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Pragnienie prawdziwego szczęścia wyzwala człowieka od nadmiernego przywiązania do dóbr tego świata i znajduje swoje spełnienie w widzeniu i szczęściu BOGA. 

„Obietnica widzenia BOGA przekracza wszelkie szczęście. W języku Pisma świętego *widzieć* znaczy tyle samo, co *posiadać*… Kto zatem widzi BOGA, 

przez to samo, że widzi BOGA, otrzymał wszystkie dobra, jakie można sobie wyobrazić”św. Grzegorz z Nyssy, Orationes de beatitudinibus, 6: PG 44, 1265 A. [KKK, 2548] 

DWUDZIESTA TRZECIA NIEDZIELA ZWYKŁA 

Z KSIĘGI MĄDROŚCIMdr 9, 13-18b 

Któż z ludzi rozezna zamysł BOŻY albo któż pojmie wolę PANA? Nieśmiałe 

są myśli śmiertelników i przewidywania nasze zawodne, bo śmiertelne 

ciało przygniata duszę i ziemski przybytek obciąża lotny umysł. 

Mozolnie odkrywamy rzeczy tej ziemi, z trudem znajdujemy, co mamy 

pod ręką, a któż wyśledzi to, co jest na niebie? Któż poznał TWÓJ zamysł, 

gdybyś nie dał Mądrości, nie zesłał z wysoka ŚWIĘTEGO DUCHA swego? 

I tak ścieżki mieszkańców ziemi stały się proste, a ludzie poznali, co TOBIE 

przyjemne, a wybawiła ich Mądrość. 

PSALM RESPONSORYJNYPs 90 (89), 3-4. 5-6. 12-13. 14 i 17 (R.: por. 1) 

REFREN: PANIE, TY zawsze byłeś nam ucieczką 

Obracasz w proch człowieka 

i mówisz: »Wracajcie, synowie ludzcy«. 

Bo tysiąc lat w TWOICH oczach 

jest jak wczorajszy dzień, który minął, 

albo straż nocna. 

Porywasz ich, stają się niby sen poranny, 

jak trawa, która rośnie: 

rankiem zielona i kwitnąca, 

wieczorem więdnie i usycha. 

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. 

Dobroć PANA BOGA naszego niech będzie nad nami 

i wspieraj pracę rąk naszych, 

dzieło rąk naszych wspieraj. 

Z LISTU ŚW. PAWŁA APOSTOŁA DO FILEMONAFlm 9b-10. 12-17 

Najdroższy: 

Jako stary Paweł, a teraz jeszcze więzień CHRYSTUSA JEZUSA, proszę cię 

za moim dzieckiem, za tym, którego zrodziłem w kajdanach, za Onezy-

mem. Jego ci odsyłam; ty zaś jego, to jest serce moje, przyjmij do domu. 

Zamierzałem go trzymać przy sobie, aby zamiast ciebie oddawał mi usługi 

w kajdanach noszonych dla Ewangelii. Jednakże postanowiłem nie uczynić 

niczego bez twojej zgody, aby dobry twój czyn był nie jakby z musu, 

ale z dobrej woli. 

Może bowiem po to oddalił się od ciebie na krótki czas, abyś go odebrał 

na zawsze, już nie jako niewolnika, lecz więcej niż niewolnika, jako brata 

umiłowanego. Takim jest on zwłaszcza dla mnie, ileż bardziej dla ciebie 

zarówno w doczesności, jak w PANU. 

Jeśli więc się poczuwasz do łączności ze mną, przyjmij go jak mnie. 

AKLAMACJAPs 119 (118), 135 Alleluja, Alleluja 

Okaż TWEMU słudze światło swego oblicza 

i naucz mnie TWOICH ustaw. 

SŁOWA EWANGELII WEDŁUG ŚW. ŁUKASZAŁk 14, 25-33 

Wielkie tłumy szły z JEZUSEM. ON zwrócił się i rzekł do nich: »Jeśli kto 

przychodzi do MNIE, a nie ma w nienawiści swego ojca i matki, żony 

i dzieci, braci i sióstr, nadto i siebie samego, nie może być MOIM uczniem. 

Kto nie nosi swego krzyża, a idzie za MNĄ, ten nie może być MOIM uczniem. 

