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Wiara jest cnotą teologalną, dzięki której wierzymy w BOGA i w to wszystko, co ON nam powiedział i objawił, a co Kościół święty podaje nam do wierzenia, 

ponieważ BÓG jest samą prawdą. Przez wiarę „człowiek z wolnej woli cały powierza się BOGU”Sobór Watykański II, konst. Dei verbum, 5. Dlatego wierzący stara się poznać i czynić 

wolę BOŻĄ. „Sprawiedliwy z wiary żyć będzie”Rz 1, 17. Żywa wiara „działa przez miłość”Ga 5, 6. [KKK, 1814] 

DWUDZIESTA ÓSMA NIEDZIELA ZWYKŁA 

 
ALEGORIA WIARY: MORETTO, z Brescia (ok. 1498, Brescia - 1554, Brescia), ok. 1540, olejny na panelu, 102×78 cm, 

Ermitaż, Sankt Petersbug; źródło: www.wga.hu 

Z KSIĘGI DRUGIEJ KSIĘGI KRÓLEWSKIEJ2 Krl 5, 14-17 

Wódz Syryjski Naaman, który był trędowaty, zanurzył się siedem razy 

w Jordanie, według słowa proroka Elizeusza, a ciało jego na powrót 

stało się jak ciało małego dziecka i został oczyszczony. 

Wtedy wrócił do męża BOŻEGO z całym orszakiem, wszedł i stanął 

przed nim, mówiąc: „Oto przekonałem się, że na całej ziemi nie ma BOGA 

poza Izraelem. A teraz zechciej przyjąć dar wdzięczności od twego sługi”. 

On zaś odpowiedział: „Na życie PANA, przed którego obliczem stoję, 

nie wezmę!” Tamten nalegał na niego, aby przyjął, lecz on odmówił. 

Wtedy Naaman rzekł: „Jeśli już nie chcesz, to niechże dadzą twemu słudze 

tyle ziemi, ile para mułów unieść może, ponieważ odtąd twój sługa 

nie będzie składał ofiary całopalnej ani ofiary krwawej innym bogom, 

jak tylko PANU”. 

PSALM RESPONSORYJNYPs 98 (97), 1. 2-3ab. 3cd-4 (R.: por. 2) 

REFREN: Pan BÓG okazał ludom SWE zbawienie 

Śpiewajcie PANU pieśń nową, 

albowiem uczynił cuda. 

Zwycięstwo MU zgotowała JEGO prawica 

i święte ramię JEGO. 

PAN okazał swoje zbawienie, 

na oczach pogan objawił swoją sprawiedliwość. 

Wspomniał na dobroć i na wierność swoją 

dla domu Izraela. 

Ujrzały wszystkie krańce ziemi 

zbawienie BOGA naszego. 

Wołaj z radości na cześć PANA, cała ziemio, 

cieszcie się i weselcie, i grajcie. 

Z DRUGIEGO LISTU ŚW. PAWŁA APOSTOŁA DO TYMOTEUSZA2 Tm 2, 8-13 

Najmilszy: 

Pamiętaj na JEZUSA CHRYSTUSA, potomka Dawida. ON według Ewangelii 

mojej powstał z martwych. Dla niej znoszę niedolę aż do więzów 

jak złoczyńca; ale słowo BOŻE nie uległo skrępowaniu. Dlatego znoszę 

wszystko przez wzgląd na wybranych, aby i oni dostąpili zbawienia 

w CHRYSTUSIE JEZUSIE razem z wieczną chwałą. 

Nauka to zasługująca na wiarę: Jeżeliśmy bowiem z NIM współumarli, 

wespół z NIM i żyć będziemy. Jeśli trwamy w cierpliwości, wespół z NIM 

też królować będziemy. Jeśli się będziemy GO zapierali, to i ON nas 

się zaprze. Jeśli my odmawiamy wierności, ON wiary dochowuje, 

bo nie może się zaprzeć SIEBIE SAMEGO. 

AKLAMACJA1 Tes 5, 18 Alleluja, Alleluja 

Za wszystko dziękujcie BOGU, 

taka jest bowiem wola BOŻA 

względem was w JEZUSIE CHRYSTUSIE. 

SŁOWA EWANGELII WEDŁUG ŚW. ŁUKASZAŁk 17, 11-19 

Stało się, że JEZUS zmierzając do Jerozolimy przechodził przez pogranicze 

Samarii i Galilei. 

