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Modlitwa jest życiem nowego serca. Powinna ożywiać nas w każdej chwili. Tymczasem zapominamy o TYM, który jest naszym ŻYCIEM i naszym WSZYSTKIM. Dlatego więc 

mistrzowie życia duchowego, zgodnie z tradycją ksiąg Powtórzonego Prawa i Proroków, kładą nacisk na modlitwę jako „pamięć o BOGU”, częste budzenie „pamięci serca”: 

„Trzeba przypominać sobie o BOGU częściej, niż oddychamy”św. Grzegorz z Nazjanzu, Orationes theologicae, 1, 4: PG 36, 16 B. Nie można jednak modlić się „w każdym czasie”, jeśli pragnąc takiej 

modlitwy, nie modlimy się w pewnych chwilach: są to szczególne momenty modlitwy chrześcijańskiej, jeśli chodzi o intensywność i trwanie. [KKK, 2697] 

TRZYDZIESTA PIERWSZA NIEDZIELA ZWYKŁA 

 
JEZUS I ZACHEUSZ: HOLE, Wilhelm Brassey (1846, Salisbury – 1917, Edinburgh), ok. 1905, farby wodne; źródło: www.orientalism-in-art.org 

Z DRUGIEJ KSIĘGI MĄDROŚCIMdr 11, 22 – 12, 2 

PANIE, świat cały przy TOBIE jak ziarnko na szali, kropla rosy porannej, 

co spadła na ziemię. Nad wszystkim masz litość, bo wszystko w TWEJ mo-

cy, i oczy zamykasz na grzechy ludzi, by się nawrócili. Miłujesz bowiem 

wszystkie stworzenia, niczym się nie brzydzisz, co uczyniłeś, bo gdybyś 

miał coś w nienawiści, nie byłbyś tego uczynił. 

Jakżeby coś trwać mogło, gdybyś TY nie powołał do bytu? Jak by się zacho-

wało, czego byś nie wezwał? Oszczędzasz wszystko, bo to wszystko TWOJE, 

PANIE, miłośniku życia. 

Bo we wszystkim jest TWOJE nieśmiertelne tchnienie. Dlatego nieznacznie 

karzesz upadających i strofujesz przypominając, w czym grzeszą, by wyz-

bywszy się złości, w CIEBIE, PANIE, uwierzyli. 

PSALM RESPONSORYJNYPs 145(144), 1-2. 8-9. 10-11. 13cd-14 (R.: 1a) 

REFREN: Będę CIĘ wielbił, BOŻE mój i KRÓLU 

Będę Ciebie wielbił, BOŻE mój i KRÓLU, 

i sławił TWOJE imię przez wszystkie wieki. 

Każdego dnia będę CIEBIE błogosławił 

i na wieki wysławiał TWOJE imię. 

PAN jest łagodny i miłosierny, 

nieskory do gniewu i bardzo łaskawy. 

PAN jest dobry dla wszystkich, 

a JEGO miłosierdzie nad wszystkim, co stworzył. 

Niech CIĘ wielbią, PANIE, wszystkie TWOJE dzieła 

i niech CIĘ błogosławią TWOI święci. 

Niech mówią o chwale TWOJEGO królestwa 

i niech głoszą TWOJĄ potęgę. 

PAN jest wierny we wszystkich SWOICH słowach 

i we wszystkich dziełach SWOICH święty. 

PAN podtrzymuje wszystkich, którzy upadają, 

i podnosi wszystkich zgnębionych. 

Z DRUGIEGO LISTU ŚW. PAWŁA APOSTOŁA DO TESALONICZAN2 Tes 1, 11 – 2, 2 

Bracia: 

Modlimy się zawsze za was, aby BÓG nasz uczynił was godnymi swego 

wezwania, aby z mocą udoskonalił w was wszelkie pragnienie dobra 

oraz czyn płynący z wiary. Aby w was zostało uwielbione imię PANA nasze-

go JEZUSA CHRYSTUSA, a wy w NIM, za łaską BOGA naszego i PANA JEZUSA 

CHRYSTUSA. 

