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Dusza ludzka, którą przyjął SYN BOŻY, jest wyposażona w prawdziwe ludzkie poznanie. Jako takie nie mogło być ono nieograniczone; realizowało się w warunkach 

historycznych Jego istnienia w czasie i przestrzeni. Dlatego SYN BOŻY, stając się człowiekiem, mógł wzrastać „w mądrości, w latach i w łasce”Łk 2, 52, a także zdobywać 

wiadomości o tym, czego, będąc człowiekiem, trzeba uczyć się w sposób doświadczalnyPor. Mk 6, 38; 8, 27; J 11, 34 i in. Odpowiadało to rzeczywistości JEGO dobrowolnego uniżenia 

w „postaci sługi”Flp 2, 7. [KKK, 472] 

DZWUDZIESTA CZWARTA NIEDZIELA ZWYKŁA 

 
ZA KOGO UWAŻAJĄ MNIE LUDZIE?, HOLE, William Brassey (1846, Salisbury – 1917, Edynburg), ok. 1905, farby wodne; 

źródło: www.wikigallery.org 

Z PIERWSZEJ KSIĘGI IZAJASZAIz 50, S-9a 

PAN BÓG otworzył mi ucho, a ja się nie oparłem ani się nie cofnąłem. 

Podałem grzbiet mój bijącym i policzki moje rwącym mi brodę. 

Nie zasłoniłem mojej twarzy przed zniewagami i opluciem. 

PAN BÓG mnie wspomaga, dlatego jestem nieczuły na obelgi, dlatego uczy-

niłem twarz moją jak głaz i wiem, że wstydu nie doznam. Blisko jest TEN, 

który mnie uniewinni. Kto się odważy toczyć spór ze mną? Wystąpmy 

razem! Kto jest moim oskarżycielem? Niech się zbliży do mnie! 

Oto PAN BÓG mnie wspomaga! Któż mnie potępi? 

PSALM RESPONSORYJNYPs 116A (114), 1-2. 3-4. 5-6. 8-9 (R.: por. 9) 

REFREN: W krainie życia będę widział BOGA 

Miłuję PANA, albowiem usłyszał 

głos mego błagania, 

bo skłonił ku mnie swe ucho 

w dniu, w którym wołałem. 

Oplotły mnie więzy śmierci, 

dosięgły mnie pęta otchłani, 

ogarnął mnie strach i udręka. 

Ale wezwałem imienia PANA: 

„O PANIE, ratuj me życie!” 

PAN jest łaskawy i sprawiedliwy, 

BÓG nasz jest miłosierny. 

PAN strzeże ludzi prostego serca: 

byłem w niedoli, a ON mnie wybawił. 

Uchronił bowiem moją duszę od śmierci, 

oczy moje od łez, nogi od upadku. 

Będę chodził w obecności PANA 

w krainie żyjących. 

Z LISTU ŚWIĘTEGO JAKUBA APOSTOŁAJk 2, 14-18 

Jaki z tego pożytek, bracia moi, skoro ktoś będzie utrzymywał, że wierzy, 

a nie będzie spełniał uczynków? Czy sama wiara zdoła go zbawić? 

Jeśli na przykład brat lub siostra nie mają odzienia lub brak im 

codziennego chleba, a ktoś z was powie im: „Idźcie w pokoju, ogrzejcie się 

i najedzcie do syta”, a nie dacie im tego, czego koniecznie potrzebują 

dla ciała, to na co się to przyda? 

Tak też i wiara, jeśli nie byłaby połączona z uczynkami, martwa jest sama 

w sobie. Ale może ktoś powiedzieć: Ty masz wiarę, a ja spełniam uczynki. 

Pokaż mi wiarę swoją bez uczynków, to ja ci pokażę wiarę ze swoich 

uczynków. Wierzysz, że jest jeden BÓG? Słusznie czynisz, lecz także i złe 

duchy wierzą i drżą. 

AKLAMACJAGa 6, 14 Alleluja, Alleluja, Alleluja! 

