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Sprawiedliwość polega na stałej i trwałej woli oddawania BOGU i bliźniemu tego, co im się należy. [KKK, 1836] 

DZWUDZIESTA PIĄTA NIEDZIELA ZWYKŁA 

 
JEZUS I DZIECKO MCNULTY, Norbert (1938 – 2009, Virginia Beach), 1997, farby wodne; źródło: ep.yimg.com 

Z KSIĘGI MĄDROŚCI2, 12. 17-20 

Bezbożni mówili: 

„Zróbmy zasadzkę na sprawiedliwego, bo nam niewygodny: sprzeciwia się 

naszym sprawom, zarzuca nam łamanie prawa, wypomina nam błędy 

naszych obyczajów. Zobaczmyż, czy prawdziwe są jego słowa, wybadajmy, 

co będzie przy jego zejściu. 

Bo jeśli sprawiedliwy jest synem BOŻYM, BÓG ujmie się za nim i wyrwie go 

z ręki przeciwników. Dotknijmy go obelgą i katuszą, by poznać jego ła-

godność i doświadczyć jego cierpliwości. Zasądźmy go na śmierć 

haniebną, bo – jak mówił – będzie ocalony”. 

PSALM RESPONSORYJNYPs 54 (53), 3-4. 5. 6 i 8 (R.: por. 6b) 

REFREN: PAN podtrzymuje całe moje życie 

Wybaw mnie, BOŻE, w imię swoje, 

mocą swoją broń mojej sprawy. 

BOŻE, wysłuchaj mojej modlitwy, 

nakłoń ucha na słowo ust moich. 

Bo powstają przeciwko mnie pyszni, 

gwałtownicy czyhają na me życie, 

nie mają oni BOGA 

przed swymi oczyma. 

Oto mi BÓG dopomaga, 

PAN podtrzymuje me życie. 

Będę CI chętnie składać ofiarę 

i sławić TWE dobre imię. 

Z LISTU ŚWIĘTEGO JAKUBA APOSTOŁAJk 3, 16 – 4, 3 

Najmilsi: 

Gdzie zazdrość i żądza sporu, tam też bezład i wszelki występek. Mądrość 

zaś zstępująca z góry jest przede wszystkim czysta, dalej skłonna 

do zgody, ustępliwa, posłuszna, pełna miłosierdzia i dobrych owoców, 

wolna od względów ludzkich i obłudy. Owoc zaś sprawiedliwości sieją 

w pokoju ci, którzy zaprowadzają pokój. 

Skąd się biorą wojny i skąd kłótnie między wami? Nie skądinąd, tylko 

z waszych żądz, które walczą w członkach waszych. Pożądacie, a nie ma-

cie, żywicie morderczą zazdrość, a nie możecie osiągnąć. Prowadzicie 

walki i kłótnie, a nic nie posiadacie, gdyż się nie modlicie. Modlicie się, 

a nie otrzymujecie, bo się źle modlicie, starając się jedynie o zaspokojenie 

swych żądz. 

AKLAMACJA2 Tes 2, 14 Alleluja, Alleluja, Alleluja! 

BÓG wezwał nas przez Ewangelię, 

abyśmy dostąpili chwały naszego PANA JEZUSA CHRYSTUSA. 

SŁOWA EWANGELII WEDŁUG ŚW. MARKAMk 9, 30-37 

JEZUS i JEGO uczniowie podróżowali przez Galileę, ON jednak nie chciał, 

żeby kto wiedział o tym. Pouczał bowiem swoich uczniów i mówił im: »SYN 

CZŁOWIECZY będzie wydany w ręce ludzi. Ci GO zabiją, lecz zabity po trzech 

dniach zmartwychwstanie«. Oni jednak nie rozumieli tych słów, a bali się 

GO pytać. 

Tak przyszli do Kafarnaum. Gdy był w domu, zapytał ich: »O czym to roz-

prawialiście w drodze?«. Lecz oni milczeli, w drodze bowiem posprzeczali 

się między sobą o to, kto z nich jest największy. 

