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Wiara w JEZUSA CHRYSTUSA i w TEGO, który GO posłał dla naszego zbawienia, jest konieczna do zbawieniapor. Mk 16, 16; J 3, 36; 6, 40 i in. „Ponieważ ‘bez wiary… nie można 

podobać się BOGU’Hbr 11, 6 i dojść do udziału w JEGO synostwie, nikt nie może być bez niej usprawiedliwiony ani nie otrzyma życia wiecznego, jeśli «nie »wytrwa w niej 

do końca«Mt 10, 22; 24, 13”Sobór Watykański I: DS 3012; por. Sobór Trydencki: DS 1532. [KKK, 161] 

DWUDZIESTA SIÓDMA NIEDZIELA ZWYKŁA 
Z KSIĘGI PROROKA 

HABAKUKAHa 1, 2-3; 2, 2-4 

Dokądże, PANIE, 

wzywać CIĘ 

będę, a TY nie 

wysłuchujesz? 

Wołać będę 

ku TOBIE: 

„Krzywda mi 

się dzieje”, 

a TY nie 

pomagasz? 

Czemu każesz 

mi patrzeć 

na nieprawość 

i na zło 

spoglądasz 

bezczynnie? 

Oto ucisk 

i przemoc 

przede mną, 

powstają spory, 

wybuchają 

waśnie. 

I odpowiedział 

PAN tymi 

słowami: 

»Zapisz 

widzenie, 

na tablicach 

wyryj, 

by można było 

łatwo 

je odczytać. 

Jest to widzenie 

na czas 

oznaczony, 

lecz wy-

pełnienie jego 

niechybnie 

nastąpi; a jeśli 

się opóźnia, 

ty go oczekuj, 

bo w krótkim 

czasie 

przyjdzie niezawodnie. 

Oto zginie ten, co jest ducha nieprawego, a sprawiedliwy żyć będzie dzięki 

swej wierności«. 

il. powyżej: WIARA: GIOTTO, z Bondone (1267, Vespignano - 1337, Florencja), 1303-6, fragm. fresku SIEDEM CNÓT I WAD, 
kaplica Scrovegnich, Padwa; źródło: www.wikipaintings.org 

PSALM RESPONSORYJNYPs 95 (94), 1-2. 6-7ab. 7c-9 (R.: por. 8a) 

REFREN: Słysząc głos PANA, serc nie zatwardzajcie 

Przyjdźcie, radośnie śpiewajmy PANU, 

wznośmy okrzyki ku chwale OPOKI naszego zbawienia. 

Stańmy przed obliczem JEGO z uwielbieniem, 

radośnie śpiewajmy MU pieśni. 

Przyjdźcie, uwielbiajmy GO padając na twarze, 

zegnijmy kolana przed PANEM, który nas stworzył. 

Albowiem ON jest naszym BOGIEM, 

a my ludem JEGO pastwiska i owcami w JEGO ręku. 

Obyście dzisiaj usłyszeli głos JEGO: 

»Niech nie twardnieją wasze serca jak w Meriba, 

jak na pustyni w dniu Massa, 

gdzie MNIE kusili wasi ojcowie, 

doświadczali MNIE, choć widzieli MOJE dzieła«. 

Z DRUGIEGO LISTU ŚW. PAWŁA APOSTOŁA DO TYMOTEUSZA2 Tm 1, 6-8. 13-14 

Najdroższy: 

Przypominam ci, abyś rozpalił na nowo charyzmat BOŻY, który jest w Tobie 

przez włożenie moich rąk. Albowiem nie dał nam BÓG ducha bojaźni, 

ale mocy i miłości, i trzeźwego myślenia. Nie wstydź się zatem świadectwa 

PANA naszego ani mnie, JEGO więźnia, lecz weź udział w trudach 

i przeciwnościach znoszonych dla Ewangelii według danej mocy BOGA. 

Zdrowe zasady, któreś posłyszał ode mnie, miej za wzorzec w wierze 

i miłości w CHRYSTUSIE JEZUSIE. Dobrego depozytu strzeż z pomocą 

DUCHA ŚWIĘTEGO, który w nas mieszka. 

AKLAMACJA1 P 1, 25 Alleluja, Alleluja 

Słowo PANA trwa na wieki, 

to słowo ogłoszono wam jako Dobrą Nowinę. 

SŁOWA EWANGELII WEDŁUG ŚW. ŁUKASZAŁk 17, 5-10 

Apostołowie prosili PANA: „Przymnóż nam wiary”. PAN rzekł: »Gdybyście 

mieli wiarę jak ziarnko gorczycy, powiedzielibyście tej morwie: „Wyrwij się 

z korzeniem i przesadź się w morze”, a byłaby wam posłuszna. 

