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Grzech jest aktem przeciwnym rozumowi. Rani on naturę człowieka i godzi w ludzką solidarność. [KKK, 1872] 

DZWUDZIESTA ÓSMA NIEDZIELA ZWYKŁA 

 
SPOCHMURNIAŁ NA TE SŁOWA: LEJEUNE, Henryk (1819, Londyn – 1904, Londyn); źródło: thebiblerevival.com 

Z KSIĘGI MĄDROŚCIMdr 7, 7-11 

Modliłem się i dano mi zrozumienie, 

przyzywałem, i przyszedł na mnie duch Mądrości. 

Przeniosłem ją nad berła i trony 

i w porównaniu z nią za nic miałem bogactwa. 

Nie porównałem z nią drogich kamieni, 

bo wszystko złoto wobec niej jest garścią piasku, 

a srebro przy niej ma wartość błota. 

Umiłowałem ją nad zdrowie i piękność 

i wolałem mieć ją aniżeli światło, 

bo nie zna snu blask od niej bijący. 

A przyszły mi wraz z nią wszystkie dobra 

i niezliczone bogactwa w jej ręku. 

PSALM RESPONSORYJNYPs 90 (89), 12-13. 14-15. 16-17 (R.: por. 14a) 

REFREN: Nasyć nas, PANIE, TWOIM miłosierdziem 

Naucz nas liczyć dni nasze, 

byśmy zdobyli mądrość serca. 

Powróć, o PANIE, jak długo będziesz zwlekał? 

Bądź litościwy dla sług TWOICH. 

Nasyć nas o świcie swoją łaską, 

abyśmy przez wszystkie dni nasze mogli się radować i cieszyć. 

Daj radość w zamian za dni TWEGO ucisku, 

za lata, w których zaznaliśmy niedoli. 

Niech sługom TWOIM ukaże się TWE dzieło, 

a TWOJA chwała nad ich synami. 

Dobroć PANA, BOGA naszego, niech będzie nad nami 

i wspieraj pracę rąk naszych, 

dzieło rąk naszych wspieraj. 

Z LISTU DO HEBRAJCZYKÓWHbr 4, 12-13 

Żywe jest słowo BOŻE, skuteczne i ostrzejsze niż wszelki miecz obosieczny, 

przenikające aż do rozdzielenia duszy i ducha, stawów i szpiku, zdolne 

osądzić pragnienia i myśli serca. 

Nie ma stworzenia, które by było przed NIM niewidzialne, przeciwnie, 

wszystko odkryte i odsłonięte jest przed oczami TEGO, któremu musimy 

zdać rachunek. 

AKLAMACJAMt 5, 3 Alleluja, Alleluja, Alleluja! 

Błogosławieni ubodzy w duchu, 

albowiem do nich należy królestwo niebieskie. 

SŁOWA EWANGELII WEDŁUG ŚW. MARKAMk 10, 17-30 

Gdy JEZUS wybierał się w drogę, przybiegł pewien człowiek i upadłszy 

przed NIM na kolana, pytał GO: „Nauczycielu dobry, co mam czynić, 

aby osiągnąć życie wieczne?”. JEZUS mu rzekł: »Czemu nazywasz MNIE 

dobrym? Nikt nie jest dobry, tylko sam BÓG. Znasz przykazania: 

‘Nie zabijaj, nie cudzołóż, nie kradnij, nie zeznawaj fałszywie, nie oszukuj, 

czcij swego ojca i matkę’«. 

On MU rzekł: „Nauczycielu, wszystkiego tego przestrzegałem od mojej mło-

dości”. Wtedy JEZUS spojrzał z miłością na niego i rzekł mu: »Jednego 

ci brakuje. Idź, sprzedaj wszystko, co masz, i rozdaj ubogim, a będziesz 

miał skarb w niebie. Potem przyjdź i chodź za MNĄ«. Lecz on spochmurniał 

na te słowa i odszedł zasmucony, miał bowiem wiele posiadłości. 

