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Zasadnicza kara piekła polega na wiecznym oddzieleniu od BOGA; wyłącznie w BOGU człowiek może osiągnąć życie i szczęście, dla których został stworzony 

i których pragnie. [KKK, 1057] 

DZWUDZIESTA SZÓSTA NIEDZIELA ZWYKŁA 

 
OSTRZEŻENIE DLA BOGACZY: SLAVUJAC THAU, Darlene (ur. 1943, Chicago), 1992, olejny na płótnie, 80×100 cm; 

źródło: www.biblicalartist.net 

Z KSIĘGI LICZBLb 11, 25-29 

PAN zstąpił w obłoku i mówił z Mojżeszem. Wziął z ducha, który był w nim, 

i przekazał go owym siedemdziesięciu starszym. A gdy spoczął na nich 

duch, wpadli w uniesienie prorockie. Nie powtórzyło się to jednak. 

Dwóch mężów pozostało w obozie. Jeden nazywał się Eldad, a drugi 

Medad. Na nich też zstąpił duch, bo należeli do wezwanych, tylko nie przy-

szli do namiotu. Wpadli więc w obozie w uniesienie prorockie. 

Przybiegł młodzieniec i doniósł Mojżeszowi: „Eldad i Medad wpadli w obo-

zie w uniesienie prorockie”. Jozue, syn Nuna, który od młodości swojej był 

w służbie Mojżesza, zabrał głos i rzekł: „Mojżeszu, panie mój, zabroń im”. 

Ale Mojżesz odparł: „Czyż zazdrosny jesteś o mnie? Oby tak cały lud PANA 

prorokował, oby mu dał PAN swego ducha”. 

PSALM RESPONSORYJNYPs 19 (18), 8 i 10. 12-14 (R.: por. 9a) 

REFREN: Nakazy PANA są radością serca 

Prawo PAŃSKIE jest doskonałe i pokrzepia duszę, 

świadectwo PANA niezawodne, uczy prostaczka mądrości. 

Bojaźń PAŃSKA jest szczera i trwa na wieki, 

sądy PANA prawdziwe, a wszystkie razem słuszne. 

Zważa na nie TWÓJ sługa 

i nagrodę otrzyma za ich przestrzeganie. 

Kto jednak widzi swoje błędy? 

Oczyść mnie z błędów, które są dla mnie skryte. 

Także od pychy broń swojego sługę, 

by nie panowała nade mną. 

Wtedy będę bez skazy 

i wolny od wielkiego występku. 

Z LISTU ŚWIĘTEGO JAKUBA APOSTOŁAJk 5, 1-6 

Teraz wy, bogacze, zapłaczcie wśród narzekań na utrapienia, jakie was 

czekają. Bogactwo wasze zbutwiało, szaty wasze stały się żerem dla moli, 

złoto wasze i srebro zardzewiało, a rdza ich będzie świadectwem przeciw 

wam i toczyć będzie ciała wasze niby ogień. Zebraliście w dniach 

ostatecznych skarby. 

Oto woła zapłata robotników, żniwiarzy pól waszych, którą zatrzymaliście, 

a krzyk ich doszedł do uszu PANA ZASTĘPÓW. Żyliście beztrosko na ziemi 

i wśród dostatków tuczyliście serca wasze w dniu rzezi. Potępiliście 

i zabiliście sprawiedliwego: nie stawia wam oporu. 

AKLAMACJAJ 17, 17ba Alleluja, Alleluja, Alleluja! 

Słowo TWOJE, PANIE, jest prawdą, 

uświęć nas w prawdzie. 

SŁOWA EWANGELII WEDŁUG ŚW. MARKAMk 9, 38-43. 45. 47-48 

Jan powiedział do JEZUSA: „Nauczycielu, widzieliśmy kogoś, kto nie chodzi 

z nami, jak w TWOJE imię wyrzucał złe duchy, i zabranialiśmy mu, 

bo nie chodził z nami”. 