ON usiadł, przywołał Dwunastu i rzekł do nich: »Jeśli kto chce być pierw-

szym, niech będzie ostatnim ze wszystkich i sługą wszystkich«. 

Potem wziął dziecko; postawił je przed nimi i objąwszy je ramionami, rzekł 

do nich: »Kto przyjmuje jedno z tych dzieci w imię MOJE, MNIE przyjmuje; 

a kto MNIE przyjmuje, nie przyjmuje MNIE, lecz TEGO, który MNIE posłał«. 

PATRON TYGODNIA: BŁ. MARIA ENKARNITA GIL VALLS, MĘCZENNICA 
Urodziła się 27.I.1888 w Ontinyent, w regionie 
Walencji. Była córką Kacpra i Adriany Valls. 

Wychowała się w rodzinie katolickiej. 

Uczyła się prywatnie po czym odbyła studia 
nauczycielskie w Szkole Normalnej w Walencji. 
Następnie była guwernantką oraz, w latach 
1915-22, nauczała w szkole podstawowej 
w Albuixech. Codziennie odmawiała – co zapa-
miętali jej uczniowie – różaniec… 

Po opuszczeniu Albuixech pomagała starszemu 
bratu, Kacprowi, który został księdzem, w jego 
duszpasterskiej posłudze. 

Należała do trzeciego zakonu karmelitańskiego, 
do Akcji Katolickiej, Apostolstwa Modlitwy, 
Córek Maryi i innych apostolskich organizacji. 

Poświęciła się działalności charytatywnej. Wraz 
z bratem założyła ochronkę dla dzieci w On-
tinyent. Nauczała w nim katechizmu… 

Po powstaniu drugiej hiszpańskiej republiki 14.IV.1931 „antyklerykalizm” stał się 
częścią polityki państwowej. Już po miesiącu zaczęły płonąć kościoły, wypędzono 
prymasa, Piotra Segury, biskupów. W 1936, po zwycięstwie wyborczym Frontu 
Ludowego, unii komunistów, socjalistów, anarchistów i innych lewaków zakazano 
procesji i uroczystych pogrzebów. Płonęły już prawie wszystkie świątynie… 

18.VII.1936 wystąpieniem gen. Franco rozpoczęła się wojna domowa. Obszary 
rządzone przez Front Ludowy stały się miejscem niesłychanych od czasów 
starożytnych represji chrześcijan. Zginęło 13 biskupów, 4,184 kapłanów i semina-
rzystów, 2,365 zakonników, 283 siostry zakonne, tysiące świeckich, członków 
religijnych organizacji, których liczby nie da się już dziś ustalić… 

Maria Enkarnita (hiszp. Encarnación) była przygotowana na męczeństwo. Pewnego 
razu miała rzec: „Teraz my, którzy nie sądzą tak jak oni (czerwoni), polegniemy”… 
Gdy brat ją zapytał, czy się obawia, odpowiedzieć miała: „Wiesz, jak dobrze 
będzie wejść do nieba z palmą w dłoni”… Zapamiętano i inne słowa: „Jeśli mam 
umrzeć za Kościół, który ginie, nie będę się ukrywać”… 

Dalej prowadziła ochronkę, mimo iż wokół płonęły kościoły, a kapłani znikali 
nocami. Nieustannie tylko modliła się o zaprzestanie prześladowań… 

Została aresztowana razem z bratem, ks. Kacprem, 24.IX.1936 przez milicję 
republikańską. Zdążyła jeszcze powiedzieć na odchodnym, że „milicjanci 
powiedzieli mi, bym wzięła ze sobą gotówkę, więc wzięłam więcej…” i pokazała 
świadkowi różaniec i 10 centymów… 

Wywieziono ich samochodem w kierunku miejscowości L’Olleria. Samochód 
zatrzymał się przy kamieniołomie. Kacper miał rzec: „Na miłość Bożą…” i usły-
szeć: „Leź do Niego, dość zła uczyniłeś…”. Maria Enkarnita zdążyła tylko 
powiedzieć: „Niepokolane Poczęcie, ratuj mnie!” Padły strzały… 