Wówczas JEZUS spojrzał wokoło i rzekł do swoich uczniów: »Jak trudno 

jest bogatym wejść do królestwa BOŻEGO«. Uczniowie zdumieli się 

na JEGO słowa, lecz JEZUS powtórnie rzekł im: »Dzieci, jakże trudno wejść 

do królestwa BOŻEGO tym, którzy w dostatkach pokładają ufność. 

Łatwiej jest wielbłądowi przejść przez ucho igielne niż bogatemu wejść 

do królestwa BOŻEGO«. 

A oni tym bardziej się dziwili i mówili między sobą: „Któż więc 

może się zbawić?”. JEZUS spojrzał na nich i rzekł: »U ludzi to niemożliwe, 

ale nie u BOGA; bo u BOGA wszystko jest możliwe«. 

Wtedy Piotr zaczął mówić do NIEGO: „Oto my opuściliśmy wszystko 

i poszliśmy za TOBĄ”. JEZUS odpowiedział: »Zaprawdę powiadam wam: 

Nikt nie opuszcza domu, braci, sióstr, matki, ojca, dzieci i pól z powodu 

MNIE i z powodu Ewangelii, żeby nie otrzymał stokroć więcej teraz, 

w tym czasie, domów, braci, sióstr, matek, dzieci i pól wśród prze-

śladowań, a życia wiecznego w czasie przyszłym«. 

PATRON TYGODNIA: BŁ. FRANCISZEK ROSŁANIEC, MĘCZENNIK 
Urodził się 19.XII.1889 we wsi Wyśmierzyce (dziś 
najmniejsze polskie miasto), w zamożnej, mie-
szczańskiej rodzinie Adama i Marianny z domu 
Kawińska. Miał czterech braci i jedną siostrę… 

Kształcił się w gimnazjum w Radomiu, skąd 
w 1905 usunięto go za udział w strajku szkolnym 
o nauczanie w języku polskim… 

Zgłosił się zatem do Seminarium Duchownego 
w Sandomierzu, i w 1911, mając 22 lata, ukoń-
czył je – za wcześnie na święcenia kapłańskie – 
i został wysłany został na studia do Rzymu. 

Studiował na Papieskim Uniwersytecie Grego-
riańskim. 6.VI.1914 otrzymał święcenia kapłań-
skie z rąk kard. Pompilji. Rok później został 
doktorem teologii i podjął studia biblijne 
na Papieskim Instytucie Biblijnym, tzw. Biblicum… 

Po powrocie do Polski pracował w latach 1920-
39 na wydziale Teologii Katolickiej Uniwersytetu 
Warszawskiego jako wykładowca. Był dziekanem 
wydziału. Stworzył najbardziej dynamiczny 
ośrodek biblijny w ówczesnej Polsce… 

„Biblia była mu pokarmem i latarnią, kształtowała 
jego postawy życiowe, w jej świetle ukazywał 
współczesne problemy”

ks. Jan Piotr Stępień
… 

Był autorem wielu prac naukowych. Brał udział 
w pracach nad nowymi wydaniami Pisma 
Świętego w tłumaczeniu, o. Jakuba Wujka… 

Po wybuchu II wojny światowej został w XI.1939 
aresztowany przez Niemców. Przetrzymywano 

go w warszawskich więzieniach, by 2.V.1940 wywieźć do Sachsenhausen, 
a stamtąd 14.XII.1940 do niemieckiego obozu koncentracyjnego Dachau. 

Na przedramieniu wytatuowano mu numer obozowy: 22687. 