W sprawie przyjścia PANA naszego JEZUSA CHRYSTUSA i naszego zgroma-

dzenia wokół NIEGO prosimy was, bracia, abyście się nie dali zbyt łatwo 

zachwiać w waszym rozumieniu ani zastraszyć bądź przez ducha, 

bądź przez mowę, bądź przez list rzekomo od nas pochodzący, jakoby 

już nastawa! dzień PAŃSKI. 

AKLAMACJAJ 3, 16 Alleluja, Alleluja, Alleluja 

Tak BÓG umiłował świat, że dał swojego SYNA JEDNORODZONEGO; 

każdy, kto w NIEGO wierzy, ma życie wieczne. 

SŁOWA EWANGELII WEDŁUG ŚW. ŁUKASZAŁk 19, 1-10 

JEZUS wszedł do Jerycha i przechodził przez miasto. A był tam pewien 

człowiek, imieniem Zacheusz, zwierzchnik celników i bardzo bogaty. 

Chciał on koniecznie zobaczyć JEZUSA, kto to jest, ale nie mógł z powodu 

tłumu, gdyż był niskiego wzrostu. Pobiegł więc naprzód i wspiął się na sy-

komorę, aby móc GO ujrzeć, tamtędy bowiem miał przechodzić. 

Gdy JEZUS przyszedł na to miejsce, spojrzał w górę i rzekł do niego: 

»Zacheuszu, zejdź prędko, albowiem dziś muszę się zatrzymać w twoim 

domu«. Zeszedł więc z pośpiechem i przyjął GO rozradowany. A wszyscy 

widząc to szemrali: „Do grzesznika poszedł w gościnę”. 

Lecz Zacheusz stanął i rzekł do PANA: „PANIE, oto połowę mego majątku 

daję ubogim, a jeśli kogo w czym skrzywdziłem, zwracam poczwórnie”. 

Na to JEZUS rzekł do niego: »Dziś zbawienie stało się udziałem tego domu, 

gdyż i on jest synem Abrahama. Albowiem SYN CZŁOWIECZY przyszedł 

szukać i zbawić to, co zginęło«. 

PATRON TYGODNIA: BŁ. JERZY NAPPER, MĘCZENNIK 
Urodził się w 1550 w posiadłości Holywell 
Manor, dziś w centrum Oxfordu. 

Był synem Edwarda, byłego profesora 
koledżu All Souls oraz jego drugiej żony, 
Anny, siostrzenicy kard. Wilhelma Petow. 

5.I.1566 rozpoczął studia w koledżu Corpus 
Christi, ale już w 1568, po odrzuceniu przy-
sięgi wierności królowej zgodnie z Aktem 
Zwierzchności, wyrzucony jako katolik. 

24.VIII.1579 udał się do Angielskiego Kole-
dżu, czyli seminarium kształcącego  kapła-
nów - Anglików, we francuskim Reims. 

Szybko powrócił i prawie natychmiast, 
w XIII.1580, został aresztowany – pod za-
rzutem zdrady. Przez 9 lat przebywał w wię-
zieniu Wood Street Counter w Londynie, 
skąd zwolniony został w VI.1589, po ukorze-
niu się wszelako i uznaniu Aktu Zwierzchności i królowej, jako głowy kościoła… 

Po zwolnieniu pojechał na kontynent i pełen żalu za akt wyparcia się papieża 
został przyjęty do Angielskiego Koledżu. W 1596 przyjął święcenia kapłańskie. 

W 1603 powrócił potajemnie do Anglii. Zamieszkał u brata, w Holywell. Stamtąd 
przez 7 lat udzielał, potajemnie, posługi kapłańskiej – m.in. w piwnicach pubów… 

Aresztowano go 19.VI.1610. Miał przy sobie puszkę z dwiema konsekrowanymi 
Hostiami oraz niewielki relikwiarz. To wystarczyło… Później znaleziono jeszcze 
brewiarz, święte oleje oraz … podręczną paczuszkę z igłą, nicią i naparstkiem. 

W Oxford stanął przed sądem. Uznano, że znalezienie świętych olejów jest oczy-
wistym dowodem zdrady – świadczenia posługi kapłańskiej, która od 1884 była 
zakazana. Skazano go na śmierć, ale wykonanie wyroku odroczono. 