Lecz JEZUS odrzekł: »Nie zabraniajcie mu, bo nikt, kto czyni cuda w imię 

moje, nie będzie mógł zaraz źle mówić o MNIE. Kto bowiem nie jest prze-

ciwko nam, ten jest z nami. 

Kto wam poda kubek wody do picia, dlatego że należycie do CHRYSTUSA, 

zaprawdę powiadam wam, nie utraci swojej nagrody. 

Kto by się stał powodem grzechu dla jednego z tych małych, którzy wierzą, 

temu byłoby lepiej uwiązać kamień młyński u szyi i wrzucić go w morze. 

Jeśli twoja ręka jest dla ciebie powodem grzechu, odetnij ją; lepiej jest 

dla ciebie ułomnym wejść do życia wiecznego, niż z dwiema rękami pójść 

do piekła w ogień nieugaszony. I jeśli twoja noga jest dla ciebie powodem 

grzechu, odetnij ją; lepiej jest dla ciebie chromym wejść do życia, 

niż z dwiema nogami być wrzuconym do piekła. Jeśli twoje oko jest dla cie-

bie powodem grzechu, wyłup je; lepiej jest dla ciebie jednookim wejść 

do królestwa BOŻEGO, niż z dwojgiem oczu być wrzuconym do piekła, 

gdzie robak ich nie umiera i ogień nie gaśnie«. 

PATRON TYGODNIA: BŁ. ANTONI REWERA, MĘCZENNIK 
Urodził się 6.I.1969 we wsi Samborzec, w powiecie 
sandomierskim. 

Był synem Wawrzyńca i Rozalii z domu Sapielak. 

Uczył się w domu rodzinnym, potem w gimnazjum 
w Sandomierzu, a 1.VI.1884 wstąpił do Wyższego 
Seminarium Duchownego w Sandomierzu. 

Ukończył je w 1889, po czym podjął dalsze studia 
w Akademii Duchownej w Petersburgu. Tam uzys-
kał 18.VI.1893 tytuł magistra teologii… 

Po otrzymaniu święceń kapłańskich, 2.VII.1893 z rąk 
bpa Antoniego Sotkiewicza, przez 49 lat pracował 
jako profesor, wychowawca alumnów i wicedyrektor 
w sandomierskim Seminarium Duchownym. 

Był kanonikiem honorowym, następnie 
gremialnym, prałatem honorowym i w końcu 
dziekanem Kapituły Katedralnej. 

W 1934 został proboszczem parafii 
pw. św. Józefa w Sandomierzu. 

Był dyrektorem i delegatem do rady głównej 
sandomierskiego oddziału Franciszkańskiego Zakonu Świeckich - tercjarzy… 

Zasłynął jako spowiednik. By uklęknąć u konfesjonału, w którym spowiadał, 
penitenci przyjeżdżali z całej Rzeczypospolitej… 

Założył Zgromadzenie Córek św. Franciszka Serafickiego, należące do rodziny 
franciszkańskiej. Napisał dla nich „Regułę Córek św. Franciszka”… 

Był też jałmużnikiem - prezesem i współzałożycielem organizacji „Pomoc Bratnia”. 

Publikował w „Przeglądzie Katolickim”, „Gazecie Radomskiej”, „Dzwonku 

Częstochowskim”, „Kronice Diecezji Sandomierskiej”… 

16.III.1942 został aresztowany przez niemieckie gestapo. Przetrzymywano go 
w zamku królewskim w Sandomierzu. W czasie przesłuchań przyznał się 
do czytania podziemnej prasy – powiedział Niemcom, że „z woli BOŻEJ każdy 
naród ma prawo do wolności i swobodnego wypowiadania swoich myśli”. 
„Przecież nie mogłem kłamać” - wyjaśnił zdziwionym współwięźniom… 

Nie chciał wydać od kogo dostawał nielegalne gazety – choć nagrodą mogło być 
zwolnienie. Gdy taką propozycję mu złożono odpowiedział Niemcom: 
„Moi parafianie mają do mnie zaufanie. Ja ich wydać nie mogę”. 