Gdy wchodzili do pewnej wsi, wyszło naprzeciw NIEGO dziesięciu 

trędowatych. Zatrzymali się z daleka i głośno zawołali: „JEZUSIE, MISTRZU, 

ulituj się nad nami”. 

Na ich widok rzekł do nich: »Idźcie, pokażcie się kapłanom«. A gdy szli, 

zostali oczyszczeni. 

Wtedy jeden z nich widząc, że jest uzdrowiony, wrócił chwaląc BOGA 

donośnym głosem, upadł na twarz do nóg JEGO i dziękował MU. 

A był to Samarytanin. 

JEZUS zaś rzekł: »Czy nie dziesięciu zostało oczyszczonych? 

Gdzie jest dziewięciu? Żaden się nie znalazł, który by wrócił i oddał chwałę 

BOGU, tylko ten cudzoziemiec«. 

Do niego zaś rzekł: »Wstań, idź, twoja wiara cię uzdrowiła«. 

PATRON TYGODNIA: BŁ. JAKUB BURIN, MĘCZENNIK 
Urodził się 6.I.1756 w miejscowości Champfleur, 
w diecezji Le Mans, we Francji. 

Od wczesnych lat pomagał rodzicom jako pastuch 
bydła. Do 12 roku życia był analfabetą. 

Mimo zaległości przyjęto go do seminarium du-
chownego. Tam szybko zaczął je nadrabiać… 

W 1779 przyjął święcenia kapłańskie. 

W 1786, na trzy lata przed tzw. rewolucją francuską, 
która wstrząsnęła fundamentami kraju i świata, został 
proboszczem parafii Saint-Martin-de-Connée. 

Region, w którym posługiwał, był ubogi. Dał się po-
znać jako pomocny i życzliwy duszpasterz. Roz-
dzielał własne zasoby wśród ubogich. Był przed-
stawicielem regionalnym wobec lokalnej władzy. 

Wkrótce jednak rozpoczęła się rewolucja. 12.VII.1790 
nowy parlament – tzw. Konstytuanta – uchwalił tzw. cy-
wilną konstytucję kleru. Jej mocą to państwo, a nie papież stawało się zwierz-
chnikiem Kościoła. Jakub odmówił jej podpisania. 

Został aresztowany i w łańcuchach wyrzucony z parafii. Zagnany został do Sainte-
Suzanne, a następnie do więzienia w Laval. Tam, dzięki atakowi szuanów – 
chłopów, pozostających wiernymi królowi – udało mu się uciec z więzienia. 

Powrócił do swej parafii. W przebraniu handlarza, pod imieniem Sebastiana, przez 
kilka lat przemieszczał się z farmy do farmy, posługując swym parafianom. 

W X.1794 wpadł w pułapkę. Dotarły do niego informacje, że dwie kobiety pragnęły 
przystąpić do sakramentu pokuty u katolickiego kapłana, wiernego papieżowi. 
Zgodził się je przyjąć, choć ostrzegano go, że może być to podstęp. 

Nie ugiął się: „Dałem słowo, muszę pójść”, miał oświadczyć… 

17.X.1794 udał się na farmę w miejscowości Champgenéteux. Gdy odprawiał 
Mszę św. farmę otoczył oddział rewolucyjnej Gwardii Narodowej. Żołdacy oddali 
dwa strzały. Jakub zginął na miejscu, trzymając kielich w ręku… 

Jego relikwie przechowywane są w tzw. Dębowej Kaplicy w Saint-Martin-de-Connée. 

19.VI.1955 w Rzymie papież Pius XII ogłosił Jakuba błogosławionym, w gronie 
19 męczenników rewolucji francuskiej. (uroczystość 17 października) 

il.: MSZA ŚW. W UKRYCIU BŁ. JAKUBA BURIN: witraż, kościół św. Marcina, Saint-Martin-de-Connée; źródło: www.laval53000.fr 

http://www.swzygmunt.knc.pl/
http://www.wga.hu/frames-e.html?/html/m/moretto/faith.html
http://www.laval53000.fr/dans-le-departement-m-%C3%A0-z/saint-martin-de-conn%C3%A9e/
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INFORMACJE PARAFIALNE 
 1-31.X: Nabożeństwa różańcowe codziennie o 1730. W piąt-

ki nabożeństwo różańcowe DLA DZIECI o 1545. 
 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. 

 O 1500 galowy koncert i modlitewny Apel Miasta 
Warszawy, które odbędą się przed kościołem św. Anny 
w Warszawie. 