Kto z was, mając sługę, który orze lub pasie, powie mu, gdy on wróci 

z pola: Pójdź i siądź do stołu? Czy nie powie mu raczej: Przygotuj mi 

wieczerzę, przepasz się i usługuj mi, aż zjem i napiję się, a potem 

ty będziesz jadł i pił? Czy dziękuje słudze za to, że wykonał to, 

co mu polecono? 

Tak mówcie i wy, gdy uczynicie wszystko, co wam polecono: Słudzy 

nieużyteczni jesteśmy; wykonaliśmy to, co powinniśmy wykonać«. 

PATRON TYGODNIA: BŁ. LEON WETMAŃSKI, MĘCZENNIK 
Urodził się 10.IV.1886 w Żurominie. Był synem Ada-
ma i Korduli z Chądzyńskich, właścicieli wiatraków. 

Po szkole gminnej rozpoczął w 1902 studia w Se-
minarium Nauczycielskim w Wymyślinie… 

Tam w 1905 wziął udział w strajku szkolnym o przy-
wrócenie nauczania w języku polskim. Władze 
rosyjskie strajk stłumiły. Dla Leona oznaczało to kres 
kariery nauczycielskiej – został wydalony ze studiów. 

Wówczas, po zdaniu matury, wstąpił do Wyższego 
Seminarium Duchownego w Płocku. 

Święcenia kapłańskie przyjął 23.VI.1912 w Płocku, 
z rąk bpa Antoniego Juliana Nowowiejskiego. 

Następnie został skierowany do Akademii 
Duchownej w Sankt Petersburgu. Tam w 1916 uzys-
kał stopień magistra z dziedziny psychologii religii. 

W 1918 został profesorem ascetyki i mistyki oraz oj-
cem duchownym płockiego seminarium. Założył koło 

misyjne i abstynenckie. Był ojcem duchowym sióstr pasjonistek oraz służek NMP. 
Wspierał sierociniec dla polskich dzieci ze Wschodu, zwany Stanisławówką. 

19.XII.1927 został mianowany biskupem pomocniczym diecezji płockiej. Sakrę 
przyjął 22.VI.1928 w Płocku, z rąk bpa Nowowiejskiego. 

Pasją jego posługi była praca charytatywna i rekolekcyjna. W 1931 zorganizował 
i został prezesem Caritas w Płocku oraz założył Stowarzyszenie Pań Miłosierdzia. 

W 1932 zapisał proroczo w testamencie: „Jeżelibyś, BOŻE MIŁOSIERNY i DOBRY, dał 
mi łaskę, którą nazywają śmiercią męczeńską, przyjmij ją głównie za grzechy 

moje i za tych, którzy by mi ją zadawali, aby i oni CIEBIE, BOŻE DOBRY 
i MIŁOSIERNY, całym sercem kochali”. 

Po wybuchu II wojny światowej już 11.XI.1939 Niemcy go aresztowali. Po kilku 
dniach zwolnili go jednak. Ale 28.II.1940 został, wraz z abpem Nowowiejskim, 
internowany w Słupnie, ok. 10 km od Płocka. Zamieszkali w budynku szkolnym. 

Po ponad roku, w nocy z 6 na 7.III.1941, Niemcy aresztowali obu biskupów. 
Przewieźli ich do Płocka i osadzili w tamtejszym więzieniu. 

Stamtąd wywieziono ich do niemieckiego obozu koncentracyjnego Soldau 
w Działdowie. Tam byli często bici – szczególnie w czasie apelów i przemarszów. 
Abp Nowowiejski zginął już po 3 miesiącach obozowej męczarni. 

Mimo tego, w warunkach obozowego terroru, Leon starał się, aby siebie i innych 
braci kapłanów doprowadzić do pełnej dojrzałości męczeństwa. 

Wkrótce jednak sam odszedł do PANA. Nie znamy ani daty ani okoliczności jego 
śmierci. Być może został zamordowany, po epidemii tyfusu, już w VII i VIII.1941. 
Ale najprawdopodobniej stało się to w X.1941. Niemcy, zbrodniczy formaliści, 
w oficjalnych dokumentach podali 10.X.1941 jako datę jego zgonu. 