Nie daj BOŻE, bym się miał chlubić z czego innego, 

jak tylko z KRZYŻA CHRYSTUSA, 

dzięki któremu świat stał się ukrzyżowany dla mnie, 

a ja dla świata. 

SŁOWA EWANGELII WEDŁUG ŚW. MARKAMk 8, 27-35 

JEZUS udał się ze swoimi uczniami do wiosek pod Cezareą Filipową. W dro-

dze pytał uczniów: »Za kogo uważają MNIE ludzie?« Oni MU odpowiedzieli: 

„Za Jana Chrzciciela, inni za Eliasza, jeszcze inni za jednego z proroków”. 

ON ich zapytał: »A wy za kogo Mnie uważacie?« Odpowiedział MU Piotr: 

„TY jesteś MESJASZEM”. Wtedy surowo im przykazał, żeby nikomu o NIM 

nie mówili. 

I zaczął ich pouczać, że SYN CZŁOWIECZY musi wiele cierpieć, że będzie 

odrzucony przez starszych, arcykapłanów i uczonych w Piśmie; że będzie 

zabity, ale po trzech dniach zmartwychwstanie. A mówił zupełnie otwarcie 

te słowa. 

Wtedy Piotr wziął GO na bok i zaczął GO upominać. Lecz ON obrócił się 

i patrząc na swych uczniów, zgromił Piotra słowami: »Zejdź MI z oczu, 

szatanie, bo nie myślisz o tym, co BOŻE, ale o tym, co ludzkie«. 

Potem przywołał do siebie tłum razem ze swoimi uczniami i rzekł im: 

»Jeśli kto chce pójść za MNĄ, niech się zaprze samego siebie, niech weź-

mie krzyż swój i niech MNIE naśladuje. Bo kto chce zachować swoje życie, 

straci je; a kto straci swe życie z powodu MNIE i Ewangelii, ten je zachowa«. 

PATRON TYGODNIA: BŁ. JÓZEF KUT, MĘCZENNIK 
Urodził się 21.I.1905 w Sławinie, k. Kalisza. Był najstar-

szym z 5 dzieci Józefa i Marianny z domu Piaskowskiej. 

Maturę zdał w 1924 w Ostrowie Wielkopolskim i po 
studiach teologicznych w Poznaniu przyjął 16.VI.1929 
święcenia kapłańskie z rąk bpa Walentego Dymka… 

Jako wikariusz posługiwał w Chodzieży i parafii 
pw. św. Marcina w Poznaniu… 

W 1936 został proboszczem parafii pw. św. Stanisława 
Biskupa i Męczennika w niewielkiej wsi Gościeszyn. 

Parafianie widzieli w nim nie tylko swego proboszcza, 
ale i „ojca i opiekuna”

Włodzimierz J. Chrzanowski
… 

Animował działalność chóru, udzielał społeczenie, dbał 
o uroczystą oprawę świąt narodowych… 

Po ataku niemieckim 1.IX.1939 był napadany 
przez kolonistów niemieckich z sąsiednich parafii. 

Mógł uniknąć aresztowania. Nie uciekł: „Jeśli mam 
cierpieć razem z CHRYSTUSEM, to będę cierpiał. Pójdę za NIM” – miał powiedzieć… 

6.X.1941 został aresztowany. Uwięziono go w Forcie VII w Poznaniu, a stamtąd 
przewieziono do niemieckiego obozu koncentracyjnego KL Dachau. 

Stał się numerem 28074… 

Pracował w „komandzie śniegowym”, bez odpowiedniego ubrania i obuwia, 
prześladowany przez nadzorcę – kapo, w nieustannym głodzie. Gdy się przeziębił 
jego ciało pokryło się wrzodami. Po wyjściu z obozowego „szpitala”, tzw. rewiru 
pracował na plantacjach. Tam był szczególnie ciężko katowany, bity i kopany… 

Mniej więcej w połowie 1942 zaczął słabnąć i chorować. Był tak wyczerpany 
i wygłodzony, że ledwie powłóczył nogami. Ale nie skarżył się nawet wtedy, 
gdy skradziono mu kawałek chleba z szafki… 

Ostatnią próbę wydostania go z obozu podjęła rodzina. Gestapo postawić miało 
dwa warunki: wyrzeczenie się posługi kapłańskiej i podpisanie niemieckiej listy 
narodowościowej. Odmówił… 

Do Pana odszedł, z wycieńczenia i dosłownie z głodu, 18.IX.1942… 

Jego ciało spalono w obozowym krematorium. 

