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[…] oszustwo Antychrysta [pseudomesjanizmu, w którym człowiek uwielbia samego siebie zamiast BOGA i JEGO MESJASZA, który przyszedł w ciele] ukazuje się w świecie 

za każdym razem, gdy dąży się do wypełnienia w historii nadziei mesjańskiej, która może zrealizować się wyłącznie poza historią przez sąd eschatologiczny. Kościół odrzucił 

to zafałszowanie Królestwa, nawet w formie złagodzonej, które pojawiło się pod nazwą millenaryzmuPor. Kongregacja Św. Oficjum, dekret De Millenarismo, DS 3839, przede wszystkim zaś w formie 

politycznej świeckiego mesjanizmu, „wewnętrznie perwersyjnego”por. Pius XI, enc. Divini Redemptoris; Sobór Watykański II, konst. Gaudium et spes, 20-21. [KKK, 676] 

DWUDZIESTA DZIEWIĄTA NIEDZIELA ZWYKŁA 

 
ZWYCIĘSTWO, PANIE!: MILLAIS, Jan Everett (1829, Southampton – 1896, Londyn), 1871, olejny na płótnie, 194.7×141.3 cm, 

Manchester Art Gallery, Manchester; źródło: hitchhikersgui.de 

Z DRUGIEJ KSIĘGI WYJŚCIAWj 17, 8-13 

Amalekici przybyli, aby walczyć z Izraelitami w Refidim. 

Mojżesz powiedział wtedy do Jozuego: „Wybierz sobie mężów i wyruszysz 

z nimi na walkę z Amalekitami. Ja jutro stanę na szczycie góry z laską 

BOGA w ręku”. Jozue spełnił polecenie Mojżesza i wyruszył do walki z Ama-

lekitami. Mojżesz, Aaron i Chur wyszli na szczyt góry. 

Jak długo Mojżesz trzymał ręce podniesione do góry, Izrael miał przewagę. 

Gdy zaś ręce opuszczał, miał przewagę Amalekita. Gdy ręce Mojżesza 

zdrętwiały, wzięli kamień i położyli pod niego, i usiadł na nim. Aaron i Chur 

podparli zaś jego ręce, jeden z tej, a drugi z tamtej strony. W ten sposób 

aż do zachodu słońca były jego ręce stale wzniesione wysoko. 

I tak zdołał Jozue pokonać Amalekitów i ich lud ostrzem miecza. 

PSALM RESPONSORYJNYPs 121 (120), 1-2. 3-4. 5-6. 7-8 (R.: por. 2) 

REFREN: Naszą pomocą jest nasz PAN i STWÓRCA 

Wznoszę swe oczy ku górom: 

skądże nadejść ma dla mnie pomoc? 

Pomoc moja od PANA, 

który stworzył niebo i ziemię. 

On nie pozwoli, by się potknęła twa noga, 

ani się nie zdrzemnie TEN, kto ciebie strzeże. 

Nie zdrzemnie się ani nie zaśnie 

TEN, który czuwa nad Izraelem. 

PAN ciebie strzeże, 

jest cieniem nad tobą, 

stoi po twojej prawicy. 

Nie porazi cię słońce we dnie 

ani księżyc wśród nocy. 

PAN cię uchroni od zła wszelkiego, 

ochroni twoją duszę. 

PAN będzie czuwał nad twoim wyjściem i powrotem, 

teraz i po wszystkie czasy. 

Z DRUGIEGO LISTU ŚW. PAWŁA APOSTOŁA DO TYMOTEUSZA2 Tm 3, 14 – 4, 2 

Najdroższy: 

Trwaj w tym, czego się nauczyłeś i co ci zawierzono, bo wiesz, od kogo 

się nauczyłeś. Od lat bowiem niemowlęcych znasz Pisma święte, 

które mogą cię nauczyć mądrości wiodącej ku zbawieniu przez wiarę 

w CHRYSTUSIE JEZUSIE. Wszelkie Pismo od BOGA jest natchnione i pożyteczne 

do nauczania, do przekonywania, do poprawiania, do kształcenia 

w sprawiedliwości, aby człowiek BOŻY był doskonały, przysposobiony 

do każdego dobrego czynu. 

Zaklinam cię wobec BOGA i CHRYSTUSA JEZUSA, który będzie sądził żywych 

i umarłych, i na JEGO pojawienie się, i na JEGO królestwo: głoś naukę, 

nastawaj w porę, nie w porę, w razie potrzeby wykaż błąd, poucz, podnieś 

na duchu z całą cierpliwością, ilekroć nauczasz. 

AKLAMACJAHbr 4, 12 Alleluja, Alleluja 

Żywe jest słowo BOŻE i skuteczne, 

zdolne osądzić pragnienia i myśli serca. 

