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Aby grzech był śmiertelny, są konieczne jednocześnie trzy warunki: „Grzechem śmiertelnym jest ten, który dotyczy materii poważnej i który nadto został 

popełniony z pełną świadomością i całkowitą zgodą”Jan Paweł II, adhort. apost. Reconciliatio et paenitentia, 17. [KKK, 1857] 

DWUDZIESTA SZÓSTA NIEDZIELA ZWYKŁA 

 

UMIERAJĄCY ŁAZARZ U STÓP BOGACZA: ORLEY, Bernard van (1491/2, Bruksela - 1542, Bruksela), 1521, olejny na desce 
dębowej, fragm. tryptyku, 174×80 cm (skrzydło), Musées Royaux des Beaux-Arts, Bruksela; źródło: www.wga.hu 

Z KSIĘGI PROROKA AMOSAAm 6, 1a. 4-7 

To mówi PAN wszechmogący: 

»Biada beztroskim na Syjonie i dufnym na górze Samarii. Leżą na łożach 

z kości słoniowej i wylegują się na dywanach; jedzą jagnięta z trzody 

i cielęta ze środka obory. Fałszywie śpiewają przy dźwiękach harfy 

i jak Dawid obmyślają sobie instrumenty do grania. Piją czaszami wino 

i najlepszym olejkiem się namaszczają, a nic się nie martwią upadkiem 

domu Józefa. 

Dlatego teraz ich poprowadzę na czele wygnańców, a zniknie krzykliwe 

grono hulaków«. 

PSALM RESPONSORYJNYPs 146 (145), 6c-7. 8-9a. 9bc-10 (R.: por. 2) 

REFREN: Chwal, duszo moja, PANA, STWÓRCĘ swego 

ON wiary dochowuje na wieki, 

uciśnionym wymierza sprawiedliwość, 

chlebem karmi głodnych, 

wypuszcza na wolność uwięzionych. 

PAN przywraca wzrok ociemniałym, 

PAN dźwiga poniżonych, 

PAN kocha sprawiedliwych, 

PAN strzeże przybyszów. 

Ochrania sierotę i wdowę, 

lecz występnych kieruje na bezdroża. 

PAN króluje na wieki, 

BÓG twój, Syjonie, przez pokolenia. 

Z PIERWSZEGO LISTU ŚW. PAWŁA APOSTOŁA DO TYMOTEUSZA1 Tm 6, 11-16 

Ty, o człowiecze BOŻY, podążaj za sprawiedliwością, pobożnością, wiarą, 

miłością, wytrwałością, łagodnością. Walcz w dobrych zawodach o wiarę, 

zdobądź życie wieczne: do niego zostałeś powołany i o nim złożyłeś dobre 

wyznanie wobec wielu świadków. 

Nakazuję w obliczu BOGA, który ożywia wszystko, i CHRYSTUSA JEZUSA, TEGO, 

który złożył dobre wyznanie za Poncjusza Piłata, ażebyś zachował 

przykazanie nieskalane bez zarzutu aż do objawienia się naszego PANA, 

JEZUSA CHRYSTUSA. Ukaże je we właściwym czasie błogosławiony i jedyny 

WŁADCA, KRÓL królujących i PAN panujących, jedyny, mający 

nieśmiertelność, który zamieszkuje światłość niedostępną, którego żaden 

z ludzi nie widział ani nie może zobaczyć: JEMU cześć i moc wiekuista. 

Amen. 

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, 19-31 

JEZUS powiedział do faryzeuszów: 

»Żył pewien człowiek bogaty, który ubierał się w purpurę i bisior i dzień 

w dzień świetnie się bawił. U bramy jego pałacu leżał żebrak okryty 

wrzodami, imieniem Łazarz. Pragnął on nasycić się odpadkami ze stołu 

bogacza; nadto i psy przychodziły i lizały jego wrzody. Umarł żebrak 

i aniołowie zanieśli go na łono Abrahama. Umarł także bogacz i został 

pogrzebany. 

Gdy w Otchłani, pogrążony w mękach, podniósł oczy, ujrzał z daleka 

Abrahama i Łazarza na jego łonie. I zawołał: Ojcze Abrahamie, ulituj się 

nade mną i poślij Łazarza; niech koniec swego palca umoczy w wodzie 

i ochłodzi mój język, bo strasznie cierpię w tym płomieniu. 

