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Przymierze dobrowolnie zawarte przez małżonków zakłada wierną miłość. Zobowiązuje ich do zachowania nierozerwalności małżeństwa. [KKK, 2397] 

DZWUDZIESTA SIÓDMA NIEDZIELA ZWYKŁA 

 
STWORZENIE NIEWIASTY: SANTI, Rafał (Rafael) (1483, Urbino – 1520, Rzym), fresk, 1517-9, loggia Rafaela, Watykan; 

źródło: www.christusrex.org 

Z KSIĘGI RODZAJURdz 2, 18-24 

PAN BÓG rzekł: 

»Nie jest dobrze, żeby mężczyzna był sam; uczynię mu zatem odpowiednią 

dla niego pomoc«. 

Ulepiwszy z gleby wszelkie zwierzęta ziemne i wszelkie ptaki powietrzne, 

PAN BÓG przyprowadził je do mężczyzny, aby się przekonać, 

jaką da im nazwę. Każde jednak zwierzę, które określił mężczyzna, 

otrzymało nazwę „istota żywa”. I tak mężczyzna dał nazwy wszelkiemu 

bydłu, ptakom powietrznym i wszelkiemu zwierzęciu polnemu, 

ale dla człowieka nie znalazł odpowiedniej mu pomocy. 

Wtedy to PAN sprawił, że mężczyzna pogrążył się w głębokim śnie, 

i gdy spał, wyjął jedno z jego żeber, a miejsce to zapełnił ciałem. 

Po czym PAN BÓG z żebra, które wyjął z mężczyzny, zbudował niewiastę. 

A gdy ją przyprowadził do mężczyzny, mężczyzna powiedział: „Ta dopiero 

jest kością z moich kości i ciałem z mego ciała. Ta będzie się zwała 

niewiastą, bo ta z mężczyzny została wzięta”. Dlatego to mężczyzna 

opuszcza ojca swego i matkę swoją i łączy się ze swą żoną tak ściśle, 

że stają się jednym ciałem. 

PSALM RESPONSORYJNYPs 128 (127), 1-2. 3. 4-6 (R.: por. 5) 

REFREN: Niechaj nas zawsze PAN BÓG błogosławi 

Szczęśliwy człowiek, który się boi PANA 

i chodzi JEGO drogami. 

Będziesz spożywał owoc pracy rąk swoich, 

szczęście osiągniesz i dobrze ci będzie. 

Małżonka twoja jak płodny szczep winny 

w zaciszu twojego domu. 

Synowie twoi jak oliwne gałązki 

dokoła twego stołu. 

Tak będzie błogosławiony człowiek, który się boi PANA. 

Niechaj cię z Syjonu PAN błogosławi 

i obyś oglądał pomyślność Jeruzalem 

przez wszystkie dni twego życia. 

Obyś oglądał potomstwo swych dzieci. 

Z LISTU DO HEBRAJCZYKÓWHbr 2, 9-11 

Bracia: 

Widzimy JEZUSA, który mało od aniołów był pomniejszony, chwałą i czcią 

ukoronowanego za cierpienia śmierci, iż z łaski BOŻEJ za wszystkich zaznał 

śmierci. 

Przystało bowiem TEMU, dla którego wszystko i przez którego wszystko, 

który wielu synów do chwały doprowadza, aby przewodnika ich zbawienia 

udoskonalił przez cierpienie. Tak bowiem CHRYSTUS, który uświęca, 

jak ludzie, którzy mają być uświęceni, z jednego są wszyscy. 

Z tej to przyczyny nie wstydzi się nazwać ich braćmi swymi. 

AKLAMACJA1 J 4, 12 Alleluja, Alleluja, Alleluja! 

Jeżeli miłujemy się wzajemnie, BÓG w nas mieszka 

i miłość ku NIEMU jest w nas doskonała. 

