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System, który „lekceważy podstawowe prawa jednostek i zrzeszeń na rzecz organizacji kolektywnej (produkcji)”,jest sprzeczny z godnością człowiekaSobór Watykański II, 

konst. Gaudium et spes, 65. Wszelka praktyka, która sprowadza osoby jedynie do tego, by były zwykłymi środkami do osiągnięcia zysku, zniewala człowieka, prowadzi 

do bałwochwalczego stosunku do pieniądza i przyczynia się do szerzenia ateizmu. »Nie możecie służyć BOGU i Mamonie«Mt 6, 24; Łk 16,13. [KKK, 2424, fragm.] 

DWUDZIESTA PIATA NIEDZIELA ZWYKŁA 

 

BÓG I MAMON; źródło: tvaraj2inspirations.wordpress.com 

Z KSIĘGI PROROKA AMOSAAm 8, 4-7 

Słuchajcie tego wy, którzy gnębicie ubogiego i bezrolnego pozostawiacie 

bez pracy, którzy mówicie: „Kiedyż minie nów księżyca, byśmy mogli 

sprzedawać zboże? Kiedyż szabat, byśmy mogli otworzyć spichlerz? 

A będziemy zmniejszać efę, powiększać sykl i wagę podstępnie fałszować. 

Będziemy kupować biednego za srebro, a ubogiego za parę sandałów 

i plewy pszenicy będziemy sprzedawać”. 

Przysiągł PAN na dumę Jakuba: »Nie zapomnę nigdy wszystkich ich uczyn-

ków«. 

PSALM RESPONSORYJNYPs 113 (112), 1-2. 4-6. 7-8 (R.: por. 1 b i 7 b) 

REFREN: PANA pochwalcie, ON dźwiga biednego 

Chwalcie słudzy PAŃSCY, 

chwalcie imię PANA. 

Niech imię PANA będzie błogosławione, 

teraz i na wieki. 

PAN jest wywyższony nad wszystkie ludy, 

ponad niebiosa sięga JEGO chwała. 

Kto jest jak nasz PAN BÓG, 

i co ma siedzibę w górze, 

i w dół spogląda na niebo i na ziemię. 

Podnosi z prochu nędzarza 

i dźwiga z gnoju ubogiego, 

by go posadzić wśród książąt, 

wśród książąt swojego ludu. 

Z PIERWSZEGO LISTU ŚW. PAWŁA APOSTOŁA DO TYMOTEUSZA1 Tm 2, 1-8 

Zalecam przede wszystkim, by prośby, modlitwy, wspólne błagania, 

dziękczynienia odprawiane były za wszystkich ludzi: za królów i za wszy-

stkich sprawujących władzę, abyśmy mogli prowadzić życie ciche i spo-

kojne z całą pobożnością i godnością. Jest to bowiem rzecz dobra i miła 

w oczach ZBAWICIELA naszego, BOGA, który pragnie, by wszyscy ludzie 

zostali zbawieni i doszli do poznania prawdy. 

Albowiem jeden jest BÓG, jeden też pośrednik między BOGIEM a ludźmi, 

CZŁOWIEK, CHRYSTUS JEZUS, który wydał siebie samego na okup za wszy-

stkich jako świadectwo we właściwym czasie. Ze względu na nie ja zosta-

łem ustanowiony głosicielem i apostołem – mówię prawdę, nie kłamię – 

nauczycielem pogan w wierze i prawdzie. 

Chcę więc, by mężczyźni modlili się na każdym miejscu, podnosząc ręce 

czyste bez gniewu i sporu. 

AKLAMACJA2 Kor 8, 9 Alleluja, Alleluja 

JEZUS CHRYSTUS, będąc bogaty, dla was stał się ubogim, 

aby was swoim ubóstwem ubogacić. 