Lecz Abraham odrzekł: Wspomnij, synu, że za życia otrzymałeś swoje 

dobra, a Łazarz przeciwnie, niedolę; teraz on tu doznaje pociechy, a ty mę-

ki cierpisz. A prócz tego między nami a wami zionie ogromna przepaść, 

tak że nikt, choćby chciał, stąd do was przejść nie może ani stamtąd 

do nas się przedostać. 

Tamten rzekł: Proszę cię więc, ojcze, poślij go do domu mojego ojca. 

Mam bowiem pięciu braci: niech ich przestrzeże, żeby i oni nie przyszli 

na to miejsce męki. 

Lecz Abraham odparł: Mają Mojżesza i Proroków, niechże ich słuchają. 

Tamten odrzekł: Nie, ojcze Abrahamie, lecz gdyby kto z umarłych poszedł 

do nich, to się nawrócą. 

Odpowiedział mu: Jeśli Mojżesza i Proroków nie słuchają, to choćby 

kto z umarłych powstał, nie uwierzą«. 

PATRON TYGODNIA: BŁ. MARIAN SKRZYPCZAK, MĘCZENNIK 
Urodził się 15.IV.1909 w Janowcu Wielkopolskim. 

Rodzicami byli Tadeusz i Władysława z domu Ziętek. 
Ojciec był właścicielem drogerii. 

Uczył się w Janowcu, a od 1919 w Gnieźnie, gdzie prze-
niosła się jego rodzina. 

Po maturze, w 1930, wstąpił do seminarium w Gnieźnie. 

Święcenia kapłańskie przyjął 15.VI.1935 z rąk bpa Anto-
niego Laubitza i został wikariuszem w parafii pw. św. Doroty 
w Rogowie, a potem w parafii pw. św. Oswalda w Płonkowie. 

Od 1938 był administratorem parafii w Glinnie Wielkim 
(ok. 10 km od Płonkowa). Częściowo za własne i rodzinne pieniądze ukończył 
budowę plebanii. Angażował się w pracę z młodzieżą katolicką. Organizował 
Dziecięcą Krucjatę Eucharystyczną. Uważano go za dobrego kaznodzieję… 

1.IX.1939 Niemcy zaatakowali Rzeczpospolitą. Gdy w Glinnie zajęli plebanię 
Marian przeniósł się do Płonkowa. 

Ostrzegano go o planach młodocianych lokalnych Niemców ataku na plebanię, 
ale nie uciekł. Nie mógł opuścić parafian… 

5.X.1939, wieczorem, gdy odmawiał różaniec, wpadła bojówka niemiecka. Zaczę-
to go lżyć, dźgnięto bagnetem, zepchnięto ze stromych schodów, bito kablami… 

Niemcy kazali mu uciekać w stronę wsi. Gdy to zrobił zaczęto doń strzelać. 

Pierwszy strzał trafił go w nogę. Marian modlił się głośno, co słyszał świadek 
w sąsiednim domu organisty: „Jezu! Zlituj się… Przebacz im!” 

Padły następne strzały: w serce (poprzez kręgosłup) i w głowę… 

Zwłoki Niemcy zbeszczeszczyli, pastwili się nad nimi – m.in. zmiażdżyli ręce, kopali 
martwe ciało - po czym porzucili w rowie… 

Parafianie urządzili mu pogrzeb i pochowali na lokalnym cmentarzu. Pojawiło się 
na nim trzech Niemców i z wyciągniętą bronią obserwowało ceremonię… 

Beatyfikowany został 13.VI.1999 w Warszawie przez Jana Pawła II, w gronie 
108 błogosławionych męczenników II wojny światowej. (uroczystość 5 października) 

il.: BŁ. MARIAN SKRZYPCZAK; źródło: lubczasopismo.salon24.pl 

http://www.swzygmunt.knc.pl/
http://www.wga.hu/frames-e.html?/html/o/orley/virtue1.html
http://lubczasopismo.salon24.pl/PSIB/post/527751,bl-marian-skrzypczak


 

 NNN RRR    XXXXXXXXXIII XXX///222000111333    (((555999888)))    
 

Wyd. Redakcja parafia św. Zygmunta, ul. Wiślana 85, 05-507, Słomczyn strona — 2 — 
Nakład: 400 egz. 29 września AD 2013 

INFORMACJE PARAFIALNE 
 1-31.X: Nabożeństwa różańcowe codziennie o 1730. 

 3.X (czwartek): 1-SZY CZWARTEK MIESIĄCA. 
 W czasie Mszy Św. o 1800 modlić się będziemy o powo-

łania kapłańskie i zakonne. Serdecznie zapraszamy! 