SŁOWA EWANGELII WEDŁUG ŚW. MARKAMk 10, 2-16 

Faryzeusze przystąpili do JEZUSA i chcąc GO wystawić na próbę, pytali GO, 

czy wolno mężowi oddalić żonę. 

Odpowiadając, zapytał ich: »Co wam nakazał Mojżesz?«. 

Oni rzekli: „Mojżesz pozwolił napisać list rozwodowy i oddalić”. 

Wówczas JEZUS rzekł do nich: »Przez wzgląd na zatwardziałość serc 

waszych napisał wam to przykazanie. Lecz na początku stworzenia BÓG 

‘stworzył ich jako mężczyznę i kobietę: dlatego opuści człowiek ojca swego 

i matkę i złączy się ze swoją żoną, i będą oboje jednym ciałem’. A tak 

już nie są dwoje, lecz jedno ciało. Co więc BÓG złączył, tego człowiek 

niech nie rozdziela«. 

W domu uczniowie raz jeszcze pytali GO o to. Powiedział im: »Kto oddala 

żonę swoją, a bierze inną, popełnia cudzołóstwo względem niej. I jeśli żona 

opuści swego męża, a wyjdzie za innego, popełnia cudzołóstwo«. 

Przynosili MU również dzieci, żeby ich dotknął; lecz uczniowie szorstko 

zabraniali im tego. A JEZUS widząc to, oburzył się i rzekł do nich: »Pozwólcie 

dzieciom przychodzić do MNIE, nie przeszkadzajcie im; do takich bowiem 

należy królestwo BOŻE. Zaprawdę, powiadam wam: Kto nie przyjmie 

królestwa BOŻEGO jak dziecko, ten nie wejdzie do niego«. 

I biorąc je w objęcia, kładł na nie ręce i błogosławił je. 

PATRON TYGODNIA: BŁ. ROMAN SITKO, MĘCZENNIK 
Urodził się 30.III.1880 w przysiółku Jasień, 
niewielkiej podkarpackiej wsi. Był jednym 
z 8 dzieci Wawrzyńca i Marii z domu Borys. 

Po ukończeniu prestiżowego gimnazjum 
im. ks. Stanisława Konarskiego w Rzeszowie 
wstąpił do Seminarium Duchownego w Tar-
nowie. Święcenia otrzymał 29.VI.1904 z rąk 
bpa tarnowskiego Leona Wałęgi. 

Następnie był kapelanem biskupa, pre-
fektem i ojcem duchownym Niższego 
Seminarium Duchownego oraz notariuszem 
Kurii Diecezjalnej. 

Od 1907 pracował jako katecheta gimna-
zjum w Mielcu. Przyczynił się do powstania 
gmachu szkoły, bursy i kaplicy. Bursę w du-
żej mierze wzniósł z własnych funduszy… 

W 1921 wrócił do Tarnowa i przez 15 lat był 
kanclerzem tarnowskiej Kurii Diecezjalnej. 
Przyczynił się do powstania kościoła w naj-
biedniejszej dzielnicy Tarnowa – Grabówce. 

Za swą posługę otrzymał wiele honorowych 
godności, m.in. w 1938 - protonotariusza apostolskiego. W 1934 prezydent RP 
Ignacy Mościcki odznaczył go orderem „Polonia Restituta”… 

W 1936 został rektorem Wyższego Seminarium Duchownego w Tarnowie. 

Po wybuchu wojny w IX.1939 Niemcy wyrzucili wszystkich z seminarium. 
Nauczanie kontynuowano m.in. w Błoniu pod Tarnowem. Gdy 21.IX.1940 Niemcy 
zakazali przyjmowania nowych alumnów Roman zorganizował tajne nauczanie. 

22.V.1941 po Mszy św. w kaplicy seminaryjnej został wraz klerykami I roku 
aresztowany przez gestapo i uwięziony w tarnowskim więzieniu. 