Beatyfikowany został 13.VI.1999 w Warszawie przez Jana Pawła II, w gronie 
108 błogosławionych męczenników II wojny światowej. (uroczystość 10 października) 

il.: BŁ. LEON WETMAŃSKI: FRYDRYSIAK, Bernard Tadeusz (1908, Warszawa - 1970, Nowy Jork), 1946, fragm., muzeum 
diecezjalne, Płock; źródło: zasoby własne 

http://www.swzygmunt.knc.pl/
http://www.wikipaintings.org/en/giotto/faith
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INFORMACJE PARAFIALNE 
 1-31.X: Nabożeństwa różańcowe codziennie o 1730. W piąt-

ki nabożeństwo różańcowe DLA DZIECI o 1545. 
 6.X (niedziela): 

 Po sumie, tradycyjnie, procesja różańcowa do 5 ołtarzy. 
 Po procesji spotkanie Kół Żywego Różańca. 
 Wieczornego nabożeństwa różańcowego nie ma. 

 12.X (sobota): 

 O 1645 WYPOMINKI. Po nich nabożeństwo różańcowe. 
 O 1800 Msza św. za zmarłych polecanych w WYPOMINKACH. 

 13.X (niedziela): XIII Dzień Papieski, pod hasłem: „JAN PAWEŁ II - 
PAPIEŻ DIALOGU” 

 W związku z przypadającą 16.X (środa) 35 rocznicą wyboru 
Karola kard. Wojtyły na Stolicę Piotrową fundacja „Dzieło 
Nowego Tysiąclecia” zaprasza wszystkich do wspólnej 
modlitwy w łączności z bł. Janem Pawłem II i papieżem 
Franciszkiem, a także do udziału w galowym koncercie 
i modlitewnym Apelu Miasta Warszawy, które odbędą się 
o 1500 przed kościołem św. Anny w Warszawie. 

 Pełny program obchodów XIII Dnia Papieskiego – w ga-
blocie przed kościołem. 

 Innym wymiarem obchodów będzie zbiórka pieniędzy 
do puszek przed kościołem z przeznaczeniem na fundusz 
stypendialny dla najzdolniejszej, a ubogiej młodzieży. 

 Radca prawny, w porozumieniu z Gminą, przez 3 miesiące 
(październik–grudzień 2013, w środy i soboty) oferuje bez-
płatne porady prawne mieszkańcom Konstancina i Słomczy-
na. Porady udzielane będą w kancelarii przy ul. Piłsudskie-
go 11 w Konstancinie. Więcej - na tablicy ogłoszeń. 

 W nawie bocznej jest wystawa zdjęć z tegorocznego 
wyjazdu wakacyjnego naszych dzieci. 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 przyjęta została, 
w Sakramencie Chrztu Świętego: 

29.IX KAROLINA BĄCZKOWSKA, Dębówka  

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

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

sinie, i Beata ZOFIA Baran, panna z parafii tutejszej 

Zapowiedź II: 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 

INTENCJE MSZALNE I MODLITEWNE 

7.IX 
(poniedziałek) 

730 w pewnej intencji 

1800 † Genowefy i Tadeusza PAWŁOWSKICH 

8.X 
(wtorek) 

730  

1800 † Genowefy i Tadeusza PAWŁOWSKICH 

9.X 
(środa) 

730  

1800 † Genowefy i Tadeusza PAWŁOWSKICH 

10.X 
(czwartek) 

730 † Józefa ZWIERZCHOWSKIEGO, w miesiąc po śmierci 

1800 † Genowefy i Tadeusza PAWŁOWSKICH 

11.X 
(piątek) 

730  

1800 † Genowefy i Tadeusza PAWŁOWSKICH 

12.X 
(sobota) 

730 † Genowefy i Tadeusza PAWŁOWSKICH 

1645 WYPOMINKI 

1800 † zmarłych polecanych w WYPOMINKACH 

13.X 
(niedziela) 

845 
† Jana OLESIŃSKIEGO w 14 rocznicę śmierci, 

Dariusza OLESIŃSKIEGO 

1030 
† Stanisławy, Leona i Stefana DĄBROWSKICH, 

zmarłych z rodzin DĄBROWSKICH i NALEŻYTYCH 

1200 
† Edwarda 

† Genowefy i Tadeusza PAWŁOWSKICH 

1800 † Władysławy i Stanisława BOROWSKICH 

WOLA ISTNIENIA… 
ŚWIĘTA PANNO nad pannami 

ratuj samotnych 

i tych co odeszli 

… co utracili 

wolę istnienia 

lecz jeszcze … 

sercem nie zgaśli 

niechże TWA siła 

ramię im poda 

aby zapalić się mogli 

jak niebo o świtaniu 

i wbrew wszystkiemu 

co o nich mówią 

ku chwale BOGA niech płoną 

jak krzew na Horebie 

BRZÓZKA, o. Adrian Wacław (ur. 1963, Turek) 

il. MADONNA I DZIECIĘ: ANGELICO, Fra (ok. 1400, Vicchio nell Mugello - 1455, Rzym), 1435, część fresku, 116×75×2 cm, konwent 
pw. św. Dominika, Fiesole; źródło: www.wga.hu 

POLSKIE MADONNY: MATKA BOŻA PŁACZĄCA Z DĘBOWCA 
Sanktuarium MATKI BOŻEJ w Dębowcu 

jest zwane polskim La Salette. 