W niewyobrażalnie trudnych warunkach zachowywał spokój i wierność powołaniu. 
W jednym z listów 18.X.1941 pisał: „W naszym obecnym położeniu powinniśmy […] 
z głęboką i żywą wiarą przyjmować wszystko od BOGA jako od naszego 
najwyższego i najlepszego PANA”. Było to miesiąc po 18.IX.1941, gdy na tzw. „apelu 
pokusy” polscy duchowni odmówili – wszyscy! - podpisania listy przynależności 
do narodu niemieckiego, za co mogli spodziewać się „przywilejów” obozowych… 

„W obozie można było wyróżnić nieliczną garstkę prawdziwych bohaterów, którzy 
pod wpływem niszczącego działania obozowego życia, wznieśli się na szczyty 
świętości. Do nich należał ks. Rosłaniec”

ks. Stefan Biskupski
… 

W jednym z ostatnich listów pisał: „Teraz coraz lepiej rozumiem […], że najpięk-
niejsza i najważniejsza, ale dla nas najtrudniejsza modlitwa, to modlitwa 
CHRYSTUSA w Ogrodzie Oliwnym: ‘OJCZE, niech się dzieje TWOJA wola’. […] Jestem 
dumny, że mogę trochę więcej dla NIEGO i z NIM cierpieć”… 

W VI.1942 zemdlał z wyczerpania i głodu na placu apelowym. Próbował mu po-
móc kleryk Tadeusz Dulny, odstępując własny, wyżebrany chleb… 

Dulny umarł niebawem z głodu, a Franciszek został przydzielony do tzw. baraku 
„inwalidów”: „Mimo straszliwego wyczerpania był przytomny, zachował zupełną 

pogodę ducha. Nie skarżył się […] Szeptał […] słowa modlitwy”
ks. Zygmunt Ignacy Gaj

. 

14.X.1942 wywieziono go, w tzw. „transporcie inwalidów”, do niemieckiego ośrodka 
eutanazyjnego w zamku Hartheim i tam zamordowano w komorze gazowej. 

W Hartheim zostało też spalone, w krematorium, jego ciało… 

Beatyfikował go 13.VI.1999 w Warszawie, w gronie 108 błogosławionych 
męczenników II wojny światowej, Jan Paweł II. Wraz z nim wyniesiony na ołtarze 
został też kleryk Tadeusz Dulny… (uroczystość 14 października) 

il. FRANCISZEK ROSŁANIEC: 2005, pomnik, Wyśmierzyce; źr:: www.wysmierzyce.osp.org.pl 

http://www.swzygmunt.knc.pl/
http://thebiblerevival.com/clipart/mark%2010%20-%2022%20and%20he%20was%20sad%20at%20that%20saying.jpg
http://www.wysmierzyce.osp.org.pl/pomnik.html
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INFORMACJE PARAFIALNE 
 1-31.X: Nabożeństwa różańcowe codziennie o 1730; w piątki 

także dla dzieci o 1545. 
 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. 
 21.X (niedziela): Na Mszę św. o 1800 zapraszamy rodziców 

i dzieci przygotowujące się do I Komunii św. Po Mszy św. 
spotkanie z rodzicami dzieci pierwszokomunijnych. 

 10.XI (sobota): Tradycyjnie w 2gą sobotę listopada planowana 
jest pielgrzymka autokarowa do Częstochowy. Dojdzie ona 
do skutku o ile zbierze się odpowiednia liczba chętnych. 
Koszt pielgrzymki wynosi 70,- pln. 

 Zbliża się listopad, miesiąc poświęcony modlitewnej pamięci 

o naszych bliskich zmarłych. Na wypominki roczne i jedno-
razowe księża przyjmują w zakrystii i kancelarii parafialnej. 

 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 przyjęta została, 
w Sakramencie Chrztu Świętego: 

23.IX Zuzanna Elżbieta CHOJNACKA, Brześce  

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. Maria Anna CHUDZIŃSKA  26.IX.2012 l. 66 

Wieczne odpoczywanie racz Jej dać Panie! 

