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TEN, który zaszczepił nas na prawdziwym Krzewie winnym, sprawi, że będziemy przynosić owoc DUCHA, którym jest: „miłość, radość, pokój, cierpliwość, 

uprzejmość, dobroć, wierność, łagodność, opanowanie”Ga 5, 22-23. „DUCH jest naszym życiem”; im bardziej wyrzekamy się siebiePor. Mt 16, 24-26, tym bardziej 

„stosujemy się do DUCHA”Ga 5, 25. [KKK, 736, fragm.] 

DWUDZIESTA DRUGA NIEDZIELA ZWYKŁA 

 

POKUTUJĄCY ŚW. PIOTR – GRECO, El (1541, Candia - 1614, Toledo) 

ok. 1605, olejny na płótnie, 102×84 cm, szpital Tavera, Toledo; źródło: www.wga.hu 

Z KSIĘGI PROROKA JEREMIASZAJr 20, 7-9 

Uwiodłeś mnie, PANIE, a ja pozwoliłem się uwieść; ujarzmiłeś mnie i prze-

mogłeś. Stałem się codziennym pośmiewiskiem, wszyscy mi urągają. 

Albowiem ilekroć mam zabierać głos, muszę obwieszczać: „Gwałt i ruina!”. 

Tak, słowo PANA stało się dla mnie każdego dnia zniewagą i poś-

miewiskiem. 

I powiedziałem sobie: „Nie będę GO już wspominał ani mówił w JEGO imię”. 

Ale wtedy zaczął trawić moje serce jakby ogień nurtujący w moim ciele. 

Czyniłem wysiłki, by go stłumić, lecz nie potrafiłem. 

PSALM RESPONSORYJNYPs 63 (62), 2. 3-4. 5-6. 8-9 (R.: por. 2ab) 

REFREN: Ciebie, mój BOŻE, pragnie moja dusza. 

BOŻE mój, BOŻE, szukam CIEBIE 

i pragnie CIEBIE moja dusza. 

CIAŁO moje tęskni za Tobą, 

jak ziemia zeschła i łaknąca wody. 

Oto wpatruję się w CIEBIE w świątyni, 

by ujrzeć TWĄ potęgę i chwałę. 

A TWOJA łaska jest cenniejsza od życia, 

więc sławić CIĘ będą moje wargi. 

Będę CIĘ wielbił przez całe me życie 

i wzniosę ręce w imię TWOJE. 

Moja dusza syci się obficie, 

a usta CIĘ wielbią radosnymi wargami. 

Bo stałeś się dla mnie pomocą 

i w cieniu TWYCH skrzydeł wołam radośnie: 

Do CIEBIE lgnie moja dusza, 

prawica TWOJA mnie wspiera. 

Z DRUGIEGO LISTU ŚW. PAWŁA APOSTOŁA DO RZYMIANRz 12, 1-2 

Proszę was, bracia, przez miłosierdzie BOŻE, abyście dali ciała swoje 

na ofiarę żywą, świętą, BOGU przyjemną, jako wyraz waszej rozumnej 

służby BOŻEJ. Nie bierzcie więc wzoru z tego świata, lecz przemieniajcie się 

przez odnawianie umysłu, abyście umieli rozpoznać, jaka jest wola BOŻA: 

co jest dobre, co BOGU przyjemne i co doskonałe. 

AKLAMACJApor. Ef 1, 17-18 Alleluja, Alleluja 

Niech OJCIEC naszego PANA JEZUSA CHRYSTUSA 

przeniknie nasze serca swoim światłem, 

abyśmy wiedzieli, czym jest nadzieja naszego powołania. 

SŁOWA EWANGELII WEDŁUG ŚW. MATEUSZAMt 16, 21-27 

JEZUS zaczął wskazywać swoim uczniom na to, że musi iść do Jerozolimy 

i wiele wycierpieć od starszych i arcykapłanów, i uczonych w Piśmie; 

że będzie zabity i trzeciego dnia zmartwychwstanie. 

A Piotr wziął GO na bok i począł robić MU wyrzuty: „PANIE, niech CIĘ 

BÓG broni! Nie przyjdzie to nigdy na CIEBIE”. 