Bo któż z was, chcąc zbudować wieżę, nie usiądzie wpierw, a nie oblicza 

wydatków, czy ma na wykończenie? Inaczej, gdyby założył fundament, 

a nie zdołałby wykończyć, wszyscy patrząc na to zaczęliby drwić z niego: 

‘Ten człowiek zaczął budować, a nie zdołał wykończyć’. 

Albo który król, mając wyruszyć, aby stoczyć bitwę z drugim królem, 

nie usiądzie wpierw i nie rozważy, czy w dziesięć tysięcy ludzi może stawić 

czoło temu, który z dwudziestu tysiącami nadciąga przeciw niemu? 

Jeśli nie, wyprawia poselstwo, gdy tamten jest jeszcze daleko, i prosi 

o warunki pokoju. 

Tak więc nikt z was, kto nie wyrzeka się wszystkiego, co posiada, nie może 

być MOIM uczniem«. 

 

JEZUZ NAUCZAJĄCY TŁUMY: DORÉ, Gustaw (1832, Strasburg – 1883, Paryż), 1865, drzeworyt, z „La Sainte Bible”, rycina; 

źródło: www.creationism.org 

PATRON TYGODNIA: BŁ. ADAM BARGIELSKI, MĘCZENNIK 
Urodził się 7.I.1903 w Kalinowie, niedaleko Łomży. 

Był synem Franciszka i Franciszki z d. Jankowskiej. 

W 1924 ukończył gimnazjum w Łomży i wstąpił do Szkoły 
Podchorążych. Wkrótce wszelako zrezygnował i rozpoczął 
studia w seminarium w Łomży. 

24.II.1929 przyjął święcenia kapłańskie. 

Początkowo został wikariuszem w Poznaniu, skąd wyje-
chał na studia prawnicze do Strasburga. 

Szybko je przerwał i po powrocie posługiwał w parafiach 
Puchały, Suwałki, Łabno, Kadzidło, Bronowo i Wąsosz. 
Chciał wstąpić do oo. marianów w USA ale biskup nie wy-
raził zgody. Decyzję przyjął z pokorą… 

Zapamiętano go z entuzjazmu, szczególnie w pracy z młodzieżą, a także z pokory 
i spokoju w relacjach z przełożonymi… 

Od 1939 był wikariuszem w Myszyńcu, uznawanym często za stolicę Kurpi, 
mieszkańców terenów puszcz mazowieckich: Puszczy Zielonej i Puszczy Białej. 

Tam też zastał go wybuch II wojny światowej. Myszyniec znalazł się w obrębie 
okupacji niemieckiej. Próbował dalej prowadzić posługę duszpasterską. 

9.IV.1940 niemieckie Gestapo aresztowało proboszcza Myszyńca, 83-letniego 
Klemensa Sawickiego. Adam akurat odwiedzał z posługą chorego. Gdy wrócił 
natychmiast udał się na posterunek z prośbą o zastąpienie zatrzymanego… 

Niemcy zgodzili się. Proboszcz wrócił na plebanię a Adam znalazł się w celi… 

Skierowano go do niemieckiego obozu koncentracyjnego Soldau w Działdowie. 
Stamtąd wywieziono go do obozu koncentracyjnego Dachau (z nr 4860), a potem 
do Mauthausen-Gusen, gdzie niewolniczo pracował w kamieniołomach. 

Wycieńczonego 9.XII.1940 przewieziono z powrotem do Dachau (jako nr 22061). 

Ci, co przeżyli, zapamiętali jego spokój oraz pomoc, której nigdy nie odmawiał 
współwięźniom. 

Zamordowany został w Dachau 8.IX.1942 przez obozowego strażnika. 

Beatyfikował go 13.VI.1999 w Warszawie Jan Paweł II w gronie 108 polskich 
męczenników z II wojny światowej. 

Na tablicy ku czci Adama w Myszyńcu napisano: „Nikt nie ma większej miłości 
od tej, gdy ktoś życie swoje oddaje za przyjaciół swoich”. (uroczystość 8 września) 

il.: ADAM BARGIELSKI; źródło: pl.wikipedia.org 
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INFORMACJE PARAFIALNE 
 8.IX (niedziela): W czasie Mszy św. o 1200 w Brześcach, 

dziękujemy! PANU BOGU - z wieńcami dożynkowymi 

z poszczególnych wsi - za tegoroczne plony. 
 14.IX (sobota): 

 O 1000 spotkanie dla wszystkich ministrantów z racji 
rozpoczynającego się nowego roku formacyjnego. 