INTENCJE MSZALNE I MODLITEWNE 

15.X 
(poniedziałek) 

730  

1800 † Stefana WOJTCZAKA 

16.X 
(wtorek) 

730 † Stefana WOJTCZAKA 

1800 † Andrzeja LUDWINA, w 9 rocznicę śmierci 

17.X 
(środa) 

730  

1800 † Stefana WOJTCZAKA 

18.X 
(czwartek) 

730 † Stefana WOJTCZAKA 

1800 † Urszuli Lach, z racji imienin, i Jana LACHA 

19.X 
(piątek) 

730  

1800 † Stefana WOJTCZAKA 

20.X 
(sobota) 

730 † Stefana WOJTCZAKA 

1800 

Nowenna i Msza św. zbiorowa do MATKI BOŻEJ NIEUSTAJĄCEJ POMOCY: 

† Ireny i Jana KULCZYKÓW, Marcina i Mirosławy MILECKICH 

† Anny, Franciszka i Rafała KORNASZEWSKICH 

† Jana i Marii CYGANÓW, zmarłych z rodziny CYGANÓW 

21.X 
(niedziela) 

845 

† Stefana WOJTCZAKA 

† Ireny WARGOCKIEJ, w miesiąc po śmierci, 

Eugeniusza WARGOCKIEGO 

1030 † Aliny WŁOSIŃSKIEJ, w 8 rocznicę śmierci, Zenona BARAŃSKIEGO 

1200 

† Edwarda STĘPNIAKA, w 1 rocznicę śmierci, 

Wacława i Marii MARCINKOWSKICH 

† Tadeusza, Zbigniewa, Jana i Cecylię OKLEJÓW 

1800 
† Józefa, Piotra i Juliannę ŚLĄZAKÓW, 

dziadków ŚLĄZAKÓW i ZARONÓW 

POLSKIE MADONNY (165): MATKA BOŻA POCIESZENIA Z PASIERBCA 
Pasierbiec to niewielka wieś w województwie małopolskim, w powiecie 

limanowskim, istniejąca już w XV w. W 1631 zakupiło ją Kolegium 

Jezuickie przy kościele pw. św. Piotra i Pawła w Krakowie, kształcącego 

kapłanów i ludzi świeckich… 

Po kasacji zakonu jezuitów dekretem Klemensa XIV, która zbiegła się 

z I rozbiorem Rzeczypospolitej, gdy Pasierbiec znalazł się w obrębie zaboru 

austriackiego, wieś przeszła na własność skarbu cesarskiego Austrii. 

W 1811 z pobliskiej wsi Laskowa przybył do Pasierbca niejaki Jan Matras, 

były żołnierz austriackiego wojska. Matras pod koniec XVIII w. powołany 

został, jako 27-letni mężczyzna, do austriackiej armii cesarskiej 

Franciszka II Habsburga. Wysłano go na front walk koalicji 

antyfrancuskiej, w której uczestniczyła Austria, z Francją. W jednej z bitew 

w 1793, pod Rastatt, w Badenii-Wirtembergii, nad Renem, Jan Matras 

został ciężko ranny. Współtowarzysze pozostawili go na pobojowisku, sami 

ratując się ucieczką przed nadciągającą rozpędzoną konnicą francuską. 

Matras był przytomny i widział galopującyh wprost na niego kirasjerów. 

Zdjęty trwogą zaczął gorliwie prosić MATKĘ BOŻĄ o ratunek… 

I nagle poczuł, że PANI WSZECH-

ŚWIATA stoi przy nim i osłania go 

płaszczem. Rozpędzone konie, 

galopując nad nim, nie wy-

rządziły mu żadnej krzywdy… 

Jakiś litościwy francuski żołnierz 

pomógł mu opuścić pole bitwy 

i Matras dowlókł się do kwatery 

swojego oddziału. 

Złożył ślub, że po powrocie 

do domu, z wdzięczności wy-

buduje MATCE BOŻEJ kapliczkę. 

I rzeczywiście w 1822 na swojej 

działce ją - kamienną, pokrytą 

gontem, zwieńczoną małą wie-

życzką- postawił a w jej wnętrzu 

umieścił obraz WYBAWICIELKI… 

Ów wizerunek NIEPOKALANEGO 

POCZĘCIA (72×90 cm), z szarfą u JEJ 

stóp z napisem: „MATKO PO-

CIESZNA wspomóż nas grzesz-

nych”, malowany na płótnie, 

nabył u artysty z okolicy Gorlic… 

Dwa lata później OBRAZ i kaplica zostały poświęcone. Jednocześnie 

kapliczka uzyskała przywilej obchodzenia uroczystości odpustowej - nadał 

go ordynariusz tarnowski bp Grzegorz Tomasz Ziegler, Niemiec. 