Lecz ON odwrócił się i rzekł do Piotra: »Zejdź MI z oczu, szatanie! Jesteś 

MI zawadą, bo nie myślisz o tym, co BOŻE, ale o tym, co ludzkie«. 

Wtedy JEZUS rzekł do swoich uczniów: »Jeśli kto chce pójść za MNĄ, 

niech się zaprze samego siebie, niech weźmie krzyż swój i niech MNIE 

naśladuje. Bo kto chce zachować swoje życie, straci je; a kto straci 

swe życie z mego powodu, znajdzie je. Cóż bowiem za korzyść odniesie 

człowiek, choćby cały świat zyskał, a na swej duszy szkodę poniósł? 

Albo co da człowiek w zamian za swoją duszę? 

Albowiem SYN CZŁOWIECZY przyjdzie w chwale OJCA swego razem z aniołami 

swoimi, i wtedy odda każdemu według jego postępowania«. 

PATRON TYGODNIA: BŁ. WILHELM BROWNE, MĘCZENNIK 
Urodził się prawd. w Northampton, 
w angielskim hrabstwie o tej sa-
mej nazwie. 

Pozostawał na usługach sir To-
masza Darcy, prawd. dziedzica Tem-
ple Hirst w pobliżu Selby, w hrab-
stwie York, potomka innego To-
masza, który w 1537 został stra-
cony przez Henryka VIII za udział 
w tzw. Piegrzymce Łaski, sprzeciwie 
wobec rozwiązania klasztorów 
przez monarchę… 

Znany był z odmowy uczestni-
czenia w nabożeństwach anglikańskich i ze sprzeciwu wobec tzw. Przysięgi 
Zwierzchności, mocą której urzędnicy państwowi zmuszani byli do uznania króla 
za głowę Kościoła w Anglii. 

Aresztowany został w posiadłości Tomasza Darcy w 1605 wraz z pochodzącymi 
z hrabstwa York nauczycielem Tomaszem Wellbourn i Janem Fulthering. 

Były to pierwsze lata rządów Jakuba I Stuarta, który królem Anglii został w 1603. 

Oskarżeni zostali o „bycie żarliwymi katolikami, wykazującymi się wielką 
pomysłowością w namawianiu sąsiadów do przyjęcia wiary katolickiej”. 

Przetrzymywano ich w więzieniu na zamku w York. 

Tam też ok. 1.VIII.1605, stanęli przed sądem. Zostali potraktowani jako zdrajcy, 
mocą wspomnianego Aktu Zwierzchności oraz tzw. Aktu Zdrady, mocą którego 
za zdradę uznawano samo twierdzenie, że monarcha jest heretykiem. 

Zostali skazani na karę śmierci. 

Tomasz Wellbourn i Jan Fulthering zostali straceni w Yorku. Natomiast Wilhelma 
przewieziono do więzienia w mieście Ripon, ok. 40 km od Yorku. 

Tam 6.IX.1605 został stracony na szafocie. 

Dla „zdrajców” był jeden wymiar kary – śmierć przez powieszenie, wypatroszenie 
i poćwiartowanie. Wilhelma powieszono na chwilę, po czym kat zdjął go – jeszcze 
żywego – ze stryczka, okaleczył go, rozciął mu brzuch i wyrwał wewnętrzne 
narządy, w tym serce, i na gasnących oczach umierającego wrzucił je do ogniska 
z okrzykiem: „Oto serce zdrajcy”. Na koniec zwłoki poćwiartowano… 

Szczątki umieszczono na pikach na bramach miejskich… 

Beatyfikowany go 15.XII.1929, w gronie 136 męczenników angielskiej reformacji, 
Pius XI. Beatyfikowany został także Tomasz Welbourn. (uroczystość 6 września) 

il. na odwrocie: ANGIELSCY MĘCZENNICY, kolegium angielskie, Rzym; źródło: orbiscatholicussecundus.blogspot.com 

http://www.swzygmunt.knc.pl/
http://www.wga.hu/html/g/greco_el/15/1513grec.html
http://orbiscatholicussecundus.blogspot.com/2009/10/english-martyrs-commemorated-in-rome.html
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INFORMACJE PARAFIALNE 
 31.VIII (niedziela): W czasie Mszy św. o 1200 dziękujemy PANU 

BOGU za tegoroczne plony. Poszczególne wsie przychodzą 
na Mszę św. z wieńcami dożynkowymi. 