SŁOWA EWANGELII WEDŁUG ŚW. ŁUKASZAŁk 18, 1-8 

JEZUS odpowiedział swoim uczniom przypowieść o tym, że zawsze powinni 

modlić się i nie ustawać: »W pewnym mieście żył sędzia, który BOGA 

się nie bał i nie liczył się z ludźmi. 

W tym samym mieście żyła wdowa, która przychodziła do niego z prośbą: 

‘Obroń mnie przed moim przeciwnikiem’. Przez pewien czas nie chciał; 

lecz potem rzekł do siebie: ‘Chociaż BOGA się nie boję ani z ludźmi 

się nie liczę, to jednak, ponieważ naprzykrza mi się ta wdowa, wezmę ją 

w obronę, żeby nie przychodziła bez końca i nie zadręczała mnie’«. 

I PAN dodał: »Słuchajcie, co ten niesprawiedliwy sędzia mówi. A BÓG, 

czyż nie weźmie w obronę swoich wybranych, którzy dniem i nocą wołają 

do NIEGO, i czy będzie zwlekał w ich sprawie? 

Powiadam wam, że prędko weźmie ich w obronę. Czy jednak 

SYN CZŁOWIECZY znajdzie wiarę na ziemi, gdy przyjdzie?« 

PATRON TYGODNIA: BŁ. LEONARD OLIWIER BUERA, MĘCZENNIK 
Urodził się 6.III.1889 w Campo, w Aragonii. 

17.VI.1916 przyjął święcenia. Początkowo posługiwał w pa-
rafii Movera, niedaleko Saragossy, w diecezji Saragossa. 

Potem został kapelanem koledżu La Salle Bonanova – 
szkoły średniej – prowadzonego przez Braci Szkolnych, 
czyli zakon lasalianów, w Barcelonie. Tam też zamieszkał. 

Odtąd od rana do późna w nocy, cichy, pokorny, nie na-
rzucający się, posługiwał ucząc, spowiadając, doradza-
jąc… Kiedyś zwierzył się swemu siostrzeńcowi: „Wiesz, 
o czym tak naprawdę marzę? O oddaniu się zupełnie 
JEZUSOWI, zostaniu JEGO męczennikiem…” 

Życzenie miało się niebawem spełnić. 

Od 1931 Hiszpania pogrążała się w szaleństwie rewolucji. Po buncie, 17.VII.1936, 
gen. Franco, rozpoczęła się wojna domowa, a tam, gdzie rządzili lewacy tzw. czer-
wony terror. Lewacy oskarżali duchowieństwo o wszelkie zło, wszystkie możliwe 
występki. Jednostkowe akty upadku moralnego podnoszone były do rangi zja-
wiska powszechnego. Niebawem atak słowny przerodził się w fizyczną rozprawę. 
W efekcie zamordowano ok. 6832 księży, zakonników i zakonnic oraz ok. 2365 
członków innych wyznań. Tysiące kościołów, ślad prawie 2,000 lat obecności 
chrześcijaństwa w Hiszpanii, niezliczone niepowtarzalne i bezcenne zabytki uległy 
barbarzyńskiemu, bezpowrotnemu zniszczeniu. 

9.VII.1936 szkoła La Salle Bonanova została zaatakowana. Jeden z lewaków, 
widząc Leonarda Oliwiera w sutannie, strzelił do niego. Kula trafiła w ramię… 

Tym razem przeżył. Nie przeżyło natomiast 12 braci szkolnych… 

Leonard Oliwier spędził kilka tygodni w szpitalu. Po zwolnieniu nie miał gdzie 
wracać: udał się więc do Walencji, gdzie przebywała jego siostra. 

23.X.1936 ktoś wskazał go lewakom jako kapłana. Przyjechała bojówka i trzech 
zbirów wywiozło go samochodem w kierunku wioski El Saler. Tam został 
zamordowany – posiekany kulami karabinowymi… 

Beatyfikowany został 11.III.2001 w Watykanie przez Jana Pawła II w gronie 
233 męczenników lewackiej rewolucji w Hiszpaniii… (uroczystość 23 października) 

il.: LEONARD OLIWIER BUERA; źródło: theblackcordelias.wordpress.com 

http://www.swzygmunt.knc.pl/
http://hitchhikersgui.de/Victory_O_Lord!
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. 
 20.X (niedziela): 

 Rozpoczyna się w Kościele Powszechnym Tydzień Misyjny. 
Ma on nam przypomnieć o potrzebie ewangelizacji i o na-
szym wkładzie w dzieło krzewienia wiary. W naszym 
kościele będziemy się modlić od dziś do soboty w czasie 
nabożeństw różańcowych i Mszy św. o 1800. 

