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Człowiek, którego natura została zraniona przez grzech pierworodny, jest podatny na błąd i skłonny do zła w urzeczywistnianiu swojej wolności. [KKK, 1714] 

DWUDZIESTA CZWARTA NIEDZIELA ZWYKŁA 

 

JEZUZ NAUCZAJĄCY TŁUMY: BATONI, Pompejusz Hieronim (1708, Lukka – 1787, Rzym), 1773, olejny na płótnie, 
138×100.5 cm, Kunsthistorisches Museum, Wiedeń; źródło: en.wikipedia.org 

Z KSIĘGI WYJŚCIAWj 32, 7-11. 13-14 

Gdy Mojżesz przebywał na górze Synaj, BÓG rzekł do niego: »Zstąp na dół, 

bo sprzeniewierzył się lud twój, który wyprowadziłeś z ziemi egipskiej. 

Bardzo szybko odwrócili się od drogi, którą im nakazałem, i utworzyli sobie 

posąg cielca ulany z metalu, i oddali mu pokłon, i złożyli mu ofiary, 

mówiąc: ‘Izraelu, oto twój bóg, który cię wyprowadził z ziemi egipskiej’«. 

I jeszcze powiedział PAN do Mojżesza: »Widzę, że lud ten jest ludem 

o twardym karku. Zostaw MNIE przeto w spokoju, aby rozpalił się gniew MÓJ 

na nich. Chcę ich wyniszczyć, a ciebie uczynić wielkim ludem«. 

Mojżesz jednak zaczął usilnie błagać PANA, BOGA swego, i mówić: 

„Dlaczego, PANIE, płonie gniew TWÓJ przeciw ludowi TWEMU, który wypro-

wadziłeś z ziemi egipskiej wielką mocą i silną ręką? 

Wspomnij na Abrahama, Izaaka i Izraela, TWOJE sługi, którym przysiągłeś 

na samego siebie, mówiąc do nich: ‘Uczynię potomstwo wasze tak liczne 

jak gwiazdy niebieskie i całą ziemię, o której mówiłem, dam waszym 

potomkom, i posiądą ją na wieki’”. 

Wówczas to PAN zaniechał zła, jakie zamierzał zesłać na swój lud. 

PSALM RESPONSORYJNYPs 51 (50), 3-4. 12-13. 17 i 19 (R.: por. Łk 15, 18) 

REFREN: Wstanę i wrócę do mojego ojca 

Zmiłuj się nade mną, BOŻE, w łaskawości swojej, 

w ogromie swej litości zgładź moją nieprawość. 

Obmyj mnie zupełnie z mojej winy 

i oczyść mnie z grzechu mojego. 

Stwórz, o BOŻE, we mnie serce czyste 

i odnów we mnie moc ducha. 

Nie odrzucaj mnie od swego oblicza 

i nie odbieraj mi ŚWIĘTEGO DUCHA SWEGO. 

PANIE, otwórz wargi moje, 

a usta moje będą głosić TWOJĄ chwałę. 

BOŻE, moją ofiarą jest duch skruszony, 

Pokornym i skruszonym sercem TY, BOŻE, nie gardzisz. 

Z PIERWSZEGO LISTU ŚW. PAWŁA APOSTOŁA DO TYMOTEUSZA1 Tm 1, 12-17 

Dzięki składam TEMU, który mię przyoblekł mocą, CHRYSTUSOWI JEZUSOWI, 

naszemu PANU, że uznał mnie za godnego wiary, skoro przeznaczył 

do posługi mnie, ongiś bluźniercę, prześladowcę i oszczercę. Dostąpiłem 

jednak miłosierdzia, ponieważ działałem z nieświadomości, w niewierze. 

A nad miarę obfitą okazała się łaska naszego PANA wraz z wiarą i miłością, 

która jest w CHRYSTUSIE JEZUSIE. 

Nauka to zasługująca na wiarę i godna całkowitego uznania, że CHRYSTUS 

JEZUS przyszedł na świat zbawić grzeszników, spośród których ja jestem 

pierwszy. Lecz dostąpiłem miłosierdzia po to, by we mnie pierwszym 

JEZUS CHRYSTUS pokazał całą wielkoduszność jako przykład dla tych, 

którzy w NIEGO wierzyć będą dla życia wiecznego. 

A KRÓLOWI wieków nieśmiertelnemu, niewidzialnemu, BOGU samemu cześć 

i chwała na wieki wieków! Amen. 

AKLAMACJA2 Kor 5, 19 Alleluja, Alleluja 

W CHRYSTUSIE BÓG pojednał świat ze sobą 

nam zaś przekazał słowo jednania. 

SŁOWA EWANGELII WEDŁUG ŚW. ŁUKASZAŁk 15, 1-32 

Zbliżali się do JEZUSA wszyscy celnicy i grzesznicy, aby Go słuchać. 