W areszcie, mimo surowego zakazu, całymi nocami spowiadał więzionych… 

27.III.1942 został wywieziony do Auschwitz-Birkenau. Został numerem 27458… 

Stamtąd przewieziono go 5.VI.1942 do Dachau, gdzie otrzymał numer: 30304… 

Tam, mimo niewyobrażalnie trudnych warunków, pracy ponad siły, nieustannego 
głodu, panoszących się chorób, prowadził konferencje dla współwięźniów, 
m.in. o duchowej Komunii św. Szczególnie zapamiętano jego wybaczającą postawę 
wobec nieludzkich zachowań niemieckich strażników i katów… 

Wiek i warunki szybko sprawiły, iż ten 73-letni kapłan bardzo szybko zaczął 
gasnąć. Już 27.VI.1942 został skierowany, jako niezdolny do pracy, do bloku 
nr 27, tzw. „szpitala” dla inwalidów. Stamtąd dla większości więzionych była już tylko 
jedna droga, tzw. transport inwalidów do Hartheim, do komory gazowej… 

Antoniemu ten los został „oszczędzony”. Zmarł z głodu i wycieńczenia 1.X.1942. 
Jego ciało spalono w obozowym piecu krematoryjnym… 

Ten „męczennik prawdomówności” beatyfikowany został 13.VI.1999 w Warszawie 
przez Jana Pawła II, w gronie 108 polskich męczenników z czasów II wojny 
światowej. (uroczystość 1 października) 

il. ANTONI REWERA: pomnik, kościół św. Józefa, Sandomierz źródło: www.123rf.com 

http://www.swzygmunt.knc.pl/
http://www.biblicalartist.net/originaloils.html
http://www.123rf.com/photo_13854630_monument-to-st-antoni-rewera-in-the-courtyard-of-the-church-of-st-joseph-sandomierz-poland.html
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INFORMACJE PARAFIALNE 
 1-31.X: Nabożeństwa różańcowe codziennie o 1730. 
 4.X (czwartek): 1-SZY CZWARTEK MIESIĄCA. 

 W czasie Mszy św. o 1800 modlić się będziemy o po-
wołania kapłańskie i zakonne. Serdecznie zapraszamy! 

 5.X (piątek): 1-SZY PIĄTEK MIESIĄCA. 
 Msza św. o Najświętszym Sercu Pana Jezusa o 1800. 
 Różaniec i Msza św. dla dzieci o 1545. 
 Spowiedź 1szo-piątkowa ½ godz. przed Mszą św. 

 6.X (sobota): 1-SZA SOBOTA MIESIĄCA. 

 Msza św. o Niepokalanym Sercu Maryi o 1800. 
 7.X (niedziela): 

 Po sumie, tradycyjnie, procesja różańcowa do 5 ołtarzy. 
 Po procesji spotkanie Kół Żywego Różańca. 
 Wieczornego nabożeństwa różańcowego nie będzie. 

 W nawie bocznej znajduje się wystawa zdjęć z tegorocznego 
wyjazdu wakacyjnego. Serdecznie zapraszamy! 

 Chrzty w październiku w 4tą niedzielę miesiąca, 28.X, na su-
mie. Zgłoszenia do 19.X w kancelarii. Przygotowanie dla ro-
dziców i chrzestnych 21.X po sumie, w kościele. 

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

23.IX Helena Elżbieta AMBROZIK, Borowina 

 

23.IX Jan GRZYWACZ, Gassy 
23.IX Małgorzata Antonina BEŁDYCKA, Wólka Załęska 
23.IX Zuzanna SKOWRON, Kawęczynek 

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

ODESZLI 
W ostatnim czasie odeszli z naszego grona: 

śp. Piotr WOŚ  14.IX.2012 l. 41 

śp. Ewa Marzanna KRYCZKA  13.IX.2012 l. 50 

Wieczne odpoczywanie racz Im dać Panie! 

