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Zasada solidarności, nazywana także „przyjaźnią” lub „miłością społeczną”, jest bezpośrednim wymaganiem braterstwa ludzkiego i chrześcijańskiegoPor. Jan Paweł II, 

enc. Sollicitudo rei socialis, 38-40; Jan Paweł II, enc. Centesimus annus, 10: Pierwszy błąd, przynoszący dziś wielkie i powszechne szkody, polega na zapomnieniu o istnieniu węzłów 

wzajemnej solidarności i miłości między ludźmi, na które jako na konieczność wskazuje wspólne pochodzenie wszystkich i równość duchowej natury takiej samej 

u wszystkich, niezależnie od przynależności narodowej, a które są nakazane faktem ofiary złożonej na ołtarzu krzyża OJCU przedwiecznemu przez CHRYSTUSA PANA, 

dla odkupienia skażonej grzechem ludzkościPius XII, enc. Summi pontificatus. [KKK, 1939] 

DWUDZIESTA DRUGA NIEDZIELA ZWYKŁA 

 

UCZENI I FARYZEUSZE: BIDA, Aleksander (1813, Bida – 1895, Buhl), z „Ewangelia Jezusa: z ilustracjami”, 
wyd. Edward Eggleston, Nowy Jork, 1874; źródło: truthbook.com 

Z KSIĘGI SYRACYDESASyr 3, 17-18. 20. 28-29 

Synu, z łagodnością wykonuj swe sprawy, a każdy, kto jest prawy, będzie 

cię miłował. O ile wielki jesteś, o tyle się uniżaj, a znajdziesz łaskę u PANA. 

Wielka jest bowiem potęga PANA i przez pokornych bywa chwalony. 

Na chorobę pyszałka nie ma lekarstwa, albowiem nasienie zła w nim za-

puściło korzenie. Serce rozumnego rozważa przypowieści, a ucho słu-

chacza jest pragnieniem mędrca. 

PSALM RESPONSORYJNYPs 68 (67), 4-5ac. 6-7ab. 10-11 (R.: por. 11b) 

REFREN: TY, dobry BOŻE, biednego ochraniasz 

Sprawiedliwi cieszą się i weselą przed BOGIEM, 

i rozkoszują radością. 

Śpiewajcie BOGU, grajcie JEGO imieniu, 

cieszcie się PANEM, przed NIM się weselcie. 

OJCEM sierot i wdów opiekunem 

jest BÓG w swym świętym mieszkaniu. 

BÓG dom gotuje dla opuszczonych, 

jeńców prowadzi ku lepszemu życiu. 

Deszcz obfity zesłałeś, BOŻE, 

TYŚ orzeźwił swoje znużone dziedzictwo. 

Twoja rodzina, BOŻE, znalazła to mieszkanie, 

które w swej dobroci dałeś ubogiemu. 

Z LISTU DO HEBRAJCZYKÓWHbr 12, 18-19. 22-24a 

Bracia: 

Nie przystąpiliście do dotykalnego i płonącego ognia, do mgły, 

do ciemności i burzy ani też do grzmiących trąb i do takiego dźwięku słów, 

iż wszyscy, którzy go słyszeli, prosili, aby do nich nie mówił. 

Wy natomiast przystąpiliście do góry Syjon, do miasta BOGA żyjącego, 

Jeruzalem niebieskiego, do niezliczonej liczby aniołów, na uroczyste 

zebranie, do Kościoła pierworodnych, którzy są zapisani w niebiosach, 

do BOGA, który sądzi wszystkich, do duchów sprawiedliwych, które już do-

szły do celu, do pośrednika Nowego Testamentu, JEZUSA. 