Więzionym klerykom mówił: „bądźcie spokojni, na pewno wyjdziecie na wolność, 
ja wszystko wziąłem na siebie. Chodzi mi o to, żebyście dalej mogli studiować 
i zostać kapłanami, bo bardzo brakuje księży”. I dodawał: „Sam gotów jestem 

życie oddać […] gdyż dla mnie śmierć z rąk niemieckich byłaby pięknym epilogiem 
życia”… Tak też się stało. Po trzech miesiącach klerycy zostali zwolnieni… 

W więzieniu napisał przemycone w grypsach „Pieśni i zapiski więzienne” – 
ułożone przez siebie modlitwy… Więźniów umacniał sakramentami i Mszą św., 
sprawowaną w celi. Był dla nich „aniołem pociechy”… 

Po ponad roku Niemcy uznali go za więźnia politycznego i 27.VIII.1942 przewieźli 
do Auschwitz-Birkenau. Na przedramieniu wytauowano mu numer 61908… 

Odtąd wielokrotnie bity i poniewierany, o nieustannym głodzie, pracując fizycznie 
ponad siły, słabł z każdym dniem. Ale – rozmodlony, opanowany - do końca 
cierpliwie znosił szykany i prześladowania… 

12.X.1942 „szedł […] do pracy w komando, zasłabł i upadł na drogę. 
Współwięźniowie chcieli go podnieść, ale kapo, czyli szef komanda, nie pozwolił. 
Esesman, który szedł z tym komando, stanął butem na szyi księdza Sitki i go tym 
butem dobił”

Kazimierz Jaremkiewicz
. 

Beatyfikował go Jan Paweł II, w Warszawie 13.VI.1999, w gronie 108 polskich 
męczenników II wojny światowej… (uroczystość 12 października) 

il. ROMAN SITKO: DRWAL-DZIURAWIEC, Agnieszka (ur. 1963, Tarnów), źródło: www.dziurawiec.netgaleria.pl 

http://www.swzygmunt.knc.pl/
http://www.christusrex.org/www1/stanzas/L1-Loggia.html
http://www.dziurawiec.netgaleria.pl/?kompozycje-autorskie,37
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INFORMACJE PARAFIALNE 
 1-31.X: Nabożeństwa różańcowe codziennie o 1730; w piątki 

także dla dzieci o 1545. 
 7.X (niedziela): 

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

 13.X (sobota): Wypominki o 1640. Msza św. za zmarłych 

polecanych w wypominkach o 1800. 
 14.X (niedziela): XII Dzień Papieski pod hasłem „JAN PAWEŁ II 

– PAPIEŻ RODZINY”. Uczcijmy osobę Ojca Świętego poprzez 

modlitwę dziękczynną za jego beatyfikację! 
 „Różaniec z Ojcem Świętym” o 1730. 
 Przed kościołem zbiórka do puszek na fundusz 

stypendialny dla najzdolniejszej, a ubogiej młodzieży. 
Cały program obchodów - w gablocie przed kościołem. 

 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 przyjęty został, 
w Sakramencie Chrztu Świętego: 

30.IX Stanisław SADŁO, Łyczyn  

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

ODESZLI 
W ostatnim czasie odeszła z naszego grona: 

śp. Irena WARGOCKA  21.IX.2012 l. 80 

Wieczne odpoczywanie racz Jej dać Panie! 

INTENCJE MSZALNE I MODLITEWNE 

8.X 
(poniedziałek) 

730 † Stefana WOJTCZAKA 

1800 † Stanisława i Antoniny KOPYTÓW 

9.X 
(wtorek) 

730 w intencji posłów i senatorów, aby mieli odwagę głosować za życiem 

1800 † Stefana WOJTCZAKA 

10.X 
(środa) 

730 † Stefana WOJTCZAKA 

1800 
† Sabiny, Tadeusza, Józefa 

zmarłych z rodzin MARCINIUKÓW i DANILUKÓW 

11.X 
(czwartek) 

730  

1800 † Stefana WOJTCZAKA 

12.X 
(piątek) 

730  

1800 † Stefana WOJTCZAKA 

13.X 
(sobota) 

730 † Stefana WOJTCZAKA 

1640 WYPOMINKI 

1800 † zmarłych polecanych w WYPOMINKACH 

14.X 
(niedziela) 

845 

† Jana OLESIŃSKIEGO, w 13 rocznicę śmierci. 