Na to szemrali faryzeusze i uczeni w Piśmie: „Ten przyjmuje grzeszników 

i jada z nimi”. Opowiedział im wtedy następującą przypowieść: 

»Któż z was, gdy ma sto owiec, a zgubi jedną z nich, nie zostawia dziewięć-

dziesięciu dziewięciu na pustyni i nie idzie za zgubioną, aż ją znajdzie? 

A gdy ją znajdzie, bierze z radością na ramiona i wraca do domu; sprasza 

przyjaciół i sąsiadów i mówi im: ‘Cieszcie się ze mną, bo znalazłem owcę, 

która mi zginęła’. Powiadam wam: Tak samo w niebie większa będzie 

radość z jednego grzesznika, który się nawraca, niż z dziewięćdziesięciu 

dziewięciu sprawiedliwych, którzy nie potrzebują nawrócenia. 

Albo jeśli jakaś kobieta, mając dziesięć drachm, zgubi jedną drachmę, 

czyż nie zapala światła, nie wymiata domu i nie szuka starannie, aż ją znaj-

dzie? A znalazłszy ją, sprasza przyjaciółki i sąsiadki i mówi: ‘Cieszcie się 

ze mną, bo znalazłam drachmę, którą zgubiłam’. Tak samo, powiadam 

wam, radość powstaje u aniołów BOŻYCH z jednego grzesznika, który się 

nawraca«. 

Powiedział też: »Pewien człowiek miał dwóch synów. Młodszy z nich rzekł 

do ojca: ‘Ojcze, daj mi część majątku, która na mnie przypada’. Podzielił 

więc majątek między nich. Niedługo potem młodszy syn, zabrawszy 

wszystko, odjechał w dalekie strony i tam roztrwonił swój majątek, żyjąc 

rozrzutnie. A gdy wszystko wydał, nastał ciężki głód w owej krainie 

i on sam zaczął cierpieć niedostatek. Poszedł i przystał do jednego 

z obywateli owej krainy, a ten posłał go na swoje pola, żeby pasł świnie. 

Pragnął on napełnić swój żołądek strąkami, którymi żywiły się świnie, 

lecz nikt mu ich nie dawał. 

Wtedy zastanowił się i rzekł: ‘Iluż to najemników mojego ojca ma pod dos-

tatkiem chleba, a ja tu z głodu ginę. Zabiorę się i pójdę do mego ojca, 

i powiem mu: Ojcze, zgrzeszyłem przeciw BOGU i względem ciebie, 

już nie jestem godzien nazywać się twoim synem: uczyń mię choćby 

jednym z najemników’. Wybrał się więc i poszedł do swojego ojca. 

A gdy był jeszcze daleko, ujrzał go jego ojciec i wzruszył się głęboko; 

wybiegł naprzeciw niego, rzucił mu się na szyję i ucałował go. 

A syn rzekł do niego: ‘Ojcze, zgrzeszyłem przeciw BOGU i względem ciebie, 

już nie jestem godzien nazywać się twoim synem’. Lecz ojciec rzekł 

do swoich sług: ‘Przynieście szybko najlepszą suknię i ubierzcie go; 

dajcie mu też pierścień na rękę i sandały na nogi. Przyprowadźcie 

utuczone cielę i zabijcie: będziemy ucztować i bawić się, ponieważ ten mój 

syn był umarły, a znów ożył; zaginął, a odnalazł się’. I zaczęli się bawić. 

Tymczasem starszy jego syn przebywał na polu. Gdy wracał i był blisko 

domu, usłyszał muzykę i tańce. Przywołał jednego ze sług i pytał go, 

co to znaczy. Ten mu rzekł: ‘Twój brat powrócił, a ojciec twój kazał zabić 

utuczone cielę, ponieważ odzyskał go zdrowego’. Na to rozgniewał się i nie 

chciał wejść; wtedy ojciec jego wyszedł i tłumaczył mu. 

Lecz on odpowiedział ojcu: ‘Oto tyle lat ci służę i nigdy nie przekroczyłem 

twojego rozkazu; ale mnie nie dałeś nigdy koźlęcia, żebym się zabawił 

z przyjaciółmi. Skoro jednak wrócił ten syn twój, który roztrwonił 

twój majątek z nierządnicami, kazałeś zabić dla niego utuczone cielę’. 

Lecz on mu odpowiedział: ‘Moje dziecko, ty zawsze jesteś przy mnie 

i wszystko moje do ciebie należy. A trzeba się weselić i cieszyć z tego, 

że ten brat twój był umarły, a znów ożył; zaginął, a odnalazł się’«. 

http://www.swzygmunt.knc.pl/
http://en.wikipedia.org/wiki/File:Pompeo_Batoni_003.jpg
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INFORMACJE PARAFIALNE 
 15.IX (niedziela): 

 Gościmy w naszej parafii księży Misjonarzy Oblatów 
Niepokalanej, którzy głoszą Słowo Boże i po Mszach św. 
rozprowadzają kalendarze misyjne. 