Wieść o MATCE POCIESZENIA z Pasierbca zataczała coraz szersze kręgi. 

Niebawem wytworzył się zwyczaj obchodzenia ołtarza na kolanach. 

Ponieważ kapliczka stała przy drodze przechodzący wstępowali na chwilę, 

lub też przyklękając na kamiennym schodku, odmawiali pacierz… 

Z czasem kaplicę rozbudowano, dobudowując nawy, zwieńczając dach 

drugą wieżyczką. W 1909 obok wybudowano kamienną dzwonnicę… 

Podczas tragicznych lat II wojny światowej wierni często szukali u stóp 

MATKI BOŻEJ pocieszenia. Kapłani nieraz z odległych parafii w kaplicy 

sprawowali NAJŚWIĘTSZĄ OFIARĘ… 

Parafia w Pasierbcu, pw. Matki Bożej Pocieszenia, utworzona została 

dopiero w 1958. W latach 1970-tych powstała nowa świątynia: dwie 

strzeliste nawy, tworzące jakby dwa namioty, układają się – patrząc 

od frontu - w literę M – znak, że jest to dom MARYI, JEJ Sanktuarium… 

Kościół został poświęcony 21.V.1983 przez ordynariusza tarnowskiego 

bpa Jerzego Ablewicza i wtedy też przeniesiono doń CUDOWNY OBRAZ. 

Dziesięć lat później, 28.VIII.1993, w dwieście lat od potyczki pod Rastatt 

i ocalenia Jan Matrasa, fundatora OBRAZU, CUDOWNY WIZERUNEK został 

koronowany – złotymi, papieskimi koronami – przez ówczesnego 

administratora diecezji tarnowskiej, bpa Józefa Życińskiego. 

9.VIII.2001 bp Wiktor Paweł Skworc, ordynariusz tarnowski, oraz Joachim 

kard. Meisner z Kolonii, poświęcili w Pasierbcu wystawioną na pamiątkę 

cudu pod Rastatt „Grotę Ocalenia”. Kard. Meisner przywiózł ze sobą urnę 

z ziemią spod Rastatt. Wewnątrz Groty znajduje się wykonana z brązu 

figura MATKI BOŻEJ pochylającej się nad rannym żołnierzem… 

il.: MATKA BOŻA POCIESZENIA: sanktuarium Pasierbiec; źr.: stachmisjonarz.blox.pl 

O MATCE BOSKIEJ… 
Nie wiadomo nic o Matce Boskiej, 

chyba od niej samej: 

na łące polskiej czy włoskiej, 

w skale, na drzewie wybranym 

u zapomnianego źródła, 

na ścieżce przez wszystkich deptanej. 

Mówią - cuda, 

a to takie proste. 

Maryja - Japonka, Indianka lub Częstochowska, 

Maryja - objawiająca się przez dzieci, 

najlepszych posłów: 

nie skryją, nie przerobią nowiny zadanej, 

ale ją jak ptaki rozszczebiocą. 

Nie wiadomo nic o Matce Boskiej 

prócz tylko od niej samej. 

IŁŁAKOWICZÓWNA, Kazimiera (1892, Wilno – 1983, Poznań) 

il. W ŚWIĘTO MATKI BOSKIEJ ZIELNEJ: KOTSIS, Aleksander (1836, Ludwinów - 1877, Podgórze), 1869, olejny na płótnie, 
64,5×56 cm, Muzeum Narodowe, Wrocław; 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://stachmisjonarz.blox.pl/html/1310721,262146,21.html?461632
http://www.pinakoteka.zascianek.pl/Kotsis/Index.htm
http://www.swzygmunt.knc.pl/