SŁOWA EWANGELII WEDŁUG ŚW. ŁUKASZAŁk 16, 1-13 

JEZUS powiedział do swoich uczniów: 

»Pewien bogaty człowiek miał rządcę, którego oskarżono przed nim, 

że trwoni jego majątek. Przywołał go do siebie i rzekł mu: ‘Cóż to słyszę 

o tobie? Zdaj sprawę z twego zarządu, bo już nie będziesz mógł być 

rządcą’. 

Na to rządca rzekł sam do siebie: ‘Co ja pocznę, skoro mój pan pozbawia 

mię zarządu? Kopać nie mogę, żebrać się wstydzę. Wiem, co uczynię, 

żeby mię ludzie przyjęli do swoich domów, gdy będę usunięty z zarządu’. 

Przywołał więc do siebie każdego z dłużników swego pana i zapytał 

pierwszego: ‘Ile jesteś winien mojemu panu?’ Ten odpowiedział: 

‘Sto beczek oliwy’. On mu rzekł: ‘Weź swoje zobowiązanie, siadaj prędko 

i napisz pięćdziesiąt’. Następnie pytał drugiego: ‘A ty ile jesteś winien?’ 

Ten odrzekł: ‘Sto korcy pszenicy’. Mówi mu: ‘Weź swoje zobowiązanie 

i napisz: osiemdziesiąt”. Pan pochwalił nieuczciwego rządcę, że roztropnie 

postąpił. Bo synowie tego świata roztropniejsi są w stosunkach z ludźmi 

podobnymi sobie niż synowie światła. 

JA także wam powiadam: ‘Zyskujcie sobie przyjaciół niegodziwą mamoną, 

aby gdy wszystko się skończy, przyjęto was do wiecznych przybytków. 

Kto w drobnej rzeczy jest wierny, ten i w wielkiej będzie wierny; a kto 

w drobnej rzeczy jest nieuczciwy, ten i w wielkiej nieuczciwy będzie. 

Jeśli więc w zarządzie niegodziwą mamoną nie okazaliście się wierni, 

prawdziwe dobro kto wam powierzy? Jeśli w zarządzie cudzym dobrem 

nie okazaliście się wierni, kto wam da wasze? 

Żaden sługa nie może dwom panom służyć. Gdyż albo jednego będzie nie-

nawidził, a drugiego miłował; albo z tamtym będzie trzymał, a tym wzgar-

dzi. 

Nie możecie służyć BOGU i mamonie’«. 

PATRON TYGODNIA: BŁ. WINCENTY BALLESTER FAR, MĘCZENNIK 
Urodził się 5.II.1888 w miejscowości Benidoleig, 
w prowincji Alicante we wspólnocie Walencji. 

Wstąpił do seminarium duchownego w Walencji. Tam 
wyróżnił się i uzyskał prestiżowe stypendium koledżu 
Ciała Chrystusowego, zwane Patriarca. 

W 1913 otrzymał święcenia kapłańskie. 

Przez 8 lat był kapelanem morskiej służby celnej w Jávea, 
w rodzinnej prowincji. Był cenionym kaznodzieją. 
Wspomagał ubogich miejscowych rybaków, ucząc ich 
katechizmu i pomagając materialnie. 

Następnie został kapelanem lokalnego klasztoru zakonu 
augustianek. Był jednocześnie kapelanem Związku 
Rolników Jezusa z Nazaretu. 

Żył ubogo. Nawet meble, a niekiedy i ubrania, pożyczał. 
Znany był z częstego poszczenia, zwłaszcza w okresie Wielkiego Postu. 

Po lewackiej rewolucji w 1931 w Hiszpanii rozpoczęły się prześladowania 
katolików, a w szczególności duchowieństwa. Ich kulminacją były masowe mordy, 
niespotykane w skali w całej światowej historii, po rewolcie gen. Franco. 

Alicante było w rękach lewackich. Wincenty przez kilka pierwszych miesięcy 
wojny przebywał w Jávea, ale 2.VIII.1936 wrócił do rodzinnego Benidoleig. 