AKLAMACJAMt 11, 29ab Alleluja, Alleluja 

»Weźcie MOJE jarzmo na siebie i uczcie się ode MNIE, 

bo jestem cichy i pokorny sercem« 

SŁOWA EWANGELII WEDŁUG ŚW. ŁUKASZAŁk 14, 1. 7-14 

Gdy JEZUS przyszedł do domu pewnego przywódcy faryzeuszów, 

aby w szabat spożyć posiłek, oni GO śledzili. 

I opowiedział zaproszonym przypowieść, gdy zauważył, jak sobie wybierali 

pierwsze miejsca. Tak mówił do nich: »Jeśli cię kto zaprosi na ucztę, 

nie zajmuj pierwszego miejsca; by czasem ktoś znakomitszy od ciebie 

nie był zaproszony przez niego. Wówczas przyjdzie ten, kto was obu za-

prosił, i powie ci: „Ustąp temu miejsca”; i musiałbyś ze wstydem zająć 

ostatnie miejsce. 

Lecz gdy będziesz zaproszony, idź i usiądź na ostatnim miejscu. Wtedy 

przyjdzie gospodarz i powie ci: ‘Przyjacielu, przesiądź się wyżej’; i spotka 

cię zaszczyt wobec wszystkich współbiesiadników. Każdy bowiem, 

kto się wywyższa, będzie poniżony, a kto się poniża, będzie wywyższony«. 

Do tego zaś, który GO zaprosił, rzekł: »Gdy wydajesz obiad albo wieczerzę, 

nie zapraszaj swoich przyjaciół ani braci, ani krewnych, ani zamożnych 

sąsiadów, aby cię i oni nawzajem nie zaprosili, i miałbyś odpłatę. 

Lecz kiedy urządzasz przyjęcie, zaproś ubogich, ułomnych, chromych 

i niewidomych. 

A będziesz szczęśliwy, ponieważ nie mają czym tobie się odwdzięczyć; 

odpłatę bowiem otrzymasz przy zmartwychwstaniu sprawiedliwych«. 

PATRON TYGODNIA: BŁ. JAKUB JULIUSZ BONNAUD, MĘCZENNIK 
Urodził się 27.X.1740 w Cap Français, 
we francuskiej kolonii na Haiti. 

Uczył się już we Francji. 

20.XII.1757 wstąpił do jezuitów. Po no-
wicjacie nauczał w Bretanii. 

W 1764 jezuitów wyrzucono z Francji. 
Jakub udał się wówczas do hrabstwa 
Flandrii. Tam ukończył studia z teologii 
i prawa kanonicznego, otrzymał święce-
nia. Wrócił następnie do Francji i został 
kapłanem diecezji paryskiej. 

W 1788 został wikariuszem generalnym 
diecezji lyońskiej. Rok później, na Wielkanoc, napisał metropolicie list pastoralny, 
w którym ostrzegał przed nadchodzącymi prześladowaniami. Przewidywał, że u-
derzą one we wszystkie znane instytucje – polityczne, cywilne i religijne. 

Przepowiednie sprawdziły się szybko: 14.VII.1789 zburzona została Bastylia. 
Wówczas Jakub wrócił do Paryża. Publikował – pod pseudonimem - przeciw re-
wolucji i antypapieskiej cywilnej konstytucji kleru uchwalonej przez Konstytuantę. 

To wściekało lewackie władze. Rozpoczęło się polowanie. W końcu 10.VIII.1792 
został aresztowany, jako jeden z setek duchownych pozostających wiernych pa-
piestwu i odmawiających podpisania tzw  „konstytucji kleru”. 