Dariusza OLESIŃSKIEGO 

† Stefana WOJTCZAKA 

1030 

† Stanisławy, Leona i Stefana DĄBROWKICH, 

zmarłych z rodzin DĄBROWSKICH i NALEŻYTYCH 

† Ewy KRYCZKI, w miesiąc po śmierci 

1200 

† Janiny i Leona SZYMBORSKICH, 

Stanisława i Stanisławy CIESIELCZUKÓW 

dziękczynna za 40 lat małżeństwa, z prośbą o błogosławieństwo BOŻE 

dla Janiny i Józefa 

1800 † Kuby WÓJCIKA 

POLSKIE MADONNY (164): MACIERZYŃSKA MATKA BOŻA Z DZIEKANOWIC 
Parafia w Dziekanowicach istniała na pewno w 1226, ale pierwszy kościół 

pw. św. Mikołaja i św. Marii Magdaleny, pochodził prawdopodobnie z lat 

wcześniejszych, 1150-90. O kościele wspominał m.in. Jan Długosz w swoim 

„Liber beneficiorum dioecesis Cracoviensis” z lat 1440-80… 

Natomiast obraz MATKI BOŻEJ DZIEKANOWSKIEJ z DZIECIĄTKIEM JEZUS pochodzi 

z XVII w. Namalowany na płótnie, trafił do kościoła w Dziekanowicach 

zapewne około połowy stulecia w czasie rozbudowy kościoła w 1645. 

MATKA BOŻA DZIEKANOWSKA jest dziełem nieznanego artysty ze tzw. szkoły 

krakowskiej. Malowana według typu „HODEGETRII POLSKIEJ", od razu stała 

się przedmiotem czci i kultu. 

Wizytacja biskupia z 1665 odnotowała 2 srebrne korony i 5 tabliczek 

wotywnych przy OBRAZIE, natomiast relacja z wizytacji w 1730 wymienia 

srebrną sukienkę, 15 srebrnych tabliczek wotywnych, 9 serduszek, 

4 krzyżyki przy koralach i innych paciorkach oraz trzy srebrne podobizny 

rąk i dwie nóg. Ilość wot z każdym rokiem rosła… 

Ok. 1760 CUDOWNY OBRAZ zaczęto zasłaniać zasuwą z wizerunkiem 

św. Piotra Płaczącego. 

W tym czasie obok kościoła postawiono 

drewnianą dzwonnicę z dzwonem 

św. Walentego z łacińskim napisem 

„Non Germanus me fecit 1765” 

(pl. „Nie Niemiec mnie wykonał 1765”). 

W 1785 zaborcy austriaccy, w ramach 

polityki zwanej józefinizmem, pozbawili 

– a w zasadzie ograbili - CUDOWNY OBRAZ 

z koron i sukienek oraz 40 wotów 

i 126 sznurów korali… 

Parafianie szybko sprawili nową sukien-

kę drewnianą, wyzłoconą i wysrebrzoną. 

A do ołtarza MATKI BOŻEJ przez cały 

okres zaborów napływały nowe wota. 

Na początku XX w. rozpoczęto pro-

wadzenie księgi łask i cudów. W latach 

1907-39 zanotowano 91 świadectw. Na przykład niejaki Stanisław Cygan 

napisał, że 31.X.1914 miał zobaczyć OBRAZ DZIEKANOWSKI i usłyszeć głos 

zapewniający, że cało wróci z wojny. Podczas noclegu poczuł, że ktoś 

go budzi: „Wstawaj, uciekaj!” Wybiegł w pole ratując się, a rosyjski pocisk 

zmiótł całą ścianę, pozbawiając życia współtowarzyszy walki… 

W czasie II wojny światowej Dziekanowicom groziła pacyfikacja za zabicie 

dwóch Niemców. W odwecie Niemcy otoczyli wieś i aresztowali 

mieszkańców. Nad rowem ustawili przeznaczonych do rozstrzelania. 