W więzieniu w Oxford siedział w celi z więźniem kryminalnym, rabusiem 
drogowym. Podczas egzekucji, już na szafocie, ów rabuś stwierdził, że stał się – 
dzięki Jerzemu – katolikiem. To sprawiło, że karę śmierci Jerzego przywrócono. 
Próbowano go jeszcze mamić wolnością za cenę złożenia przysięgi na wierność 
królowej, zgodnie z Aktem Zwierzchności. Tym razem Jerzy odmówił… 

9.XI.1610 rano odprawił w celi, na co mu zezwolono, Mszę św.… Po południu, 
między 13

00
 a 14

00
 stanął na szafocie. Zamordowany został zgodnie z ówcześnie 

obowiązującym prawem wobec zdrajców: poprzez powieszenie, wypatroszenie 
i poćwiartowanie (ang. hanged, drawn and quartered)… 

Głowę Jerzego umieszczono na pice na wieży Toma (albo na jej iglicy, według 
niektórych źródeł), przy wejściu do koledżu Christ Church, w Oxfordzie. Natomiast 
jego kończyny zawieszono na czterech bramach miejskich. 

Jerzy został beatyfikowany 15.XII.1929 przez Piusa XI. (uroczystość 9 listopada) 

il.: JERZY NAPPER; źródło: www.santiebeati.it 

http://www.swzygmunt.knc.pl/
http://www.orientalism-in-art.org/Jesus-summoning-Zacchaeus-the-publican-to-entertain-him-at-his-house-large.html
http://www.santiebeati.it/immagini/?mode=view&album=90113&pic=90113A.JPG
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INFORMACJE PARAFIALNE 
 1-8.XI: Codziennie można zyskać ODPUST ZUPEŁNY dla zmar-

łych za pobożne nawiedzenie cmentarza i odmówienie 
modlitwy za zmarłych. 

 3.XI (niedziela): Po sumie comiesięczna adoracja NAJŚWIĘTSZEGO 

SAKRAMENTU, a po niej spotkanie kół Żywego Różańca. 
 Na wypominki roczne księża przyjmują w zakrystii i kan-

celarii parafialnej, a w dniach 3-4.XI także na cmentarzu. 
Za zmarłych polecanych w wypominkach rocznych modli-
my się w każdą 2gą sobotę miesiąca o 1715 i Mszy św. o 1800. 

 9.XI (sobota): 

 O 1715 WYPOMINKI. 
 O 1800 Msza św. za zmarłych polecanych w WYPOMINKACH. 
 Pielgrzymka autokarowa do Częstochowy. Koszt 70,- pln. 

Wyjazd sprzed kościoła o 600. Parę osób jest zapisanych 
na listę rezerwową - jeżeli zgłosi się jeszcze kilka osób 
jest możliwość zorganizowania drugiego autokaru. 

 10.XI (niedziela): DZIEŃ SOLIDARNOŚCI Z KOŚCIOŁEM PRZEŚLADO-
WANYM. 

 Po Mszach św. zbierane będą ofiary do puszek na pomoc 
dla prześladowanych chrześcijan. 

 Chrzty w 4tą niedzielę listopada, 24.XI na sumie. Zgłoszenia 
do 16.XI w kancelarii. Przygotowanie przed chrztem dla ro-
dziców i chrzestnych 17.XI po sumie, w kościele. 

 W przyszłym, 2014 roku, w terminie od 28.III do 5.IV nasza 
parafia pragnie zorganizować pielgrzymkę do Włoch. 
Szczegółowy program pielgrzymki – na ulotkach w kościele. 
Chętni do wzięcia udziału w pielgrzymce proszeni są o zgła-
szanie się do któregoś z księży. Pielgrzymka dojdzie do skut-
ku, jeśli zgłosi się wystarczająca liczba chętnych. Z powo-
dów organizacyjnych najlepiej by było, gdyby do końca 
listopada udało się skompletować całą grupę. 

 Zachęcamy do lektury prasy i wydawnictw katolickich! 