INTENCJE MSZALNE I MODLITEWNE 

1.X 
(poniedziałek) 

730 † Teresy 

1800 † Stefana WOJTCZAKA 

2.X 
(wtorek) 

730 † Stefana WOJTCZAKA 

1800 
† Janiny, Haliny i Stanisława PYRKÓW, 

Leona i Władysławy BEŁDYCKICH 

3.X 
(środa) 

730 † Teresy SERAFIN 

1800 † Stefana WOJTCZAKA 

4.X 
(czwartek) 

730 w pewnej intencji 

1800 † Stefana WOJTCZAKA 

5.X 
(piątek) 

730 † Stefana WOJTCZAKA 

1545 
w dzięczynieniu za 10 lat sakramentu małżeństwa Agnieszki i Ireneusza, 

z prośbą o BOŻE błogosławieństwo i potrzebne łaski 

1800 
† Marii BOCZKOWSKIEJ, w 6 rocznicę śmierci, 

Anny, Zofii i Stanisława BOCZKOWSKICH 

6.X 
(sobota) 

730  

1800 † Stefana WOJTCZAKA 

7.X 
(niedziela) 

845 † Teresy SERAFIN, Tadeusza KULCZYKA 

1030 
w pewnej intencji 

† Stefana WOJTCZAKA 

1200 
† Zbigniewa SMOLIŃSKIEGO, Tadeusza SMOLIŃSKIEGO 

† Stefana KLUCZYŃSKIEGO, w 1 rocznicę śmierci 

1800 † Jana WOŹNIAKA, w 5 rocznicę śmierci, Genowefy WOŹNIAK 

NIEZWYKŁE KRUCYFIKSY: PAN JEZUS KONAJĄCY W PACANOWIE 
Choć tradycyjne, legendarne, przekazy nie zawsze zgadzają się z badania-

mi naukowymi nie warto ich lekceważyć. Warto się nad nimi pochylić, 

bo może lepiej niż historyczne dzieje opisują one koloryt dawnych wieków, 

wiarę naszych przodków i ich wyobrażenia o świecie ich otaczającym. 

Legenda nadająca kształt i przenikająca całe dzieje Pacanowa, nadwiś-

lanej wsi w woj. świętokrzyskim, związana jest z pochodzeniem 

CUDOWNEGO KRUCYFIKSU PANA JEZUSA KONAJĄCEGO przechowywanego 

w miejscowej bazylice pw. św. Marcina z Tours. A mianowicie ów KRUCYFIKS 

miał po prostu zostać wyłowiony z Wisły… 

I tu klechda pacanowska łączy się z dwoma innymi wizerunkami CHRYS-

TUSA na Krzyżu: z CHRYSTUSEM ŁASKAWYM w krucyfiksie w Mogile pod Kra-

kowem oraz warszawskim KRUCYFIKSEM BARYCZKÓW. 

Legenda KRUCYFIKSU MOGILSKIEGO oparta jest również na wyłowieniu KRZYŻA 

z Wisły. Przewijają się w niej wątki o dwóch innych, wyłowionych w tym 

samym czasie i przekazanych ponoć do kościołów krakowskich, krucyfi-

ksach. Ale tam wieści o ich losach rozpływają się mrokach historii… 

Natomiast KRZYŻ BARYCZKÓW choć został prawdopodobnie sprowadzony 

z Norymbergi to legendarne podania i JEGO kazały widzieć w nurtach Wisły, 

co tak sugestywnie opisał choćby i sławny Or-Ot, czyli Artur Oppman, 

w wierszu „Chrystus Cudowny u Fary”, 

Legendy pacanowskie niosą zatem, że w Mogile nie wyłowiono trzech 

KRZYŻY tylko jeden, a dwa z nich popłynęły dalej, i wydobyto JE dopiero 

w Pacanowie i Warszawie… 

Mierzący blisko 2 m KRZYŻ, wykonany przez nieznanego artystę w drewnie 

lipowym, przedstawiający PANA JEZUSA KONAJĄCEGO, pochodzi z XII-XIII w. 