Milicjani zaczęli rabować ciała. Znaleziony różaniec wyrzucili na środek drogi… 

Pochowana została na lokalnym cmentarzu. Dziś jej relikwie znajdują się 
w kościele parafialnym pw. św. Karola w Ontinyent… 

Beatyfikowana została 11.III.2001 przez Jana Pawła II w grupie 233 hiszpańskich 
męczenników, ofiar prześladowań religijnych Kościoła katolickiego w Hiszpanii, 
okresu hiszpańskiej wojny domowej lat 1936-9. (uroczystość 24 września) 

il. MARIA ENKARNITA GIL VALLS; źródło: pt.wikipedia.org 

http://www.swzygmunt.knc.pl/
http://ep.yimg.com/ca/I/yhst-74796531084266_2228_2169597
http://pt.wikipedia.org/wiki/Ficheiro:Encarn%C3%A1cion_Gil_Valls.png
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INFORMACJE PARAFIALNE 
 23.IX (niedziela): Po Mszy o 1800 spotkanie uczestników wy-

jazdu wakacyjnego do Borowic z ks. Darkiem. 
 W nawie bocznej znajduje się wystawa zdjęć z tegorocznego 

wyjazdu wakacyjnego. Serdecznie zapraszamy! 
 Zachęcamy do lektury prasy i wydawnictw katolickich! 

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

22.IX Franciszek Łukasz ABLEWSKI, Obory 

 9.IX Maria GUTOWSKA, Konstancin-Jeziorna 

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

ŚLUBY 
Sakrament Małżeństwa w ostatnim czasie przyjęli: 

22.IX Łukasz ABLEWSKI i Karolina Ewa WENTA 

8.IX Janusz Przemysław ŻEBROWSKI i Marta SENDROWICZ 

31.VIII Emmanuel Henri TERRASSE i Agata WALASZCZYK 

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

ODESZLI 
W ostatnim czasie odeszła z naszego grona: 

śp. Irena GRZYWACZEWSKA  7.IX.2012 l. 87 

Wieczne odpoczywanie racz Jej dać Panie! 

INTENCJE MSZALNE I MODLITEWNE 

24.IX 
(poniedziałek) 

730 w pewnej intencji 

1800 † Ireny KANABUS, w miesiąc po śmierci 

25.IX 
(wtorek) 

730  

1800 
† Stefanii MORAWIŃSKIEJ, w 1 rocznicę śmierci, 

Konstantego MORAWIŃSKIEGO, Tadeusza i Anny BARANÓW 

26.IX 
(środa) 

730 † Zofii BARANOWSKIEJ, w 5 rocznicę śmierci 

1800 
dziękczynna w 25 rocznicę ślubu Dariusza i Ewy, z prośbą o błogosła-

wieństwo BOŻE i wszelkie potrzebne łaski dla Jubilatów i ich dzieci 

27.XI 
(czwartek) 

730  

1800 
† Andrzeja KOWALCZYKA, w 3 rocznicę śmierci, 

Heleny i Franciszka KOWALCZYKÓW, 

Joanny i Antoniego JÓŹWIKÓW, Ewy SOSNOWSKIEJ 

28.IX 
(piątek) 

730  

1800 
† Elżbiety HELAK z d. Sendera, Henryka HELAKA, 

Marii i Józefa HELAKÓW 

29.IX 
(sobota) 

730 

† Haliny BOROWSKIEJ, Michała i Jadwigi BOROWSKICH, 

Elżbiety i Franciszka MŁYNARCZYKÓW 

w intencji Michała 

1800 † Stanisława SZMUKSTY, w 1 rocznicę śmierci 

30.IX 
(niedziela) 