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

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

 6.X (niedziela): 
 Po sumie, tradycyjnie, procesja różańcowa do 5 ołtarzy. 
 Po procesji spotkanie Kół Żywego Różańca. 
 Wieczornego nabożeństwa różańcowego nie będzie. 

 W nawie bocznej jest wystawa zdjęć z tegorocznego 
wyjazdu wakacyjnego naszych dzieci, do obejrzenia której 
serdecznie zapraszamy! 

 Chrzty w październiku w 4tą niedzielę miesiąca, 27.X, na su-
mie. Zgłoszenia do 18.X w kancelarii. Przygotowanie dla ro-
dziców i chrzestnych 20.X po sumie, w kościele. 

 Zachęcamy do lektury prasy i wydawnictw katolickich! 

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

22.IX Emilia Gut, Turowice 

 

22.IX Maja Julia MĘŻYK, Kawęczyn 
22.IX Miłosz Paweł GRZANECKI, Łęg 

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

ŚLUBY 
Sakrament Małżeństwa w ostatnim czasie przyjęli: 

28.IX Łukasz CHWALIBÓG i Renata Anna HRYCENKO 

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

ZAPOWIEDZI 
Zapowiedź I: Roman KŁOS, kawaler z parafii pw. św. Elżbiety w Pow-

sinie, i Beata ZOFIA Baran, panna z parafii tutejszej 

Zapowiedź I: Hubert LACH, kawaler z parafii tutejszej, i Magdalena 

Karolina BORKOWICZ, panna z parafii pw. św. Jana Chrzciciela 
w Łęczeszycach 

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. Stefan PIETRAS  25.IX.2013 l. 77 

śp. Teresa PRZYWAŁA  17.IX.2013 l. 77 

śp. Eugeniusz Jan FABISIAK  14.IX.2013 l. 60 

Wieczne odpoczywanie racz Im dać PANIE! 

INTENCJE MSZALNE I MODLITEWNE 

30.IX 
(poniedziałek) 

730  

1800 † Genowefy i Tadeusza PAWŁOWSKICH 

1.X 
(wtorek) 

730  

1800 † Genowefy i Tadeusza PAWŁOWSKICH 

2.X 
(środa) 

730  

1800 † Genowefy i Tadeusza PAWŁOWSKICH 

3.X 
(czwartek) 

730 w pewnej intencji 

1800 † Genowefy i Tadeusza PAWŁOWSKICH 

4.X 
(piątek) 

730 † Tadeusza KULCZYKA, Teresy SERAFIN 

1545 † Piotra MAŁECKIEGO 

1800 † Genowefy i Tadeusza PAWŁOWSKICH 

5.X 
(sobota) 

730 
o błogosławieństwo BOŻE i wszelkie potrzebne łaski 

dla Ireneusza i Agnieszki, w 11 rocznicę ślubu 

1800 

† Marii BOCZKOWSKIEJ, w 7 rocznicę śmierci, 

Zofii i Stanisława BOCZKOWSKICH 

† Genowefy i Tadeusza PAWŁOWSKICH 

o błogosławieństwo BOŻE 

dla Wojciecha i Ewy KAMIŃSKICH, z racji 30 rocznicę ślubu, 

oraz dla ich dzieci i wnuków 

6.X 
(niedziela) 

845 
† Stanisława, w 5 rocznicę śmierci, Heleny i Józefa 

DOBROWOLSKICH, Heleny, Feliksa i Stefana CACKÓW 

1030 

† Stefanii i Franciszka BURACZYŃSKICH 

dziękczynna, z prośbą o błogosławieństwo BOŻE i potrzebne łaski 

dla Elżbiety i Andrzeja, w 10 rocznicę ślubu, 

oraz ich syna Mateusza 

1200 
† Genowefy i Tadeusza PAWŁOWSKICH 

dziękczynna, z prośbą o błogosławieństwo BOŻE i potrzebne łaski 

dla Bernarda i Doroty, w 23 rocznicę ślubu 

1800 
† Stefana KLUCZYŃSKIEGO, w 2 rocznicę śmierci, 

zmarłych z rodzin KLUCZYŃSKICH i OLSZEWSKICH 

WRZOSY… 
Sosny zapamiętały dzieje waszej zbrodni 

Te salwy wiecznie huczały w ich szumie… 

Kiedyś, po latach stanie tutaj ktoś z przechodni, 

zasłucha się w śpiew koron i głos ich zrozumie. 

I wydrzemy najświętszą tajemnicę wrzosom 

jak tu ginęli bracia nasi dla ojczyzny, 

znowu spłyną ofiarnej krwi czerwoną rosą, 

znów rozerwą się ziemi świeże jeszcze blizny. 