Beatyfikowany został przez Jana Pawła II w Warszawie 10.VI.1999 w gronie 
108 męczenników II wojny światowej. (uroczystość 18 września) 

il. JÓZEF KUT; źródło: www.wtg-gniazdo.org 

http://www.swzygmunt.knc.pl/
http://www.wikigallery.org/wiki/painting_198724/William-Brassey-Hole/Jesus-asking-his-disciples-whom-the-people-say-he-is
http://www.wtg-gniazdo.org/ksieza/main.php?akcja=opis&id=2387
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INFORMACJE PARAFIALNE 
 16.IX (niedziela): 

 Spotkanie młodzieży przygotowującej się do przyjęcia sa-
kramentu bierzmowania po Mszy św. o 1200 w kościele. 

 Po Mszach św. zbierane są ofiary przeznaczone na Wyższe 
Metropolitalne Seminarium Duchowne w Warszawie. 

 18.IX (wtorek): Spotkanie ministrantów i kandydatów rozpoczy-

nające kolejny rok formacyjny. Rozpoczęcie Mszą Św. ku czci 
św. Stanisława Kostki o 1800. Dalsza część - przy ognisku. 

 22.IX (sobota): Zakończenie sezonu motocyklowego. Szczegóły 

- na plakacie. Informacje i zapisy u ks. Darka. 
 23.IX (niedziela): Po Mszy o 1800 spotkanie uczestników wy-

jazdu wakacyjnego do Borowic z ks. Darkiem. 
 Chrzty we wrześniu w 4tą niedzielę miesiąca, 23.IX, na sumie. 

Zgłoszenia do 14.IX w kancelarii. Przygotowanie dla rodziców 
i chrzestnych 16.IX po sumie, w domu rekolekcyjnym. 

 Zachęcamy do lektury prasy i wydawnictw katolickich! 

ODESZLI 
W ostatnim czasie odeszli z naszego grona: 

śp. Wiktoria SZLĄZAK  3.IX.2012 l. 82 

śp. Jerzy ZDUŃCZYK  1.IX.2012 l. 75 

śp. Tomasz Paweł BOROWSKI  1.IX.2012 l. 34 

śp. Dariusz Stanisław GAWIN  31.VIII.2012 l. 43 

Wieczne odpoczywanie racz Im dać Panie! 

INTENCJE MSZALNE I MODLITEWNE 

17.IX 
(poniedziałek) 

730  

1800  

18.IX 
(wtorek) 

730  

1800 
† Ewy KOWALCZYK, w 10 rocznicę śmierci, 

Rajmunda NOWICKIEGO, w 20 rocznicę śmierci 

19.IX 
(środa) 

730  

1800 dziękczynna za odbytą pielgrzymkę do Częstochowy 

20.XI 
(czwartek) 

730  

1800 † Jerzego MUCHY, w 1 rocznicę śmierci 

21.IX 
(piątek) 

730  

1800 
† Stefana DUDKA, w 5 rocznicę śmierci, 

rodziców Jadwigi i Jana, Anny i Józefa CIEŚLIKOWSKICH 

22.IX 
(sobota) 

730 w intencji Elżbiety 

1800 † Andrzeja CZUBY, w 1 rocznicę śmierci 

23.IX 
(niedziela) 

845 
† Stefanii, Józefa i Jana JASEK, 

Józefa NOGALA i rodziców, Lucyny CWYL 

1030 † Witolda ŁACHA 

1200 

† Barbary WYSZYŃSKIEJ 

w intencji Tadeusza i Krystyny, w 50 rocznicę ślubu. 