23.IX.1936 lewacy z Jávea wysłali do Benidoleig bojówkę z żądaniem wydania 
Wincentego. Uzasadniano to koniecznością złożenia zeznań w sprawie Związku 
Rolników Jezusa z Nazaretu. Lewacy z Benidoleig zgodzili się… 

Wincentego wsadzono do samochodu. Planowano go zabić jeszcze w Beni-
doleig, ale kierowca, obawiając się reakcji mieszkańców, sprzeciwił się… 

Samochód do Jávea nie dojechał. Zatrzymał się 23.IX.1936 po drodze, między 
miejscowościami Teulada a Benissa. Tam Wincentego zamordowano… 

Postrzelono go w brzuch. Umierając modlił się – do ukrzyżowanego JEZUSA – 
o przebaczenie i miłosierdzie BOŻE dla swoich morderców. 

Gdy znaleziono jego ciało w dłoniach trzymał różaniec. 

Kilka dni później miejsce, gdzie wsiąkła kałuża krwi Wincentego, pokryte zostało 
przez nieznanych wiernych płatkami róży… 

Wincentego pochowano na cmentarzu w Benissie. Po zakończeniu wojny 
domowej ciało przeniesiono na cmentarz w Benidoleig. 

Beatyfikował go 11.III.2001 Jan Paweł II w gronie 232 męczenników hiszpańskich, 
zamordowanych z nienawiści do wiary (łac. odium fidei). (uroczystość 23 września) 

il.: BŁ. WINCENTY BALLESTER FAR; źródło: www.eltestigofiel.org 

http://www.swzygmunt.knc.pl/
http://tvaraj2inspirations.wordpress.com/2012/06/22/sermon-on-the-mount-god-and-money/
http://www.eltestigofiel.org/lectura/santoral.php?idu=3461
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INFORMACJE PARAFIALNE 
 24.IX (wtorek): O 1900, w domu rekolekcyjnym, odbędzie się 

spotkanie kandydatów przygotowujących się do sakramentu 
bierzmowania. 

 Zachęcamy do lektury prasy i wydawnictw katolickich! 

ŚLUBY 
Sakrament Małżeństwa w ostatnim czasie przyjęli: 

21.IX Krzysztof Andrzej MOSKALEWICZ i Katarzyna KRZYCHOLIK 

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

ZAPOWIEDZI 
Zapowiedź I: Daniel KORDOWSKI, kawaler z parafii pw. św. Wojciecha 

w Nasielsku, i Klaudia Małgorzata SZTONKA, panna z parafii 
tutejszej 

Zapowiedź I: Karol Robert KALATA, kawaler z parafii tutejszej, 

i Małgorzata 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. Matki Bożej 

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 

ODESZLI 
W ostatnim czasie odeszli z naszego grona: 

śp. Marek SZYMAŃSKI  12.IX.2013 l. 59 

śp. Józef ZWIERZCHOWSKI  10.IX.2013 l. 64 

śp. Teresa BARAN  7.IX.2013 l. 64 

Wieczne odpoczywanie racz Im dać PANIE! 

INTENCJE MSZALNE I MODLITEWNE 

23.IX 
(poniedziałek) 

730  

1800 † Genowefy i Tadeusza PAWŁOWSKICH 

24.IX 
(wtorek) 

730 w pewnej intencji 

1800 † Genowefy i Tadeusza PAWŁOWSKICH 

25.IX 
(środa) 

730  

1800 † Genowefy i Tadeusza PAWŁOWSKICH 

26.IX 
(czwartek) 

730 
† Marii CHUDZIŃSKIEJ, w 1 rocznicę śmierci, 

Kazimierza CHUDZIŃSKIEGO, 

Kazimierza i Danuty ROLÓW 

1800 † Genowefy i Tadeusza PAWŁOWSKICH 

27.IX 
(piątek) 

730 † Krystyny ZARON 

1800 † Genowefy i Tadeusza PAWŁOWSKICH 

28.IX 
(sobota) 