2.IX.1792 komisarz więzienia wydał aresztowanych na łup tłumu, każdego samo-
zwańczo skazując na śmierć. Zginęło wówczas 3 biskupów i ich sekretarze, 
kapłani i zakonnicy, oraz świeccy. Wśród ok. 114 ofiar był Jakub Juliusz… 

Ofiary pochowano w zbiorowych mogiłach, część wrzucono do studni… 

2-6.IX.1792 w tzw. masakrach wrześniowych zamordowano w Paryżu ok. 300 du-
chownych oraz 1100 osób cywilnych. Tak rozpoczynał się okres „Oświecenia”, 
który następnie miał przetoczyć się przez cały świat w postaci rozmaitych 
lewackich „rewolucji”, których reżimy rosyjskiego sowietyzmu i niemieckiego 
nazizmu były być może szczytowym wcieleniem… 

Beatyfikowany został 17.X.1926 przez Piusa XI w gronie 191 męczenników 
Paryża, w tym 23 jezuitów. (uroczystość 2 września) 

il.: MASAKRY WRZEŚNIOWE; źródło: nobility.org 

http://www.swzygmunt.knc.pl/
http://truthbook.com/urantia-book/paper-166-last-visit-to-northern-perea
http://nobility.org/2011/09/01/french-revolution-martyrs-september/
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INFORMACJE PARAFIALNE 
 2.IX (poniedziałek): Msza św. na rozpoczęcie nowego roku szkol-

nego 2013/2014, dla szkół w Słomczynie i w Brześcach, o 800 
w kościele. Serdecznie zapraszamy wszystkie dzieci, młodzież, 

rodziców i całe grono pedagogiczne! 
 5.IX (czwartek): 1-SZY CZWARTEK MIESIĄCA. 

 Msza Św. wotywna o CHRYSTUSIE NAJWYŻSZYM i WIECZNYM 

KAPŁANIE o 1800. Serdecznie zapraszamy! 

 6.IX (piątek): 1-SZY PIĄTEK MIESIĄCA. 
 Msza św. o NAJŚWIĘTSZYM SERCU PANA JEZUSA o 1800. 
 Msza św. dla dzieci o 1545. 
 Spowiedź 1szo-piątkowa ½ godz. przed Mszą św. 

 7.IX (sobota): 1-SZA SOBOTA MIESIĄCA. 
 Msza św. o NIEPOKALANYM SERCU MARYI o 1800. 

 8.IX (niedziela): W czasie Mszy św. o 1200, która zostanie od-
prawiona w Brześcach, będziemy dziękować PANU BOGU za te-
goroczne plony. Prosimy! poszczególne wsie o przyniesienie 

wieńców dożynkowych. 

 Parafialny Zespół Caritas, zamierza zakupić wyprawki szkolne 

dla dzieci z najuboższych rodzin. Prosimy o pomoc w zbiórce 
funduszy na ten cel. Ofiary można wrzucać do skrzynki 
przy ołtarzu MATKI BOŻEJ NIEUSTAJĄCEJ POMOCY. Za dobroć serca 
składamy serdeczne Bóg zapłać! 

 Chrzty we wrześniu w 4tą niedzielę miesiąca, 22.IX, na sumie. 
Zgłoszenia do 13.IX w kancelarii. Przygotowanie dla rodziców 
i chrzestnych 15.IX po sumie, w kościele. 

 Zachęcamy do lektury prasy i wydawnictw katolickich! 

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

25.VIII Monika NOGAL, Turowice  

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

ŚLUBY 
Sakrament Małżeństwa w ostatnim czasie przyjęli: 

31.VIII Andrzej LUTEREK i Katarzyna CYGAN 

31.VIII Kamil ŁOZOWSKI i Katarzyna ZAJKOWSKA 

30.VIII Krzysztof KWIRYNG i Małgorzata Anna JARMUSZEWSKA 

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

ZAPOWIEDZI 
Zapowiedź II: Michał ŚWIERCZEWSKI, kawaler z parafii pw. Niepokalane-

go Poczęcia NMP w Górze Kalwarii, i Marlena Elżbieta 

ADAMCZYK, panna z parafii tutejszej 

Zapowiedź II: Ireneusz KRÓLAK, kawaler, i Karolina CHAJĘCKA, 

panna, oboje z parafii tutejszej 
Ktokolwiek wiedziałby o przeszkodach w zawarciu małżeństwa przez 

w/w osoby proszony jest o skontaktowanie się z Kancelarią Parafialną 

INTENCJE MSZALNE I MODLITEWNE 

2.IX 
(poniedziałek) 