19.IX.1847 dwoje pastuszków, Maksy-

min i Melania, miało widzenie MATKI 

BOŻEJ. W czasach rewolucyjnego wrzenia 

we Francji MATKA BOŻA – płacząc – 

prosiła, aby ludzie przestrzegali BOŻE 

przykazania i nie bluźnili przeciw JEJ 

SYNOWI, przestrzegała przed gniewem 

BOŻYM i prosiła o modlitwę… 

Dębowiec położony jest 8 km od Jasła. 

Jego dzieje sięgają XIII w., ale historia 

sanktuarium jest krótsza i zaczyna się 

w 1910, gdy ojcowie saletyni, którzy 

nieśli w świat przesłanie MATKI BOŻEJ 

Z LA SALETTE, kupili ziemię w Dębowcu 

i rozpoczęli budowę klasztoru. 

15.IX.1912 poświęcono przyklasztorną 

kaplicę MATKI BOŻEJ Z LA SALETTE. 

Tam też, 19.IX.1926, podczas uroczys-

tości 80 rocznicy objawień, pojawiła się 

pierwsza figura MATKI BOŻEJ PŁACZĄCEJ. 

W 1929 powstała Kalwaria Saletyńska, czyli kopia miejsca objawienia 

w La Salette. Jej uroczystego poświęcenia dokonał bp Karol Józef Fischer. 

Sanktuarium szybko stało się znaczącym centrum pielgrzymkowym. 

Tuż przed wybuchem II wojny światowej, w 1939, ukończono budowę 

kościoła, który poświęcono 21.IX.1941 pw. MATKI BOSKIEJ SALETYŃSKIEJ. 

W 1944 Rosjanie zbombardowali klasztor, w wyniku którego zniszczeniu 

uległy zabudowania i nowo wystawiony kościół. 

Nowi najeźdźcy wraz z komunazistowskimi władzami skonfiskowali – 

czytaj: rozkradli - saletynom drukarnię, a potem zamknęli prowadzone 

przez nich szkoły: gimnazjum i niższe seminarium. Zarekwirowali też 

klasztor – zwrócono go dopiero w 1992, gdy istniał już nowy budynek… 

Nowy kościół MATKI BOŻEJ SALETYŃSKIEJ powstał dopiero w 1966. Sześć lat 

wcześniej wszelako, 18.IX.1960, poświęcona została nowa kaplica MATKI 

BOŻEJ Z LA SALETTE, będąca dziś boczną kaplicą sanktuarium. W niej 

umieszczono nową figurę MATKI BOŻEJ PŁACZĄCEJ… 

Rzeźba o wysokości 130 cm jest kopią figury z La Salette. Przedstawia 

MATKĘ BOŻĄ siedzącą na kamieniu, z twarzą ukrytą w dłoniach i pochyloną 

do przodu. Wykonał JĄ w Krakowie Edward Koś, według modelu prof. Fran-

ciszka Kalfasa, z drewna lipowego, i pokrył polichromią. 

Artyści opierali się na relacjach dzieci z La Salette. Twierdziły one, że 

PIĘKNA PANI znajdowała się w środku błyszczącej kuli o średnicy ok. 2 m. 

Owo niezwykłe światło w wersji w Dębowcu symbolizować ma duża, 

eliptyczna mandorla (pl. migdał) - czyli aureola otaczająca rzeźbę MADONNY… 

W dniach 17-20.IX.1972 w uroczystościach jubileuszy 125 rocznicy 

objawienia w La Salette i 120 rocznicy powstania zakonu saletynów, wzięli 

udział Stefan kard. Wyszyński, Prymas Tysiąclecia, i Karol kard. Wojtyła… 

Ten drugi, już jako Jan Paweł II poświęcił złote korony, które 15.IX.1996 

na głowę MATKI BOŻEJ PŁACZĄCEJ – POJEDNAWCZYNI GRZESZNIKÓW założył 

nuncjusz apostolski, abp Józef Kowalczyk. Homilię w Dębowcu wygłosił 

wówczas Józef kard. Glemp, Prymas Polski… 

il. MATKA BOŻA PŁACZĄCA – Dębowiec; źródło: wwww.panoramio.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.wga.hu/frames-e.html?/html/a/angelico/14/0fiesol2.html
http://www.panoramio.com/photo/59939735
http://www.swzygmunt.knc.pl/