 O 1715 WYPOMINKI. 
 O 1800 Msza św. za zmarłych polecanych w WYPOMINKACH. 

 15.IX (niedziela): 
 Ofiary zbierane po Mszach św. do puszek przeznaczone 

zostaną na Wyższe Metropolitalne Seminarium Duchow-
ne w Warszawie. 

 Po Mszy św. o 1000 - w kościele - spotkanie organizacyjne 
dla kandydatów, którzy pragną w tym roku szkolnym 
przyjąć sakrament bierzmowania. 

 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! 

ZAPOWIEDZI 
Zapowiedź I: Kamil Piotr NOWICKI, kawaler z parafii tutejszej, i Jo-

lanta SULEJ, panna z parafii pw. św. Andrzeja Boboli w Rudzie 
Wolińskiej 

Zapowiedź I: Łukasz CHWALIBÓG, kawaler z parafii pw. Matki Bożej Wspo-

możycielki Wiernych w Warszawie, i Renata Anna HRYCENKO, 
panna z parafii tutejszej 

Zapowiedź I: Łukasz Michał KAJETANIAK, kawaler z parafii pw. św. Ale-

ksandra w Warszawie, i Aleksandra Ludwika PETEREK, panna 

z parafii tutejszej 
Ktokolwiek wiedziałby o przeszkodach w zawarciu małżeństwa przez 

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

ODESZLI 
W ostatnim czasie odszedł z naszego grona: 

śp. Edward KOBYŁECKI  25.VIII.2013 l. 59 

Wieczne odpoczywanie racz Mu dać PANIE! 

INTENCJE MSZALNE I MODLITEWNE 

9.IX 
(poniedziałek) 

730 o potrzebne łaski przy zdawaniu egzaminów dla Daniela 

1800 

dziękczynna z prośbą o błogosławieństwo BOŻE 

dla Jana i Elżbiety, w 51 rocznicę ślubu, 

oraz dla ich dzieci, wnuków i całej rodziny 

10.IX 
(wtorek) 

730 
† Heleny, w 3 rocznicę śmierci, i Stanisława MIRKOWSKICH, 

Stanisława MIRKOWSKIEGO, Leokadii i Jana URBANKÓW, 

zmarłych z rodzin MIRKOWSKICH i URBANKÓW 

1800 † Wandy ŁOJEWSKIEJ, w 12 rocznicę śmierci 

11.IX 
(środa) 

730  

1800 † Tadeusza BARANA 

12.IX 
(czwartek) 

730  

1800 † Marii i Stefana ZDUŃCZYKÓW 

13.IX 
(piątek) 

730  

1800 
† Elżbiety i Henryka HELAKÓW, Marii i Józefa HELAKÓW, 

Czesława SENDERY, Katarzyny KRZYWIŃSKIEJ 

14.IX 
(sobota) 

730 
dziękczynna z prośbą o błogosławieństwo BOŻE 

dla Pawła i Małgorzaty, w 22 rocznicę ślubu. 

1715 WYPOMINKI 

1800 † zmarłych polecanych w WYPOMINKACH 

15.IX 
(niedziela) 

845 † Jana Ornata, Józefa ORNATA i Tadeusza RETMAŃSKIEGO 

1030 † Stanisławy BOGUSZEWSKIEJ, Michała BATOROWSKIEGO 

1200 † Witolda ŁACHA, w 25 rocznicę śmierci 

1800 
† Zofii i Aleksandra MIKOSÓW, Janiny i Józefa KORNASÓW, 

Ewy KORNAS i Józefa NOGALA 

POLSKA PODZIEMNA 
Moją ojczyzną jest Polska Podziemna, 

Walcząca w mroku, samotna i ciemna, 

Moim powietrzem jest wicher bez nieba, 

Moim pokarmem jest krew w garści chleba, 

A moim światłem, co płonie z daleka, 

Jest nasze prawo i prawo człowieka. 