730 † Jerzego ZDUŃCZYKA, w 1 rocznicę śmierci 

800 
w intencji uczniów, rodziców i nauczycieli, 

na rozpoczęcie roku szkolnego 

1800 
† Stefana RAWSKIEGO, Zofii, Stefana i Stefanii RAWSKICH, 

Rozalii i Marcina BOROWSKICH 

3.IX 
(wtorek) 

730  

1800 
† Wiktorii ŚLĄZAK, w 1 rocznicę śmierci, 

Zygmunta i zmarłych w rodziny ŚLĄZAKÓW 

4.IX 
(środa) 

730 w pewnej intencji 

1800 † Stefana JANUSZA, z racji imienin, Jadwigi JANUSZ 

5.IX 
(czwartek) 

730 w pewnej intencji 

1800 
† Ireny, Zdzisława i Romualda KŁOSÓW, 

zmarłych z rodzin KŁOSÓW i MISZKURKÓW 

6.IX 
(piątek) 

730 w pewnej intencji 

1545 
o błogosławieństwo BOŻE i potrzebne łaski 

dla Marcina i Elżbiety AMBROZIKÓW, w 14 rocznicę ślubu 

1800 
dziękczynna z prośbą o błogosławieństwo BOŻE 

dla Renaty i Krzysztofa WENCŁAWIAKÓW, w 15 rocznicę ślubu 

7.IX 
(sobota) 

730 
† Wandy i Zygmunta KUCICKICH, 

Janiny i Jerzego NIEDZIELSKICH, 

zmarłych z rodzin KULESZÓW i KUCICKICH 

1800 † Haliny PINDELSKIEJ, w 30 dzień po śmierci 

8.IX 
(niedziela) 

845 † Tadeusza ANUSZEWSKIEGO i Jerzego ANUSZEWSKIEGO 

1030 † Ewy i Ksawerego STRZELECKICH 

1200 
† Stanisława i Krzysztofa NOWAKOWSKICH, 

Genowefy SZUSTKOWSKIEJ 

1800 
† Stanisławy, Stanisława, Franciszka i Eugeniusza 

ZAWADZANKÓW 

PIERWSZA PRZECHADZKA 
Będziemy znowu mieszkać w swoim domu, 

Będziemy stąpać po swych własnych schodach. 

Nikt o tym jeszcze nie mówi nikomu, 

Lecz wiatr już o tym szepcze po ogrodach. 

Nie patrz na smutnych tych ruin zwaliska. 

Nie płacz. Co prawda, łzy to rzecz niewieścia. 

Widzisz: żyjemy, choć śmierć byka bliska. 

Wyjdźmy z tych pustych ulic na przedmieścia. 

Mińmy bezludne tramwajów przystanki. 

Nędzna kobieta u bramy wyłomu 

Sprzedaje chude, blade obwarzanki… 

Będziemy znowu mieszkać w swoim domu. 

Wystawy puste i zamknięte sklepy. 

Życie się skryło chyba w antypodach. 

Z pudłem grzebyków stoi biedak ślepy… 

Będziemy stąpać po swych własnych schodach. 

Ty drżysz, od chłodu. Więc otul się szalem. 

Bez nóg, bez ramion, w brunatnej opończy 

Młodzi kalecy siedzą przed szpitalem. 

Widzisz: już pole. Tu miasto się kończy. 

Zwalone leżą dokoła parkany, 

Dziecko się bawi gruzem na chodniku, 

Kobieta pierze w podwórku łachmany 

I kogut zapiał krzykliwie w kurniku. 

Kot się pod murem przeciąga leniwo, 

Na rogu człowiek rozmawia z człowiekiem… 

Znowu w sklepiku zjawi się pieczywo 

I znów zabrzęczą rano bańki z mlekiem. 