o zdrowie dla Krystyny 

1800 † Ryszarda MURAWSKIEGO, w 3 rocznicę śmierci 

NIEZWYKŁE KRUCYFIKSY: CUDOWNY KRUCYFIKS ZE SKÓRCA 
Początki obecności zgromadzenia księży marianów w Skórcu, w powiecie 

siedleckim, sięgają 1710 i związane są z osobą kanonika kamienieckiego 

i proboszcza parafii Suchożebry, Józefa Przygodzkiego. On to postanowił 

ufundować w Skórcu kościół z klasztorem i umieścić w nim zakonników, 

którzy mogliby zająć się pracą duszpasterską wśród okolicznej ludności. 

Za zgodą biskupa poznańskiego Michała Bartłomieja Tarło (część Mazow-

sza należała wówczas – w tym parafia słomczyńska! – do diecezji poznań-

skiej), do skromnego, drewnianego klasztoru pw. św. Jacka i kościoła 

pw. Nawrócenia św. Pawła wprowadzili się marianie… 

Do Skórca napłynęli zakonnicy z Polski i zagranicy (m.in. z Czech), a klasztor 

stał się miejscem studiów kandydatów do kapłaństwa. 

Zakonnicy nie zapomnieli także o swoim powołaniu, kładąc m.in. podwaliny 

pod miejscową oświatę. Założywszy pierwszą w okolicach szkołę 

początkową stali się krzewicielami oświaty i kultury… 

W 1769 pożar strawił kościół i klasztor. W odbudowie pomógł kasztelan 

liwski Krzysztof Cieszkowski, kawaler orderów Orła Białego i św. Stanisła-

wa, który ufundował nowe obiekty klasztorne i kościół. A uczynił tak, 

bo miał tam odzyskać wzrok, modląc się przed CUDOWNYM KRUCYFIKSEM… 

Ów łaskami słynący KRUCYFIKS przeniesiony do świątyni skórzeckiej miał 

być w 1718 z domowej kaplicy w dworku, zapewne w niedalekim 

Ozorowie, lokalnego kasztelana (prawdopodobnie Wojciecha Cieciszow-

skiego, z rodu pochodzącego z Cieciszewa w naszej parafii). 

I to z nim wiąże się pierwsza legenda mówiąca o pochodzeniu KRUCYFIKSU: 

„Pewnego dnia przyszedł do jego pałacu jakiś zakonnik, dotąd nie znany 

ani z widzenia, ani z habitu. Kasztelan przyjął gościa bardzo uprzejmie. […] 

Zakonnik oświadczył, że […] bardzo chętnie podejmie się odrestaurować 

KRUCYFIKS. I choć nie było widać, żeby miał ze sobą farby, albo inne 

potrzebne do odnowienia rzeczy, powiedział kasztelanowi, że niczego 

nie potrzebuje z wyjątkiem tego, by kasztelan poszedł do swego pałacu. […] 

Gdy zbliżała się godzina obiadu […] sługa wszedł do kaplicy [i] zastał 

KRUCYFIKS już odnowiony, ale zakonnika nie było. […] nie było po nim 

żadnego śladu”o. Kazimierz od św. Józefa Wyszyński. 

Przed przeniesieniem KRUCYFIKS zaczął ponoć płakać. Martwiono się, 

czy to zjawisko „nie zapowiadało jakiegoś nieszczęścia. Gdy ten prawdziwy 

znak łez powtarzał się od czasu do czasu, a łzy płynęły jedna po drugiej, […] 

[przekonano] kasztelana, że być może CHRYSTUS PAN chce, aby JEGO 

wizerunek przenieść do kościoła marianów w Skórcu. I rzeczywiście łzy te 

powtarzały się tak długo, aż […] KRZYŻ został umieszczony na ołtarzu 

specjalnie dla niego przygotowanym w […] kościele [w Skórcu]”. 

CUDOWNY KRZYŻ zaczął przyciągać do Skórca licznych pielgrzymów. 