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

27.X Joanna Maria SZPERL, Parcela 

 24.X Zuzanna BIERNACKA, Łęg 

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

INTENCJE MSZALNE I MODLITEWNE 

4.XI 
(poniedziałek) 

730 † Ireny i Władysława LEWANDOWSKICH 

1800 † Tadeusza, Zbigniewa, Jana i Cecylii OKLEJÓW 

5.XI 
(wtorek) 

730 w pewnej intencji 

1800 † Ireny i Władysława LEWANDOWSKICH 

6.XI 
(środa) 

730 † Ireny i Władysława LEWANDOWSKICH 

1800 † Heleny MOLAK, Marii i Jana SZEWCZYKÓW 

7.XI 
(czwartek) 

730 w pewnej intencji 

1800 † Ireny i Władysława LEWANDOWSKICH 

8.XI 
(piątek) 

730 † Ireny i Władysława LEWANDOWSKICH 

1800 † Heleny MOLAK 

9.XI 
(sobota) 

730 I† Ireny i Władysława LEWANDOWSKICH 

1715 WYPOMINKI 

1800 † zmarłych polecanych w WYPOMINKACH 

10.XI 
(niedziela) 

845 

† Henryka i Genowefy BONDARYŃSKICH, 

Franciszka i Katarzyny STĘPNICKICH 

† Ireny i Władysława LEWANDOWSKICH 

1030 
† Ewy KRYCZKI, w 1 rocznicę śmierci 

dziękczynna: za miłość i szczęście w rodzinie i za dar dzieci 

1200 
† Józefa PIÓRECKIEGO, w 10 rocznicę śmierci, 

Elżbiety PIÓRECKIEJ 

1800 
† Andrzeja CZUBY, w 2 rocznicę śmierci, 

Stefana KNAPA, w 4 rocznicę śmierci, 

zmarłych z rodzin CZUBÓW, KNAPÓW i ŚLIWIŃSKICH 

PAMIĄTKI HISTORII: CHRYSTUS FRASOBLIWY Z PRZEWORSKA 
W 1624 kolejna wielka, licząca ponad 10,000 wojowników, banda Tata-

rów Krymskich, czyli ówczesnych piratów lądowych, pod dowództwem nie-

jakiego Kantymira Murzy, dotarła aż do centralnych ziem polskich. Ich ce-

lem nie było podbicie kraju, a pozyskanie łupu i niewolników, tzw. jasyru… 

Dotarli do Sandomierza, a po przekroczeniu Wisły aż do Sędziszowa. W dro-

dze powrotnej zdobyli Krosno i zatrzymali się w okolicach Przeworska. 

Spalili kilka wsi i kościołów. Ale Przeworska nie zdobyli… 

Miało się to dziać w Wielkim Tygodniu, 1-7.IV.1624. 

Istnieje kilka, częściowo sprzecznych, częściowo uzupeł-

niających się, legend związanych z owymi wydarzeniami. 

Być może najbliższy prawdy jest zapis z 1634 w kronice 

przeworskich bernardynów, czyli franciszkanów, którzy 

od 1461 mieli w Przeworsku swój klasztor: 

„Rok 1624. […] Turcy oblegali Przeworsk. […] Wodzem ture-

ckim był kolega szkół zagranicznych ówczesnego gwar-

diana. Skorzystał z tego gwardian i zaprosił go do siebie. 

Wódz cichcem przyszedł późnym wieczorem do klasz-

toru. O. gwardian poprosił go, aby odstąpił od oblężenia 

klasztoru i Przeworska, on odparł że tego uczynić nie mo-

że, bo chan wysyłając go na wojnę dał mu szablę a zara-

zem stryczek na znak, że ma się bronić do ostatka. […] 

Lecz - jak mówił dalej wódz - jest wyjście. Po powrocie 

stąd zachoruję i oddam komendę swojemu zastępcy. 

On jest młody i niedoświadczony. Uderzycie rano 

we dzwony, zbierzcie co tylko możecie ludzi, naróbcie 

hałasu, wyruszcie za bramy. On nie wiedząc co się dzieje, w przypusz-

czeniu, że idzie na niego duża armia, zapewne się cofnie”. 

Czy owym dowódcą był sam Kantymir Murza – nie wiadomo… 

Inne wersje tej legendy uzupełniają, że dwóch adwersarzy znało się jeszcze 

z dzieciństwa, gdy obaj zostali porwani w jasyr. Jeden z nich, późniejszy 

gwardian, miał być wykupiony, a drugi pozostał na służbie chana… 

Opisane starcie miało mieć miejsce w Wielki Piątek, 5.iv.1624. Chłopi 

z niezajętych przez Tatarów okolicznych wsi przynieść mieli do klasztoru-

warowni bernardyńskiej drewniane naczynia (cebrzyki, baryłki, niecki) 

i bijąc w nie, uczynić taki wrzask, że zastępca dowódcy przeraził się 

i zarządził zwinięcie obozu i odwrót. Rano miasto było wolne. 