730  

1800 † Genowefy i Tadeusza PAWŁOWSKICH 

29.IX 
(niedziela) 

845 

dziękczynna, z racji 15 rocznicy ślubu, 

Agnieszki i Zenona SZCZEPAŃSKICH, z prośbą o dalsze 

błogosławieństwo BOŻE i potrzebne łaski dla nich i ich dzieci 

1030 † Zbigniewa TRZEWIKA, w 16 rocznicę śmierci 

1200 
w intencji Michała, z racji imienin 

† Genowefy i Tadeusza PAWŁOWSKICH 

1800 
† Andrzeja KOWALCZYKA, w 4 rocznicę śmierci, 

Heleny i Franciszka KOWALCZYKÓW, 

Joanny i Antoniego JÓŹWIKÓW, Ewy SOSNOWSKIEJ 

PACIERZ ZA OJCZYZNĘ… 
odmawiam głośnym szeptem pacierz za ojczyznę 

wołając nieustannie o opamiętanie 

milczenie coraz większe jak mury więzienia 

ocal naszą ojczyznę miłosierny Panie! 

niewiele w nas zostało pamięci i Boga 

honoru i ojczyzny - tylko wiatr w sztandarach 

tylko echo się tłucze w kamiennych tablicach 

i głośny krzyk koguta w odświętnych fanfarach 

odmawiam w samotności pacierz za ojczyznę 

nikt za mną nie powtarza prośby i wezwania 

poplątało się białe z czerwonym jak powróz 

co zaciska się ciasno w imię zakłamania! 

WĘGRZYN, Kazimierz Józef (ur. 1947, Miejsce Piastowe) 

il. KOBIETY PRZY GROBIE NA CMENTARZU POWSTAŃCZYM: LOKAJSKI, Eugeniusz (19089, Warszawa – 1944, Warszawa), druga 
dekada sierpnia 1944; źródło: www.1944.pl 

NIEZWYKŁE KRUCYFIKSY: KRUCYFIKS Z MUSELLARO 
Musellaro to miejscowość w pro-

wincji Pescara w regionie Abru-

zji na półwyspie apenińskim, 

na szczycie wzgórza górująca 

nad wąwozem rzeki Orta. 

W miejscowym kościółku 

pw. Matki Bożej z Balzo, przy 

głównym placyku, w bogato 

udekorowanej kaplicy z pię-

knymi, kolorowymi witrażami, 

w niewielkiej niszy z tyłu 

kaplicy, znajduje się niezwykły 

KRUCYFIKS. 

Pochodzić ma z Ziemi Świętej, 

ze świętego miasta Jeruzalem. 

Gdy w 1187 muzułmański wódz 

Saladyn zdobył Jerozolimę i zagroził łacińskiem Królestwu Jerozolim-

skiemu, założonemu przez krzyżowców, zniszczeniu uległo wiele 

chrześcijańskich miejsc kultu i pamięci. 

Królestwo udało się uratować (na jeszcze ok. 100 lat). Gdy krzyżowcy wrócili 

do Jerozolimy zastali wszelako splądrowane miasto. Wówczas jeden 

z nich, hrabia Balzo, miał znaleźć wyrzucony przez synów proroka do rowu 

kanalizacyjnego drewniany KRUCYFIKS i obraz MATKI BOŻEJ… 

Wracając z krucjaty hrabia Balzo, podczas podróży do Rzymu, gościł 

w posiadłości barona Tuzio z Musellaro. Podarował wówczas swemu 

gospodarzowi znaleziony KRUCYFIKS oraz obraz DZIEWICY… 

By nadać właściwą oprawę pozyskanym darom baron Tuzio przebudował 

jedno ze skrzydeł swego pałacyku i zamienił je w kościół parafialny. 

W 1213 został on konsekrowany i poświęcony, na cześć darczyńcy 

świętych relikwi, Matce Bożej z Balzo. 