Przybywający czciciele UKRZYŻOWANEGO (a przed 1757 na odpust z racji 

święta Podwyższenia Krzyża Świętego przybywało ich kilkanaście tysięcy) 

dostępowali licznych łask, a nawet cudownych uzdrowień. Niestety, księgi 

łask zachowały się tylko szczątkowo… 

I to przed tym KRUCYFIKSEM wspomniany 

Cieszkowski odzyskał wzrok. I zdecydował się 

wesprzeć jego odbudowę. 

Murowany kościół i klasztor powstały w latach 

1794-1802, już za zaboru austriackiego. 

W czasie powstania listopadowego w latach 

1830-1 zakonnicy pomagali walczącym 

powstańcom jako kapelani i sanitariusze. 

W 1846 Pantaleon Ignacy Potocki, szlachcic 

ze wsi Cisie, próbując przenieść powstanie 

krakowskie na Mazowsze uderzył na garnizon 

rosyjski w Siedlcach. Atak nie powiódł się i Po-

tocki schronił się we wsi Pieróg, gdzie został 

wydany przez jednego z jej mieszkańców. 

Wtedy przełożony klasztoru w Skórcu, o. Sta-

nisław Pórzycki, odmówił rozgrzeszenia 

chłopom ze wsi… 

Potocki został przez Rosjan w Siedlach powie-

szony, a o. Pórzyckiego zesłano na Ukrainę… 

W późniejszych latach marianie pomagali 

prześladowanym przez rosyjskiego okupanta grekokatolikom. 

Aktywnie wzięli udział w powstaniu styczniowym 1863-4. Poza posługą 

duszpasterską nieśli pomoc materialną, udzielali schronienia, organizo-

wali lazarety, pielęgnowali i ukrywali rannych, a nawet brali udział we wła-

dzach powstańczych. Za karę kilku z nich zostało zesłanych na Sybir… 

Pod koniec 1864 marianów ze Skórca wysiedlono, ziemie zabrano i z fol-

warkiem przekazano prawosławiu, lasy zaś przejął okupant rosyjski. 

Szkołę klasztorną zamieniono na gminną. Trumny pochowanych 

zakonników w krypcie kościoła sprofanowali Kozacy… 

W 1870 po śmierci proboszcza–marianina parafię przejęli księża die-

cezjalni. Marianie powrócili dopiero po odzyskaniu niepodległości w 1921. 

W czasie II wojny światowej klasztor przejęli Niemcy i zaczęli przerabiać 

na swoje potrzeby. Sami zostali wypędzeni z kolei przez Rosjan w VII.1944, 

a więc jeszcze przed wybuchem powstania warszawskiego. Wieś została 

zbombardowana, spłonęło kilka gospodarstw, ale świątynia ocalała. 

Mieszkańcy przypisywali to interwencji CHRYSTUSA z CUDOWNEGO KRZYŻA… 

Kult CUDOWNEGO KRUCYFIKSU, znajdującego się w głównym ołtarzu kościoła 

w Skórcu, trwa do dnia dzisiejszego… 

il.: CUDOWNY KRUCYFIKS: Skórzec; źródło: skorzec.marianie.pl 

NIE MIAŁ PALTA… 
Żołnierze szli do niewoli, 

ludzie patrzyli w milczeniu, 

ludzie stali w milczeniu 

po obu stronach ulicy. 

Najmłodszy żołnierz nie miał palta, 

nadbiegła z paltem kobieta, 

żandarm zagrodził jej drogę, 

biegła, płakała. 

Ludzie patrzyli w milczeniu, 

żołnierze szli do niewoli, 

najmłodszy żołnierz 

miał dziesięć lat. 

ŚWIRSZCZYŃSKA, Anna (1909, Warszawa – 1984, Kraków) 

il.NIELETNI POWSTANIEC: GRABSKI, Marian (1897, Łódź – 1965, Warszawa), VIII.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 
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http://skorzec.marianie.pl/cudowny-krzyz_114_.htm
http://www.1944.pl/galerie/fototeka/foto/3431/kategoria/84
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