845 
† Julii i Wojciecha RAWSKICH, Jana i Janiny GUBA 

† Stefana WOJTCZAKA 

1030 
† Janiny, Zofii, Józefa MICHALAKÓW, 

Wiktorii i Wojciecha GAWRYSIÓW 

1200 † Zbigniewa TRZEWIKA 

1800 
† Stanisława, Stanisławy, Franciszka i Eugeniusza 

ZAWADZANKÓW 

NIEZWYKŁE KRUCYFIKSY: CHRYSTUS Z ZAMALOWANYMI OCZAMI 
Franciszkanie zostali sprowadzeni do Gdańska, na mocy przywileju 

Marcina V, w 1419, już po bitwie pod Grunwaldem. Na terenie Starego 

Przedmieścia rozpoczęto w 1422 budowę klasztoru, a w latach 1422-

1431 powstał pierwszy kościół pw. Wieczerzy Pańskiej. 

Po wojnie trzynastoletniej (1454-66), gdy m.in. krzyżacy uznali się za lenników 

polskiego króla, na życzenie Kazimierza Jagiellończyka wzniesiono 

w latach 1480-1484 kaplicę św. Anny z przeznaczeniem na nabożeństwa 

w języku polskim. Równocześnie rozbudowano klasztor. 

Budowę trójnawowego kościoła pw. Świętej Trójcy, a w zasadzie rozbudowę 

starego kościoła, zakończono w 1514, włączając w nią kaplicę św. Anny. 

Franciszkane opuścili Gdańsk pod wpływem reformacji i z powodu upadku 

życia zakonnego, gdy gwardian, niejaki Jan Rollau, bez zgody władz 

kościelnych, przekazał w 1555 klasztor i kościół Radzie Miejskiej, już w ca-

łości protestanckiej, z przeznaczeniem na szkołę. W klasztorze założono 

protestanckie Gimnazjum Akademickie oraz pierwszą gdańską bibliotekę. 

W 1872 w murach klasztornych otwarto Muzeum Miejskie… 

Kościół znalazł się pod zarządem luterańskim i kalwińskim. W kaplicy 

św. Anny w języku polskim odprawiano odtąd nabożeństwa protestanckie… 

Franciszkanie odzyskali kościół, poważnie zniszczony w wyniku rosyjskiej 

nawałnicy (m.in. spalone prezbiterium), po wielowiekowych staraniach, 

dopiero po 1945. Odbudowa trwa w zasadzie do dnia dzisiejszego… 

W klasztorze nadal jest muzeum - Muzeum Pomorskie… 

I to w tym kościele, na wschodniej ścianie nawy południowej, w trzeciej 

wnęce - zarysowanej dużym, wykonanym z ceglanych kształtek łukiem - 

wisi późnogotycki KRUCYFIKS z ok. 1500, pierwotnie zawieszony na belce 

tęczowej, między nawą główną a prezbiterium, świątyni. 

Wiernych przychodzących się modlić przed wychudzoną postacią 

CHRYSTUSA o oschłych ramionach nawet dziś przejmuje dreszcz emocji. 

Związana jest z NIM bowiem niezwykła legenda. 

Gdy gdańscy franciszkanie postanowili upiększyć kościół, prace przy ozda-

bianiu zlecili swoim najlepszym artystom. Najzdolniejszym wśród nich rzeź-

biarzem był brat Laurenty. I to jemu wyznaczono wyrzeźbienie KRUCYFIKSU 

z UKRZYŻOWANYM. Praca trwała miesiące. Artysta nieustannie lepił wzorce 

z gliny, poprawiał swe dzieło, wybierał drewno… Żył modlitwą i pracą: 

pościł, umartwiał się. Ponoć na czas tworzenia zamilkł. 

