków. 

Temu żadna ziemia nie będzie zbawieniem… 

O nazwijcie wreszcie 

Polskę – Polską, nie krzywdą, a miłość - miłością!K.K. Baczyński, op. cit.. 

bp ZAWITKOWSKI, Józef (ur. 1938, Wał k. Nowego Miasta n. Pillicą), 15.VIII.2001, Warszawa, Bazylika św. Krzyża 

il.WARSZAWSKIE DZIECI: 1944, Warszawa, Muzeum Powstania Warszawskiego; źr.: www.1944.pl 

MSZE ŚW. 
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.1944.pl/galerie/fototeka/kategoria/89
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