 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. 

 Parafialny Zespół Caritas serdecznie dziękuje wszystkim, któ-

rzy włączyli się w finansową pomoc dla najuboższych rodzin 

z naszej parafii. Dzięki dobroci ofiarodawców Caritas zorga-

nizował letni wypoczynek dla 18 dzieci oraz zakupił 25 wypra-
wek szkolnych. Za dobroć serca serdeczne Bóg zapłać! 

 Chrzty we wrześniu w 4tą niedzielę miesiąca, 22.IX, na sumie. 
 Zachęcamy do lektury prasy i wydawnictw katolickich! 

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

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

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

możycielki Wiernych w Warszawie, i Renata Anna HRYCENKO, panna 

z parafii tutejszej 

Zapowiedź II: Łukasz Michał KAJETANIAK, kawaler z parafii pw. św. Alek-

sandra w Warszawie, i Aleksandra Ludwika PETEREK, panna 
z parafii tutejszej 

Zapowiedź I: Daniel KORDOWSKI, kawaler z parafii pw. św. Wojciecha w Na-

sielsku, i Klaudia Małgorzata SZTONKA, panna z parafii tutejszej 

Zapowiedź I: Karol Robert KALATA, kawaler z parafii tutejszej i Małgo-

rzata Monika PAPROCKA, panna z parafii św. Jakuba w Przesmykach 

Zapowiedź I: Norbert Mariusz JASIK, kawaler z parafii tutejszej i Mag-

dalena Dorota BRYCIŃSKA, panna z par. św. Józefa w Konstancinie 

Zapowiedź I: Jacek KALINOWSKI, kawaler z parafii pw. MB Królowej Aniołów 

w Warszawie i Dorota WĘCŁAWIAK, panna z parafii tutejszej 
Ktokolwiek wiedziałby o przeszkodach w zawarciu małżeństwa przez 

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

ŚLUBY 
Sakrament Małżeństwa w ostatnim czasie przyjęli: 

14.IX Przemysław BORYS i Paulina GOLISZEWSKA 

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

INTENCJE MSZALNE I MODLITEWNE 

16.IX 
(poniedziałek) 

730  

1800 † Edwarda 

17.IX 
(wtorek) 

730  

1800 † Stanisławy BIERNACKIEJ i jej rodziców 

18.IX 
(środa) 

730  

1800  

19.IX 
(czwartek) 

730  

1800 † Ryszarda MURAWSKIEGO, w 4  rocznicę śmierci 

20.IX 
(piątek) 

730  

1800 † Barbary WYSZYŃSKIEJ 

21.IX 
(sobota) 

730  

1800 
w intencji nowożeńców 

Krzysztofa MOSKALEWICZA i Katarzyny KRZYCHOLIK 

22.IX 
(niedziela) 

845 † Teresy SERAFIN, w 3 rocznicę śmierci 

1030 
† Ireny i Eugeniusza WARGOCKICH, 

zmarłych z rodziny WARGOCKICH 

1200 w intencji Elżbiety, z racji urodzin 

1800 † Jana i Marii CYGANÓW, zmarłych z rodziny CYGANÓW 

ODCHODZĘ… 
Ludzkie serca życiem niestrudzone 

Jak codzienne jutro będą bić, 

Lecz ja jutro już nie będę żyć, 

Ja już przejdę tam, na tamtą stronę. 

O, nie pytaj mnie tylko, dlaczego… 

Ty wiesz dobrze, ty znasz moje sny. 

Niepotrzebne i głupie są łzy, 

Nie naprawią, nie cofną niczego! 

Toteż dzisiaj już nie ma znaczenia, 

Czy od stryczka zginę, czy od kul, 

Czy gdzieś w mieście padnę, czy wśród pól… 

Tak to sensu ni treści nie zmienia – 

śmierć za sprawę świętą i ogromną 

To zbudzony młodym życiem świat. 

I cóż z tego, że za parę lat 

Wszyscy ludzie już o mnie zapomną… 

Ja choć zginę - będę przecież z wami, 

Swoich bliskich stamtąd będę strzegł, 

Bezszelestnie i cicho jak śnieg 

Smutkiem wspomnień przypłynę czasami. 