Ten szum ogniem owionie każde polskie serce, 

młody las, z krwi wyrosły, skamienieje grozą 

i na Boży Sąd pozwie was - naród – mordercę 

i świadczyć każe piaskom, popiołom, obozom! 

Kamienie wołać będą, wichrem jękną sosny, 

otworzą się wśród lasów nieznane mogiły… 

Szumy w niebo popłyną niby psalm żałosny, 

uderzą w jego progi i będą świadczyły! 

FENIKOWSKI, Franciszek (1922, Poznań - 1982, Warszawa) 

il. KRZYŻ NA GROBIE TADEUSZA ZAWADZKIEGO „ZOŚKA”: DECZKOWSKI, Bogdan Juliusz (1924, Bydgoszcz – 1998, 

Warszawa), cmentarz powązkowski, Warszawa, po 1945; źródło: www.1944.pl 

NIEZWYKŁE KRUCYFIKSY: KRUCYFIKS ŚW. DAMIANA 
Pewnego dnia, w I.1206, Jan Bernardone (dziś zwany 

św. Franciszkiem z Asyżu) mijając stary, zniszczony 

kościółek pw. św. Damiana w miejscowości San Damiano, 

tuż za murami Asyżu, usłyszeć miał głos mówiący 

do niego, aby wszedł do środka i pomodlił się. 

Wszedł więc i klęknął przed namalowanym na de-

sce CHRYSTUSEM i zaczął się modlić: „Wielki BO-

ŻE i TY, Mój ZBAWCO, JEZU CHRYSTE, przegnajcie mrok 

z mej duszy, dając mi czystą wiarę, trwałą nadzieję 

i doskonałą miłość. Niechaj TWOJA Wola, BOŻE, będzie 

moją wolą, uczyć mnie i zachowaj TWOIM, teraz 

i na wieki!” 

Podczas wpatrywania się w KRZYŻ Franciszek ujrzał 

poruszające się wargi Jezusa i usłyszał słowa, powtarzane trzykrotnie: 

»Franciszku, idź i odbuduj mój dom, który, jak widzisz, popada w ruinę«. 

Odtąd Franciszek skoncentrował się na odbudowie okolicznych kapliczek – 

św. Damiana, św. Piotra oraz Porcjunkuli pod Asyżem, ale później zrozumiał 

słowa CHRYSTUSA jako polecenie odrodzenia życia w całym ludzie BOŻYM. 

W dniu św. Macieja w 1208 przeżył 

kolejny etap węwnętrznej przemiany. 

Rozdał swój majątek, przywdział zgrze-

bną szatę i przepasał ją sznurem i u-

dał się głosić słowo BOŻE… 

Wkrótce przyłączyli się doń inni i powstał 

zakon franciszkanów… 

Krzyż z San Damiano jest jednym z serii 

krzyży-ikon, które powstały ok. 1100 

na terenie Umbrii. Obok UKRZYŻOWANEGO 

CHRYSTUSA przedstawieni są na NIM 

świadkowie ukrzyżowania: MARYJA, 

św. Jan Apostoł, Maria Magdalena, Maria 

matka Jakuba oraz setnikpor. Mk 15, 38, 

a także tzw. świadkowie mniejsi: Longinus i Stephaton. Widnieją również 

postacie aniołów, świętych patronów oraz prawa ręka BOGA OJCA… 

Przy kościele San Damiano powstał klasztor klarysek, które zaopiekowały 

się ikoną KRZYŻA. W 1257 przeniosły się one do nowego monasteru obok 

bazyliki św. Klary w Asyżu. Zabrały ze sobą ikonę KRZYŻA ŚW. DAMIANA i tam, 

w bazylice pw. św. Klary w Asyżu, pozostaje ONA do dziś… 

il. 1: KRZYŻ ŚW. DAMIANA: bazylika pw. św. Klary, Asyż; źródło: pl.wikipedia.org 
il. 2: CUD KRUCYFIKSU: : GIOTTO, z Bondone (1267, Vespignano - 1337, Florencja), 1297-99, fresk, 270×230 cm, górny kościół 
pw. św. Franciszka, Asyż;, źródło: www.wga.hu 

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/4870/kategoria/68
http://pl.wikipedia.org/wiki/Plik:Kruis_san_damiano.gif
http://www.wga.hu/html/g/giotto/assisi/upper/legend/scenes_1/franc04.html
http://www.swzygmunt.knc.pl/