CHRYSTUS nie ma cierniowej korony na głowie: wówczas nie rzeźbiono 

jej jeszcze wokół głowy ZBAWICIELA … 

CUDOWNY KRUCYFIKS początkowo czczony 

był w drewnianej kapliczce pw. Świętego 

Krzyża przy probostwie szpitalnym, 

w domu dla ubogich na przedmieściach 

Pacanowa. W każdy piątek ksiądz 

sprawował tutaj Mszę „De Passione”, 

z niedzieli Czarnej, czyli piątej niedzieli 

Wielkiego Postu, zwanej dawniej 

niedzielą Pasyjną… 

W 1615, po pożarze przyszpitalnej 

kaplicy, KRUCYFIKS przeniesiono do koś-

cioła parafialnego. I odtąd zaczęto od-

prawiać przed NIM piątkowe nabo-

żeństwa do PANA JEZUSA. Rozpoczął się 

JEGO szczególny kult. 

W 1633 na południowej stronie kościoła 

wzniesiono renesansową kaplicę PANA 

JEZUSA, umieszczając w niej KRUCYFIKS PANA JEZUSA KONAJĄCEGO. 

W 1658, podczas „potopu” szwedzkiego, miasto i kościół zostały spalone 

przez Węgrów z armii Jerzego II Rakoczego, walczących po stronie króla 

szwedzkiego Karola X Gustawa Wittelsbacha. KRUCYFIKS ocalał… 

Przez wieki istniała tradycja obmywania nóg CHRYSTUSA z CUDOWNEGO 

KRUCYFIKSU winem, które następnie przekazywano wiernym jako 

lekarstwo. Tę praktykę kuria biskupia w Kielcach zakazała w 1860… 

KRUCYFIKS ocalał dwukrotnie z pożarów, jakie strawiły kościół. Ocalał też 

w 1944, gdy przez Pacanów przebiegała linia frontu. Pocisk, który trafił 

w kaplicę PANA JEZUSA KONAJĄCEGO, wybuchł, ale nie spowodował zniszczeń. 

Natomiast zniszczyć CUDOWNY WIZERUNEK CHRYSTUSA chcieli zwycięscy 

Rosjanie. Dwóch żołdaków usiłowało zdjąć krzyż, gdy oślepiła ich światłość. 

Przestraszeni uciekli przed „MOCNYM BOGIEM”, jak mówili do siebie… 

Pielgrzymi na ołtarzu przed KONAJĄCYM CHRYSTUSEM wieszali i wieszają 

wota, najczęściej w kształcie serc, rąk czy nóg; wieszają też krzyże, sznury 

korali, gwiazdy senatorskie, medale i inne odznaczenia… 

14.XI.2008 Benedykt XVI nadał kościołowi pw. św. Marcina z Tours - 

Sanktuarium JEZUSA KONAJĄCEGO - tytuł bazyliki mniejszej. 

il.: JEZUS KONAJĄCY: kościół pw. św. Marcina z Tours, Pacanów; źr.: www.sanktuariumpacanowskie.com 

O POWSTANIU… 
Z Mazowsza nadbiegła wieść: 

nad miastem zorza! 

Ramieniem ją oplatam 

i do spragnionych podnoszę ust, 

jak dłoń najpiękniejszej kobiety 

Przyjmuję ją - pieśń niezwalczonych - 

i po obozie obnoszę 

w szepcie wtajemniczonych 

Chodź ze mną i spójrz: 

widzisz te twarde zacięte numery? 

Ujrzałeś wtenczas ciemność 

wmurowaną w drewniane ściany 

i usłyszałeś jak ona śpiewa: 

„nie będzie Niemiec pluł nam w twarz” 

ta na wargach zakrzepła modlitwa 

jak krople krwi 

A Ty - sztubedinście - 

chciałeś studzić serca 

rozpalone zorzą? 

GISGES, Jan Maria (1914, Nisko n. Sanem -1983, Warszawa), VIII.1944, w obozie Auschwitz-Birkenau 

il.FOTOGRAFIA: 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.sanktuariumpacanowskie.com/
http://www.1944.pl/galerie/fototeka/foto/469/kategoria/83
http://www.swzygmunt.knc.pl/