W XVII w. posiadłość przeszła w ręce hrabiów Tabassi z miejscowości 

Sulmona, rządzących w największym mieście regionu - L’Aquili. Zmianę 

wykorzystano do usunięcia po trosze już zapomnianego KRUCYFIKSU 

i przeniesienia GO do podziemi kościółka parafialnego… 

Legenda niesie, że niebawem nowa władza doprowadziła do konfliktu 

z mieszkańcami Musellaro. Nałożono na nich ciężkie podatki, których nie 

byli w stanie unieść. Wówczas władca L’Aquili wysłał oddział żołdaków 

z zadaniem pobrania należnych opłat i ukaraniem mieszkańców. 

Gdy oddział zbliżał się do Musellaro dolinę rzeki Orto spowiła gęstą mgłą. 

Marsz żołdaków uległ spowolnieniu… 

Tymczasem w Musellaro wiekowa, kaleka zakrystianka – historia 

przechowała jej imię: Elena - zeszła do podziemi kościoła po oliwę 

do lamp. W świątyni zgromadził się bowiem tłum mieszkańców 

błagających PANA o ratunek – informacje o nadciągającej ekspedycji 

karnej dotarły już bowiem do wioski… 

I tam, w kącie krypty, dostrzegła nagle stary KRUCYFIKS. Przestraszona, 

ale i zadziwiona, zobaczyła, że z ran WISZĄCEGO CHRYSTUSA sączy się jakiś 

płyn. Zaczęła go chusteczkami wycierać, a potem zbierać do pojemnika… 

W tym momencie na wzgórze mieli w końcu wdrapać się żołdacy i dotrzeć 

na plac Musellaro. Ale wówczas pojawić się miał nieznany nikomu czło-

wiek, który przedstawił się jako wysłanik barona L’Aquili. Nakazał żołda-

kom natychmiastowe wycofanie się – na rozkaz barona. Okazało się bo-

wiem, że dług Musellaro spłacić miał nieznany rycerz, w czerwonej opasce 

na czole, który niespodziewanie pojawił się u drzwi barona … 

Uradowani mieszkańcy natychmiast przenieśli CUDOWNY KRUCYFIKS z po-

wrotem do głównej nawy kościoła parafialnego… 

Kroniki zanotowały wiele cudów związanych z KRUCYFIKSEM. Jeden z nich, 

przywrócenie życia dziecku, które udusiło się spożywając winogrona, 

zostało wymienione przez diecezjalnego wikariusza generalnego 

wysłanego przez biskupa do zbadania cudu w Musellaro. 

Gdy cudowność KRUCYFIKSU została potwierdzona przez lokalnego biskupa 

kolejny baron z Sulmony próbował ponoć zabrać GO do siebie. Wysłał więc 

jeszcze jedną ekspedycję, która tym poradziła sobie ze sprzeciwem 

nielicznych mieszkańców wioski. Ale w drodze powrotnej kapłan, który 

towarzyszył żołdakom, nagle poczuć miał niezwykły opór i nie był w stanie 

dalej iść. KRUCYFIKS zaniesiono z powrotem do Musellaro. 

Wówczas, ok. 1712, przy kościele pobudowano nową kaplicę, w której 

CUDOWNY KRUCYFIKS znajduje się do dnia dzisiejszego. 

U stóp KRUCYFIKSU znajduje się pojemnik, w którym przechowywany jest 

zakrzepły płyn – KREW – który spłynąć miał z UKRZYŻOWANEGO CHRYSTUSA 

w swym KRUCYFIKSIE z Musellaro. Dwie chusteczki, którymi zakrystianka 

Elena próbowała wytrzeć KRUCYFIKS, przekazane zostały do Rzymu… 

il. KRWIAWIĄCY KRUCYFIKS: witraż, kościół pw. Matki Bożej z Balzo, Musellaro; źródło: tantowines.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.1944.pl/galerie/fototeka/foto/381/kategoria/90
http://tantowines.com/legends-and-miracles-the-holy-crucifix-of-musellaro
http://www.swzygmunt.knc.pl/