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

 20.X (niedziela): 
 Na Mszę św. o 1800 księża zapraszają rodziców i dzieci, 

które przygotowują się do I Komunii św. Po Mszy św. 
spotkanie z rodzicami dzieci pierwszokomunijnych. 

 Po Mszach św. zbierane będą ofiary do puszek z przez-
naczeniem na pomoc ofiarom wojny w Syrii. 

 9.XI (sobota): Tradycyjnie w 2 sobotę listopada planowana jest 
pielgrzymka autokarowa do Częstochowy. Dojdzie ona 
do skutku o ile zbierze się odpowiednia liczba chętnych. 
Koszt pielgrzymki wynosi 70,- pln. 

 Zbliża się listopad, miesiąc poświęcony modlitewnej pamięci 
o naszych bliskich zmarłych. Na wypominki roczne i jedno-
razowe księża przyjmują w zakrystii i kancelarii parafialnej. 

 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: 

6.X Sebastian BIENIAS, Grzybów  

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

ŚLUBY 
Sakrament Małżeństwa w ostatnim czasie przyjęli: 

12.X Michał ŚWIERCZEWSKI i Marlena Elżbieta ADAMCZYK 

12.X Jacek KALINOWSKI i Dorota WĘCŁAWIAK 

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

MINISTRANCI 
6.x.2013 r. do grona ministrantów przyjęty został: 

 

św. Dominik 
SAVIO, 

patron 
ministrantów 

BOROWSKI Szymon 

Wasza służba przy ołtarzu jest nie tylko obowiązkiem, ale i wielkim zaszczytem, 
prawdziwą świętą posługąJan Paweł II, 1.VIII.2001 

ODESZLI 
W ostatnim czasie odeszli z naszego grona: 

śp. Zofia OSUCH  4.X.2013 l. 88 

śp. Helena Władysława MOLAK  3.X.2013 l. 70 

śp. Ryszard Jan KOWAL  27.IX.2013 l. 50 

Wieczne odpoczywanie racz Im dać PANIE! 

INTENCJE MSZALNE I MODLITEWNE 

14.IX 
(poniedziałek) 

730 o opiekę MATKI BOŻEJ w badaniach 

1800 † Genowefy i Tadeusza PAWŁOWSKICH 

15.X 
(wtorek) 

730 w pewnej intencji 

1800 † Genowefy i Tadeusza PAWŁOWSKICH 

16.X 
(środa) 

730 o zdrowie 

1800 † Genowefy i Tadeusza PAWŁOWSKICH 

17.X 
(czwartek) 

730 o błogosławieństwo BOŻE dla małżonków 

1800 † Genowefy i Tadeusza PAWŁOWSKICH 

18.X 
(piątek) 

730 † Natalii WRÓBEL 

1800 † Genowefy i Tadeusza PAWŁOWSKICH 

19.X 
(sobota) 

730 † Genowefy i Tadeusza PAWŁOWSKICH 

1800 

Nowenna i Msza św. zbiorowa do MATKI BOŻEJ NIEUSTAJĄCEJ POMOCY 

† Andrzeja LUDWINA, w 10 rocznicę śmierci 

† Julianny i Mieczysława KUBA 

† Eugeniusza, w 30 dzień po śmierci 

20.X 
(niedziela) 

845 
† Jakuba WÓJCIKA, w 3 rocznicę śmierci 

† Teresy PRZYWAŁY, w miesiąc po śmierci 

1030 

† Aliny WŁOSIŃSKIEJ, w 9 rocznicę śmierci, 

Zenona BARAŃSKIEGO 

† Stefana WOJTCZAKA 

1200 

† Janiny i Leona SZYMBORSKICH, 

Stanisława i Stanisławy CIESIELCZUKÓW 

† Genowefy i Tadeusza PAWŁOWSKICH 

1800 
† Janiny, Heleny i Stanisława PYRKÓW, Leona i 

Władysławy BEŁDYCKICH, Sławomira BEŁDYCKIEGO 

POLSKIE MADONNY: MATER ADORAMUS Z WROCŁAWIA 
Według przekazów wizerunek MADONNY 

WROCŁAWSKIEJ powstał na przełomie 

XVII i XVIII w., a jego autorem miał być 

znany portrecista, twórca licznych 

MADONN, Karol Maratta. 