 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. 

 21.X (poniedziałek): O 1900 spotkanie dla II grupy kandydatów 
do bierzmowania. 

 27.X (niedziela): Rocznica konsekracji naszego kościoła. 
 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 sumie. 
 Zachęcamy do lektury prasy i wydawnictw katolickich! 

ŚLUBY 
Sakrament Małżeństwa w ostatnim czasie przyjęli: 

19.X Norbert Mariusz JASIK i Magdalena Dorota BRYCIŃSKA 

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

ODESZLI 
W ostatnim czasie odeszli z naszego grona: 

śp. Stanisław Ryszard MŁYNARCZYK  7.X.2013 l. 68 

śp. Witold Antoni MICHAŁOWSKI  5.X.2013 l. 92 

śp. Ryszard ZIELIŃSKI  1.X.2013 l. 66 

Wieczne odpoczywanie racz Im dać PANIE! 

INTENCJE MSZALNE I MODLITEWNE 

21.IX 
(poniedziałek) 

730 † Ireny i Lucjana MOSKALEWICZÓW 

1800 † Genowefy i Tadeusza PAWŁOWSKICH 

22.X 
(wtorek) 

730 w pewnej intencji 

1800 † Genowefy i Tadeusza PAWŁOWSKICH 

23.X 
(środa) 

730 † Ireny i Władysława LEWANDOWSKICH 

1800 † Janiny SYKULAK 

24.X 
(czwartek) 

730 † Ireny i Władysława LEWANDOWSKICH 

1800 † Urszuli LACH, z racji imienin 

25.X 
(piątek) 

730 † Ireny i Władysława LEWANDOWSKICH 

1800 
† Edwarda STĘPNIAKA, w 2 rocznicę śmierci,  

Wacława i Marii MARCINKOWSKICH 

26.X 
(sobota) 

730 † Ireny i Władysława LEWANDOWSKICH 

1800 
† Stanisława BOCZKOWSKIEGO, w 44 rocznicę śmierci, 

Zofii BOCZKOWSKIEJ, w 29 rocznicę śmierci, 

Józefa MINIEWSKIEGO, w 92 rocznicę śmierci 

27.X 
(niedziela) 

845 

† Stanisławy i Tadeusza ZAWIŚLAKÓW, 

zmarłych z rodzin ZAWIŚLAKÓW i DUSZÓW 

† Ireny i Władysława LEWANDOWSKICH 

1030 † Tadeusza i Zbigniewa SMOLIŃSKICH 

1200 
† Urszuli KOCON, w 13 rocznicę śmierci 

† Piotra SZUSTKOWSKIEGO 

1800 
† Heleny DĄBROWSKIEJ, w 10 rocznicę śmierci 

dziękczynna, z prośbą o błogosławieństwo BOŻE 

dla Marcina i Magdaleny, z racji 5 rocznicę ślubu 

POLSKIE MADONNY: MADONNA ŁASKAWA Z KRZESZOWA 
Historia Krzeszowa sięga 1242, kiedy to księżna Anna, wdowa po pole-

głym rok wcześniej, 9.iv.1241 w bitwie z Tatarami pod Legnicą, Henryku II 

Pobożnym, sprowadziła tam benedyktynów. Anna Czeska Przemyślidka, 

córka króla czeskiego, zasłynęła zresztą jako fundatorka klasztorów 

i dobrodziejka zakonów. 50 lat później jej wnuk, Bolko I Surowy, 

sprowadził, na miejsce benedyktynów, cystersów z Henrykowa. 

Niektórzy twierdzą, że już wówczas MATKA BOŻA królowała w Krzeszowie. 

W liście z 1291 do macierzystego opactwa cysterskiego Citeaux we Fran-

cji, Bolko zwraca się bowiem z prośba, aby wzięto w opiekę miejsce zwane 

„GRATIA SANCTAE MARIAE” – co jest nastarszą znaną nazwą Krzeszowa… 

Powstanie OBRAZU w XIII w. czyniłoby GO 

najstarszym malowanym wizerunkiem BO-

GURODZICY w całej Europie Środkowej. 

Obraz, w typie ikonograficznym HODEGITRII - 

TEJ KTÓRA PRZEWODZI – zachowuje wyraźne 

ślady kultury bizantyjskiej. W jaki sposób 

znalazł się w Krzeszowie – nie wiadomo. 

Legenda głosi, że OBRAZ z cearstwa 

bizantyjskiego przywieźć miał - do Rimini 

we Włoszech - jakiś krzyżowiec. 