… Polska jesień w słońcu się pogrąży, 

Żeby wiosnę obiecać wam znów… 

Czy poświęcisz czasem kilka słów mnie, 

com wiosny doczekać nie zdążył?… 

Autor nieznany (w czasie Powstania Warszawskiego) 

il. 1: GRÓB KPR. PCHOR. TADEUSZA RYSZARDA PIOTROWSKIEGO „RYŚ”: GRABSKI, Marian (1897, 1965 – 1944, Warszawa), 
poległ 17.VIII.1944. Powstanie Warszawskie; źródło: www.1944.pl 

NIEZWYKŁE KRUCYFIKSY: KRZYŻ ŚW. BENEDYKTA Z NURSJI 
Gdzieś ok. 1020 młody benedyktyn Bruno, kuzyn 

cesarza Henryka III, został ukąszony przez węża. 

Żadne leki nie pomogały. Znalazł się w agonii. 

I wówczas miał we śnie ujrzeć starszego męż-

czyznę, w którym rozpoznał św. Benedykta 

z Nursji. Starzec pochylił się nad nim i dotknął 

rany krzyżem, który trzymał w ręce. 

Choroba znikła bez śladu… 

Odtąd przez całe życie miał specjalne nabożeństwo 

do krzyża św. Benedykta. Gdy w 1049 został, jako 

Leon IX, wybrany papieżem zaczął krzewić kult medaliku z jego krzyżem. 

Pobłogosławił go i nadał noszącym go specjalne odpusty. 

Św. Benedykt z Nursji (ok. 480, Nursja – 547, Monte Cassino), główny patron Europy, duchowy 

ojciec wszystkich mnichów Zachodu, znany był z wielkiego nabożeństwa 

do krzyża świętego jako znaku zbawczej miłości JEZUSA CHRYSTUSA. Po jego 

śmierci zaczęto wykuwać pierwsze medaliki z jego postacią, z krzyżem 

w prawej i papirusem ze słynną „Regułą” benedyktyńską w lewej ręce. 

Awers medalu przedstawiał Benedykta z napisem na obrzeżu łac. „Eius 

in obitu nostro praesentia muniamur” (pl. „Niech jego obecność broni nas 

w chwili śmierci”), co wskazuje na Benedykta, jako patrona dobrej śmierci. 

Przy samej postaci świętego natomiast znajduje się inny napis: łac. „Crux 

sancti patris Benedicti” (pl. „Krzyż świętego Ojca Benedykta”). 

Przy prawej ręce Benedykta jest pęknięty kielich, z którego wypełza wąż – 

nawiązanie do trucizny, którą Benedyktowi miano podać. Po lewej ręce 

widać kruka z obok kromki chleba – na pamiątkę kruka, któremu święty 

nakazał ukrycie zatrutego chleba… 

Natomiast rewers zmieniał się na przestrzeni wieków. Zawsze zawierał 

wyobrażenie krzyża, ale kiedyś pojawiły się na nim dziwne litery – znaki. 

Zainteresowano się nimi w 1647, gdy podczas procesu 

w Bawarii za praktykowanie czarów oskarżone ko-

biety oznajmiły, że ich magiczne zaklę-

cia nie działały w okolicy klasztoru w Metten. 

Odkryto, że na ścianach klasztoru znajdowało się 

wiele krzyży z ową tajemniczą formułą, Wkrótce 

w bibliotece klasztornej znaleziono pochodzący 

z 1415 manuskrypt, który ją wyjaśniał… 

Nad krzyżem na rewersie widnieje dewiza benedyk-

tynów: łac. „Pax” (pl. „Pokój”). Na czterech polach wokół krzyża znajdują się 

litery CSPB, będące pierwszymi literami określenia łac. „Crux Sancti Patris 

Benedicti” (pl. „Krzyż sw. Ojca Benedykta”). To było już dawno wiadomo. 

Natomiast litery na belce pionowej krzyża – CSSML, i poprzecznej – 

NDSMD, pozostawały nierozszyfrowane. Podobnie jak litery na obrzeżu 

rewersu – VRSNSMV SMQLIVB 

Manuskrypt z 1415 zawierał następujący łaciński trójwiersz: 

„Crux sacra sit mihi lux / Non draco sit mihi dux 

Vade retro satana / Numquam suade mihi vana 

Sunt mala quae libas / Ipse venena bibas” 

Pierwsze litery wyrazów wersetu były znakami z medalika św. Benedykta. 

W polskim tłumaczeniu: 

„Krzyż święty niech mi będzie światłem / a smok przewodnikiem 

Idź precz szatanie / Nie kuś mnie do próżności 

Złe jest to co podsuwasz / Sam pij truciznę” 

Formuła, której pochodzenie nie jest do dnia dzisiejszego znane, uzykała 

akceptację papieża Benedykta XVI w 1742. 

il. MEDALIK ŚW. BENEDYKTA: awers i rewers; źródło: en.wikipedia.org 

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.1944.pl/galerie/fototeka/foto/3847/kategoria/68
http://en.wikipedia.org/wiki/Saint_Benedict_Medal
http://www.swzygmunt.knc.pl/