Dzieło ukończone zostało na dzień przed Wielkim Tygodniem. Efekt 

przerósł najśmielsze oczekiwania… 

RZEŹBA, wysokości ok. 250 cm, była tak realistyczna, że oglądający odnosili 

wrażenie, że moment śmierci JEZUSA jakby zastygł w czasie; nie wiedzieli, 

„Azali [ON] żyw jeszcze czy już martwy”… 

Szczególne wrażenie robiły pełne bólu i cier-

pienia oczy ZBAWICIELA. Nikt nie potrafił 

wytrzymać nawet krótkiej chwili ich wyrazu 

– spuszczał wzrok, opuszczał głowę i od-

chodził w niepokoju serca… 

CHRYSTUS na SWYM KRZYŻU przyciągał tłumy 

gdańszczan. KRUCYFIKS wywierał takie 

wrażenie, że wśród tych, którym wyrzuty 

sumienia doskwierały, wśród zawistników, 

wzbierał gniew: przeciw FIGURZE i przeciw 

JEJ autorowi. Wokół postaci CHRYSTUSA na-

rosła warstwa plotek i pomówień: że oczy 

wywołują poronienia, że brzemienne po za-

patrzeniu się w KRZYŻ rodzić będą znie-

kształcone dzieci, że brat Laurenty nie za-

chowuje się po chrześcijańsku… 

Rzeczywistość pomówień zaczynała przesłaniać prawdę WIZERUNKU. 

W końcu do przeora dotarły i groźby odwołania się do burmistrza miasta… 

Przełożeni ulegli i polecili Laurentemu zamalować oczy na twarzy JEZUSA… 

Zakonnik, choć nie mógł pojąć zacietrzewienia przeciwników swego dzieła, 

pokornie i posłusznie wszedł na rusztowanie. Odwracając się ku miastu, 

ku tym, którzy utkali wokół KRUCYFIKSU pajęczynę pomówień, powiedział 

„Niech PAN przymknie oczy na niegodziwość waszą!” i prosząc ZBAWICIELA 

o wybaczenie zamalował JEGO oczy przysłaniając je powiekami… 

Chwilę później zasłabł, paleta farb i pędzle wypadły mu z rąk i spadł 

z rusztowania. Znaleziono go martwego… 

Po przeniesieniu KRUCYFIKSU w XVI w. do kaplicy św. Anny powoli o nim 

zapominano. Aż do czasów „potopu” szwedzkiego 1655-60, podczas 

którego Gdańsk, niszczony systematycznie przez najeźdźcę, pozostał 

wierny Rzeczypospolitej. Zauważono wtedy, że CHRYSTUS z KRUCYFIKSU 

otworzyć miał oczy i spoglądać boleśnie w dół! 

Podobnie zdarzyć się miało w 1734, w czasie tzw. wojny o sukcecję polską 

między stronnikami Stanisława Leszczyńskiego a Augusta III Sasa. 

Gdańsk oblegany był wówczas przez armię sasko-rosyjską… 

I po raz trzeci CHRYSTUS miał otworzyć oczy podczas wojen napoleońskich, 

gdy w 1807 wojska francuskie zdobyły miasto… 

CHRYSTUS z ZAMALOWANYMI OCZAMI do dnia dzisiejszego roztacza opiekę 

nad SWOIMI parafianami, SWOIM miastem i krajem. 

Na razie wydaje się, że oczy ma zamknięte… 

il.: GŁOWA CHRYSTUSA Z CUDOWNEGO KRUCYFIKSU: kościół pw. św. Trójcy, Gdańsk; źródło: www.pijarzy.pl 

O SPACERZE PO CMENTARZU WOJSKOWYM… 
Że też wtedy beze mnie 

przewracali się w hełmie 

lecąc twarzą bledziutką na bruk 

Jurku z Wojtkiem i Jankiem 

klękam z lampką i wiankiem 

z czarnym kloszem sutanny u nóg 

Przeminęło, odeszło w milczeniu 

jak pod kocem na wycieczce ziemia - 

świecę lampkę rękoma obiema 

gdzie pod hełmem dawnych oczu nie ma 

ks. TWARDOWSKI, Jan (1915, Warszawa – 2006, Warszawa) 

il.POWSTANIEC: LOKAJSKI, Eugeniusz (1908, Warszawa – 1944, 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 
 
SEW 

http://www.pijarzy.pl/index.php?strona,doc,pol,glowna,221,0,2894,2,221,ant.html
http://www.1944.pl/galerie/fototeka/foto/890/kategoria/80
http://www.swzygmunt.knc.pl/