Jak trafił na Śląsk? To jedno z pytań bez 

jednoznacznej odpowiedzi. Jedna z legend 

opowiada o przeniesieniu WIZERUNKU do Krze-

szowa przez Aniołów. Dziać się to miało 

w 1318, gdy Jan XXII zatwierdził przywileje 

dla Krzeszowa. Być może legenda pod po-

stacią anioła ukrywa, iż OBRAZ był darem 

księcia Bernarda, syna Bolka, dla opactwa. 

Albo to sami zakonnicy przywieźli GO, wraz 

z papieskimi przywilejami, z Awinionu… 

OBRAZ, namalowany na desce, o wymiarach 60×37 cm, wisiał w Krze-

szowie do XV w., ale w 1426 … zniknął na parę wieków. Wówczas klasztor 

napadnięty został bowiem przez barbarzyńskich czeskich husytów. Kościół 

spalono, zakonników męczeńsko zamordowano… 

MATKA BOŻA zniknęła - przypuszczano, że spłonęła wraz z kościołem… 

Po 196 latach aliści podczas prac remontowych podłogi zakrystii kościoła 

robotnicy zauważyli światło. Kopiąc natrafili na dębową skrzynię, w której 

znajdowała się ikona MATKI BOSKIEJ. Był 18.XII.1622, dzień, który przeszedł 

do historii Krzeszowa jako Święto Światła. Na pamiątkę wprowadzono 

aktualny do dzisiaj zwyczaj zapalania wielu lamp w kościele… 

CUDOWNY WIZERUNEK stał się celem trudu pątniczego. Zaczęły mnożyć się 

cudowne uzdrowienia. PANIĄ KRZESZOWA zaczęto nazywać „NOSTRA 

THAMATURGA” (pl. „NASZA CUDOTWÓRCZYNI”)… 

W 1728-35 wzniesiono istniejący do dzisiaj kościół a w ołtarzu głównym, 

nad tabernakulum, umieszczono KRZESZOWSKĄ CUDOTWÓRCZYNIĘ… 

Dobre czasy skończyły się po zdobyciu Śląska przez Prusy. Na opactwo 

nałożono wysokie podatki, tak że w latach 1787-97 wyniosły one aż 80% 

dochodów. W 1787 zakazano pielgrzymek. Wreszcie w 1810 państwo 

pruskie dokonało ostatecznej grabieży posiadłości cysterskich… 

Na szczęście budynki i świątynia przetrwały, choć z biegiem czasu popadły 

w zaniedbanie. Taki stan powolnego upadku trwał do 1919, gdy do Krze-

szowa wrócili niemieccy benedyktyni… 

W 1940 Niemcy w budynkach klasztornych zorganizowali miejsce 

internowania dla Polaków i śląskich Żydów. 

W 1945 Krzeszów i okolice opuścili Niemcy i przybyli nowi wygnańcy – 

Polacy ze wschodu. Kult MATKI BOŻEJ ŁASKAWEJ odrodził się… 

2.vi.1997, podczas pielgrzymki do Ojczyzny, w Legnicy Jan Paweł II ko-

ronował obraz MATKI BOŻEJ ŁASKAWEJ. Mówił wówczas: 

„Niech ten znak włożenia koron na głowę MARYI i DZIECIĄTKA JEZUS będzie 

wyrazem naszej wdzięczności za dobrodziejstwa BOŻE, których tak wiele 

otrzymywali i stale otrzymują czciciele MARYI, spieszący do krzeszowskiego 

Domu Łaski. Niech będzie również znakiem zaproszenia JEZUSA i MARYI 

do królowania w naszych sercach i w życiu naszego narodu. Abyśmy wszy-

scy stawali się świątynią BOGA i mężnymi świadkami JEGO miłości do ludzi”. 

il. MATKA BOŻA ŁASKAWA – sankturium Krzeszów; źródło: www.opactwo.eu 

O NIC NIE PROSZĘ… 
Nie wolno mi żądać 

wyrozumiałości aniołów 

wypatrywać pól miłością obsianych 

jezior błękitnych 

wypełnionych nadzieją 

- tylko odejść mi wolno 

tak najprościej 

stać się garścią popiołu 

kochać skrycie 

tych co własnym słowem ranię 

i o nic nie prosić 

prócz przebaczenia dla siebie 

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

il. ŚW. ROCH: ANGELICO, Fra (ok. 1400, Vicchio nell Mugello - 1455, Rzym), 1438-40, fragm., tempera na desce, 39×14 cm, 
Lindenau-Museum, Altenburg; 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.opactwo.eu/index.php/bazylika-mniejsza-pw-wniebowzicia-nmp/20-ikona-mb-askawej-po-koronacji
http://www.wga.hu/html/a/angelico/07/panel2.html
http://www.swzygmunt.knc.pl/