Wszyscy głośno modlili się o ratunek do MATKI BOŻEJ DZIEKANOWSKIEJ. Nagle 

niemiecki oficer zebrał żołnierzy i odjechał bez jednego strzału… 

Ciekawe, że w 1943, w czasie okupacji niemieckiej, administrator parafii 

ks. Władysław Wicher, aresztowany przez Niemców w 1939 w ramach 

Sonderaktion Krakau z polskimi uczonymi Uniwersytetu Jagiellońskiego, 

wywieziony do Sachsenhausen i zwolniony po paru miesiącach, wystarał 

się w Stolicy Apostolskiej o nadanie CUDOWNEMU OBRAZOWI tytułu 

„MACIERZYŃSTWA NAJŚWIĘTSZEJ MARYI PANNY” i zgodę na obchodzenie Święta 

Macierzyństwa NMP w niedzielę po 11-tym października… 

Od 1949 rozpoczęto wznoszenie nowego kościoła pw. Macierzyństwa NMP. 

Budował go m.in. ks. Stefan Muniak, który od 1951 przesiedział prawie 5 lat 

w komunazistowskim więzieniu za udzielenie Sakramentu Małżeństwa 

żołnierzowi wyklętemu z AK i NSZ Józefowi Mice oraz Sakramentu Pokuty 

temuż Mice i Franciszkowi Mrozowi, partyzantowi z WiN. Nie objęła go 

nawet amnestia w 1954 - naczelnik więzienia w Wiśniczu napisał: 

„Nie stosować amnestii – zła opinia”… 

Mika i Mróz zostali przez komunazistowskich zbrodniarzy zamordowani… 

W Dziekanowicach często gościł Karol Wojtyła, i to on 24.IX.1966 

poświęcił nowo wybudowaną świątynię, jako wotum wdzięczności za tysiąc 

lat wiary chrześcijańskiej na ziemiach polskich… 

CUDOWNY OBRAZ umieszczono w specjalnym ołtarzu MATKI BOŻEJ. 

13.VIII.1991 w kaplicy Kurii Metropolitalnej w Krakowie Jan Paweł II, 

poświęcił korony dla MATKI BOŻEJ i DZIECIĄTKA. Koronację przeprowadził, 

29.IX.1991, Franciszek Antoni kard. Macharski, ordynariusz krakowski. 

il.: MACIERZYŃSKA MATKA BOŻA: sanktuarium Dziekanowice; źr.: www.dziekanowice.pl 

NIEPOKALANA KRÓLOWA… 
Niepokalana Królowa, 

bądź pochwalona, bądź zdrowa! 

W błękitach, 

w gwiazd zawierusze królujesz, 

Pani Słoneczna, Niepokalana, 

ty wieczna. 

Królujesz, Pani Słoneczna, 

w odmętach, 

w gwiazd zawierusze, 

po smokach stąpasz bezpieczna, 

Niepokalana, 

Ty wieczna. 

Królowo Polska… 

przez Syna, 

oto wybiła godzina – 

zbaw duszę. 

WYSPIAŃSKI, Stanisław Mateusz Ignacy (1869, Kraków – 1907, Kraków) 

il.WIEJSKA MADONNA: WYSPIAŃSKI, Stanisław Mateusz Ignacy (1869, Kraków – 1907, Kraków), 1905, 
Muzeum Mazowieckie, Płock; źr.: www.pinakoteka.zascianek.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.dziekanowice.pl/galeria,54.html
http://www.pinakoteka.zascianek.pl/Wyspianski/Wysp_Inne_2.htm
http://www.swzygmunt.knc.pl/