Przejdą dni ciężkie klęski i rozgromu 

I zapomnimy o ranach i szkodach… 

Będziemy znowu mieszkać w swoim domu, 

Będziemy stąpać po swych własnych schodach. 

STAFF, Leopold (1878, Lwów - 1957, Skarżysko-Kamienna, IX-X.1939 

il. 1: ROZSTRZELANIE KS. ROMANA PAWŁOWSKIEGO: 18.X.1939, Kalisz; źródło: www.calisia.pl 

il. 2: RUINY KOŚCIÓŁA ŚW. ALEKSANDRA: GRABSKI, Marian (1897, Warszawa – 1965, Warszawa), IX.1944; źródło: www.1944.pl 

NIEZWYKŁE KRUCYFIKSY: KRZYŻ KAMILIAŃSKI Z RZYMU 
Przed narodzinami Kamila de Lellis (25.III.1550) jego 

matka miała wizję, w której zobaczyła syna z krzyżem 

na piersiach idącego na czele grupy mężczyzn – jak 

przywódca gangu – jakby na szafot. Zaczęła się bać… 

I rzeczywiście wydawało się, że obawy się spełnią. Kamil 

wiódł bowiem żywot zawadiaki, najemnika. Ale 2.II.1576 

przeżył przełom. Odtąd poświęcił się posłudze chorym. 

Przyjął święcenia kapłańskie i założył zakon Kanoników 

Regularnych Posługujących Chorym – czyli kamilianów… 

Pracował w szpitalach wprowadzając jako administrator 

różne zmiany. Wielu się im sprzeciwiało. Pewnego dnia 

jakiś nieszczęśnik zerwał wiszący na ścianie szpitalnego 

oratorium XV-wieczny KRUCYFIKS i rzucił GO na podłogę. Według innej wersji 

to zarząd szpitala w proteście nakazał Kamilowi zdjęcie KRZYŻA ze ściany… 

Wieczorem Kamil uklęknął przed CHRYSTUSEM. Ogarnęło go zwątpienie – 

przeszkody, które napotykał, wydawały się nie do przezwyciężenia… 

I wówczas usłyszał: »Nabierz odwagi, człeku bojaźliwy, i czyń dalej, co za-

cząłeś. JA będę z tobą, będę cię wspierał!«. Chwilę później wiszący CHRY-

STUS miał się poruszyć, oderwać jedną z rąk z krzyża i wyciągnąć ją ku Ka-

milowi, mówiąc: »Dlaczego się martwisz? To MOJE dzieło, nie twoje. Trwaj!« 

Trwał i przetrwał najtrudniejszy okres. 

A na habitach i płaszczach zakonników pojawiły się czerwone krzyże. 

Na ok. 300 lat przed organizacją Czerwony Krzyż stały się symbolem aktów 

miłosierdzia… Wizja matki Kamila – mężczyzn z krzyżami na piersiach - 

spełniła się w jakże niezwykły sposób: nie szli na szafot, ale jako pielęg-

niarze i lekarze na pola bitew i starć zbrojnych, do rannych i cierpiących. 

CUDOWNY KRUCYFIKS św. Kamila znajduje się dziś w kościele pw. św. Marii 

Magdaleny w Rzymie, którą Stolica Apostolska powierzyła kamilianom. 

Tam też, po śmierci 14.VII.1614, złożono relikwie Kamila… 

il. KRZYŻ KAMILA DE LELLIS: kościół św. Marii Magdaleny, Rzym; źródło: martyrologium.blogspot.com 

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.calisia.pl/articles/6394-bogatsze-archiwum
http://www.1944.pl/galerie/fototeka/foto/2329/kategoria/99
http://martyrologium.blogspot.com/2010/07/sw-kamil-de-lellis.html
http://www.swzygmunt.knc.pl/