Może mnie dławić ten bunt wiecznie żywy, 

Ale bez niego nie będę szczęśliwy, 

Mogę uciekać przed zmagań żałobą, 

Ale już nigdy nie ujdę przed sobą. 

Wśród wielu ojczyzn, co płyną w mgle cudnej, 

Ja chcę tej jednej, tej wolnej, tej trudnej. 

Cóż mi po wszystkich słońcach tego świata, 

Jeżeli światło zaciemnia mi krata. 

Cóż mi po wszystkich urokach tej ziemi, 

Jeśli mi serce pchnięto do podziemi. 

O bracia moi, a kto bez wolności, 

niech w ciemności idzie i walczy w ciemności. 

Moją ojczyzną jest Polska Podziemna, 

Walcząca w mroku, samotna i ciemna, 

czy tam, czy tutaj, to jedno nas łączy, 

Nurt nieśmiertelny, co we krwi się sączy 

I każe sercu taką moc natężyć, 

Że wbrew rozumom musimy zwyciężyć. 

BALIŃSKI, Stanisław (1899, Warszawa – 1984, Londyn) 

 

il. 1: NA STANOWISKU STRZELECKIM: LOKAJSKI, Eugeniusz (1908, Warszawa – 1944, Warszawa), VIII.1944; źródło: www.1944.pl 

il. 2: NA BARYKADZIE: JOACHIMCZYK, Joachim (1914, Swornegacie – 1981, Gdańsk), 30.VIII.1944; źródło: www.1944.pl 

NIEZWYKŁE KRUCYFIKSY: KRUCYFIKS JANA GWALBERTA 
Jan Gwalbert urodził się ok. 995 na zamku 

Poggio Petroio w Tavarnelle Val di Pesa, 

niedaleko Florencji. Był synem patry-

cjusza Gwalberta Visdomini. 

Otrzymał staranne wychowanie a rodzice 

rodzice wyznaczyli mu karierę wojskową. 

Zaczął aliści prowadzić hulaszcze życie… 

Przebudzenie było gwałtowane. Spowo-

dowała je śmierć brata, Hugona, który 

został zamordowany przez człowieka, 

którego uważał za przyjaciela. Jan, 

poczuwając się honorowo do pom-

szczenia brata, ruszył w pogoń. 

Jeździł po okolicy ze swoim giermkiem, 

aż któregoś dnia, wracając do Florencji, 

wjechał na wąską przełęcz i tam niespo-

dziewanie natknął się na mordercę. 

Uciekinier, nie mając możliwości ucieczki zsiadł z konia, rozkrzyżował ręce, 

opuścił głowę i zaczął – w oczekiwaniu na nieuchronny cios mieczem – 

modlić się głośno, błagając CHRYSTUSA PANA o litość. 

Jan przeżył przemianę – w bezbronnym człowieku, acz mordercy brata, 

dostrzegł samego UKRZYŻOWANEGO ZBAWICIELA… 

Schował miecz, głośno przebaczył zbrodniarzowi i oddalił się… 

Nie dojechał do Florecji - zwolnił giermka i udał się do klasztoru 

benedyktyńskiego w San Miniato. Tam uklęknął przed wysokim 

KRUCYFIKSEM. Ukorzył się pokornie błagając o przebaczenie grzechów. 

I wówczas wiszący na krzyżu CHRYSTUS miał schylić głowę… 

Wstąpił do benedyktynów w San Miniato. Nazywany „bohaterem przeba-

czenia” zapamiętany został dzięki miłosierdziu wobec biednych, walce 

z symonią, a także jako reformator i założyciel zakonu walombrozjanów… 

Zmarł w 1073 a Celestyn III zaliczył go w poczet świętych. 

KRUCYFIKS ŚW. JANA GWALBERTA wisi dziś, jak niesie tradycja, w kaplicy Doni 

bazyliki Świętej Trójcy we Florencji. Tam też znajduje się inna kaplica, 

poświęcona Janowi Gwalbertowi i zawierająca jego relikwie.… 

il. KRZYŻ ŚW. JANA GWALBERTA: kaplica Doni, bazylika Świętej Trójcy, Florencja; źródło: www.flickr.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 
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