OBRAZ, namalowany na płótnie, o wy-

miarach 45×57 cm, przedstawia 

MADONNĘ ze złożonymi rękami i nie-

zwykle ciepłym, pełnym łagodności i za-

troskania wyrazem twarzy. Obserwato-

rowi wydaje się, że oczy MADONNY 

spoglądają wprost na niego, niezależ-

nie od miejsca obserwacji. Stąd też jed-

ną z nazw, którą określają JĄ czciciele, 

jest MATKA BOŻA WODZĄCA OCZAMI… 

Pierwotnie OBRAZ namalowany został dla jednego z kościołów w Rzymie, 

prawdopodobnie na zlecenie któregoś z papieży przełomu XVII i XVIII w. 

Dalsze JEGO aliści losy na poły legendarne opowieści wiążą się z Janem III 

Sobieskim i jego zwycięstwem 12.IX.1683 pod Wiedniem. Wówczas król 

miał bowiem otrzymać od Innocentego XI WIZERUNEK MADONNY w podzięce. 

Istnieje też inna wersja, według której obraz miał ofiarować w 1713, 

już po śmierci króla Jana, jego synowi, Aleksandrowi Sobieskiemu, kolejny 

papież, Klemens XI. Na takie pochodzenie miałby wskazywać napis 

na odwrocie OBRAZU… 

Obie te wersje łączy trzecia mówiąca, iż gdy po śmierci Jana III jego syno-

wie rozpoczęli spór o dobra, obraz MATKI BOŻEJ miałby być przyznany 

księciu Aleksandrowi dzięki rozjemstwu Klemensa XI. 

Nieco później, za sprawą wdowy po Janie III, królowej Marysieńki, OBRAZ 

trafić miał do kościoła parafialnego pw. Bożego Ciała w miasteczku 

Międzylesie, na ziemi kłodzkiej, dzięki finansowemu wsparciu austriackiej 

rodziny Althann. 

Istnieje też możliwość, że OBRAZ przywiózł na ziemię kłodzką któryś z baro-

nów ze słynnej brandenburskiej rodziny Goltz. I to ów arystokrata miałby 

następnie przekazać OBRAZ w ręce rodziny von Althann, mającej swe 

posiadłości m.in. w Międzylesiu. I to wówczas, w 1750, von Althann umieścić 

miał MADONNĘ SOBIESKIEGO w ołtarzu głównym kościoła w Międzylesiu. 

OBRAZ szybko zaczął być otaczany kultem, który jednakże – jak się wydaje 

– w XIX w. powoli zanikał. Toteż w 1831, gdy wybudowano nowy ołtarz, 

MADONNĘ przesunięto do bocznej ściany prezbiterium… 

Losy MADONNY SOBIESKIEGO odmieniły się po II wojnie światowej, gdy Polska 

przejęła ziemie zachodnie i ziemia kłodzka znalazła się w obrębie republiki 

prl. Zdecydowano wówczas, w 1952, o przeniesieniu obrazu do Wrocławia, 

do odbudowanej po zniszczeniach z 1945 archikatedry wrocławskiej 

pw. św. Jana Chrzciciela na Ostrowie Tumskim. 

W Międzylesiu zaś odtąd zawisła wierna kopia MATKI BOŻEJ SOBIESKIEJ. 

W archikatedrze, w ołtarzu bocznym nawy głównej, po stronie ewangelii, 

PANI WROCŁAWSKA zaczęła od razu cieszyć się niezwykłą czcią. I zaczęła 

zlewać na SWYCH wielbicieli nieustanne łaski. 

Dwukrotnie przed wizerunkiem MATKI BOŻEJ SOBIESKIEJ modlił się Ojciec 

Święty Jan Paweł II. Pierwszy raz 21.VI.1983, podczas drugiej pielgrzymki 

do Ojczyzny. Drugi raz w 1997, kiedy przybył do Ojczyzny na zakończenie 

Międzynarodowego Kongresu Eucharystycznego. 

Wówczas, 31.V.1997, podczas adoracji w archikatedrze, Jan Paweł II 

koronował obraz MADONNY WODZĄCEJ OCZAMI, nadając jej tytuł „MATER 

ADORAMUS” – „MATKI BOŻEJ ADORUJĄCEJ”. 

il. MATKA BOŻA ADORUJĄCA – archikatedra, Wrocław; źródło: parafiaksieze.pl 

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://parafiaksieze.pl/sanktuaria-w-regionie/256-sanktuarium-matki-boej-adorujcej
http://www.swzygmunt.knc.pl/