Ów nieszczęsny turecki wódz miał zostać powieszony pod Jarosławiem. 

Według innego przekazu miał zginąć podczas starcia pod Przeworskiem… 

Ludowe legendy mówią także o kobietach, które zajmowały się praniem. 

I to one na widok Tatarów zaczęły uderzać kijankami, warzechami, 

chochlami w tary, baniaki, cebrzyki i garnki, ostrzegając miasto… 

Według jeszcze innej legendy Tatarów zauważył starszy cechu kominiar-

skiego – niejaki Niedziocha. Wydobyć miał kociołek miedziany obciągnięty 

skórą (tzw. taraban, tołumbas), wybiegł na rynek i zaczął weń bębnić. 

Musiano posłużyć się tarabanem, naczyniami, chochlami - bo od Wiel-

kiego Czwartku zamilkły dzwony kościelne… 

Na pamiątkę w Wielki Czwartek mężczyźni z rodu Niedziochów uderzali 

odtąd na rynku przeworskim w pamiątkowy taraban. Zwyczaj miał być 

jeszcze obchodzony w latach 1950-tych, gdy zmarły ok. 1955 niejaki Julian 

Niedziocha przekazał swój bęben Ochotniczej Straży Pożarnej. 

W drodze powrotnej, obładowani łupami i pędzący ze sobą nieszczęsnych 

pobranych w jasyr, Tatarzy podążyli na wschód, w stronę chanatu 

krymskiego. Ale pod Martynowem pułapkę na nich zastawił hetman 

Stanisław Koniecpolski. 20.VI.1624 udało mu się pokonać Kantymira 

Murzę, choć ten próbował fortelu: rozdzielił swe wojska. Kosz – czyli głów-

ną część bandy tatarskiej, chroniącą pozyskane łupy – wysłał w jedną 

stronę, natomiast pozostałą część przeciwstawił hetmanowi. Koniecpolski 

nie dał się nabrać: pokonał i jednych i drugich, i odzyskał wszystkie łupy… 

Na pamiątkę odniesionego zwycięstwa usypano w Przeworsku kopiec. 

Na jego szczycie ustawiono obelisk-kolumnę. Następnie – zapewne jesz-

cze w XVII w. – kolumnę zwieńczono ażurową kapliczką. W jej wnętrzu 

umieszczono drewnianą figurkę CHRYSTUSA FRASOBLIWEGO. To ON miał 

sprawić, że udało się Przeworskowi uniknąć wówczas zniszczenia, to ON 

odtąd miał się pochylać, z zatroskaniem, na losami miasteczka… 

Z czasem obelisk lekko się pochylił, a CHRYSTUS FRASOBLIWY zaginął. 

Na JEGO miejscu pojawiła się figurka MATKI BOŻEJ, która odtąd sprawuje 

pieczę nad Przeworskiem. 

il. OBELISK NA KOPCU TATARSKIM – Przeworsk; źródło: podkarpackie.regiopedia.pl 

TKANINA… 
Bór nici wąskie palce i krosna wierności 

oczekiwania ciemne flukta 

więc przy mnie bądź pamięci krucha 

udziel swej nieskończoności 

Słabe światło sumienia stuk jednostajny 

odmierza lata wyspy wieki 

by wreszcie przenieść na brzeg 

niedaleki czółno i wątek osnowę i całun 

HERBERT, Zbigniew (1924, Lwów - 1998, Warszawa) 

il. ZŁOŻENIE DO GROBU: SANZIO, Rafał (1483, Urbino - 1520, Rzym), 1507, olejny na desce, 184×176 cm, 
Galleria Borghese, Rzym; 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://podkarpackie.regiopedia.pl/zdjecie/widok-na-kopiec-tatarski-46526
http://www.wga.hu/html/a/angelico/07/panel2.html
http://www.swzygmunt.knc.pl/