 1.IX (poniedziałek): Msza św. na rozpoczęcie roku szkolnego 
2014/15 dla szkół w Słomczynie i Brześcach o 800. Serdecznie 

zapraszamy! dzieci, młodzież, rodziców i grono pedagogiczne. 

 4.IX (czwartek): 1-SZY CZWARTEK MIESIĄCA. 
 Msza Św. wotywna o CHRYSTUSIE NAJWYŻSZYM i WIECZNYM 

KAPŁANIE o 1800. Serdecznie zapraszamy! 
 5.IX (piątek): 1-SZY PIĄTEK MIESIĄCA. 

 Msza św. o NAJŚWIĘTSZYM SERCU PANA JEZUSA o 1800. 
 Msza św. dla dzieci o 1545. 
 Spowiedź 1szo-piątkowa ½ godz. przed Mszą św. 

 6.IX (sobota): WYPOMINKI o 1720. Po nich Msza św. za zmarłych 
polecanych w wypominkach. 

 14-15.IX (niedziela wieczór – poniedziałek wieczór): Nawiedzenie obrazu 
MATKI BOŻEJ CZĘSTOCHOWSKIEJ, który peregrynuje po Archi-
diecezji Warszawskiej, w naszej parafii. 
 12-14.IX (piątek-niedziela): Rekolekcje poprzedzające nawie-

dzenie OBRAZU JASNOGÓRSKIEGO. 
Prosimy! parafian, o takie zorganizowanie czasu, by móc brać 

udział tak w rekolekcjach, jak i samym nawiedzeniu OBRAZU. 

 Parafialny Zespół Caritas, serdecznie dziękuje! wszystkim 

ofiarodawcom, którzy wsparli akcję zakupu wyprawek 
szkolnych dla najuboższych dzieci z naszej parafii. 

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

24.VIII Wiktoria Zofia SKOWRON, Kawęczynek  

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

ŚLUBY 
Sakrament Małżeństwa w ostatnim czasie przyjęli: 

29.VIII Maciej Paweł KNYZIAK i Marta BOROWSKA 

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

ZAPOWIEDZI 
Zapowiedź I: Patryk ŚLIWKA, kawaler, i Agnieszka Małgorzata 

SMOLIŃSKA, panna, oboje z parafii tutejszej 
Ktokolwiek wiedziałby o przeszkodach w zawarciu małżeństwa przez 

w/w osoby proszony jest o skontaktowanie się z Kancelarią Parafialną 

ODESZLI 
W ostatnim czasie odeszła z naszego grona: 

śp. Marianna JAGNYZIAK  19.VIII.2014 l. 100 

Wieczne odpoczywanie racz Jej dać PANIE! 

INTENCJE MSZALNE 

1.VIII 
(poniedziałek) 

730 † Jerzego ZDUŃCZYKA, w 2 rocznicę śmierci 

800 o o błogosławieństwo BOŻE dla rozpoczynających nowy rok szkolny 

1800 † Stefana WOJTCZAKA, z racji imienin 

2.VIII 
(wtorek) 

730 † Marty i Stefana GOŁĘBIOWSKICH 

1800 † Stefana PAWLAKA, w dniu imienin 

3.VIII 
(środa) 

730  

1800 † Izabeli KANABUS, z racji imienin 

4.VIII 
(czwartek) 

730 w pewnej intencji 

1800 † Jonasza RADWAŃSKIEGO 

5.VIII 
(piątek) 

730 w pewnej intencji 

1545  

1800 
† Ireny, w 8 rocznicę śmierci, 

Zdzisława i Romualda KŁOSÓW, 

zmarłych z rodzin KŁOSÓW i MISZKURKÓW 

6.VIII 
(sobota) 

730 † Stefana i Teresy BOGDANÓW 

1720 WYPOMINKI 

1800 † zmarłych polecanych w WYPOMINKACH 

7.VIII 
(niedziela) 

845 w pewnej intencji 

1030 † rodziców GUZIŃSKICH i ADAMCZYKÓW, Józefa KULCZYKA 

1200 † Tadeusza i Zbigniewa SMOLIŃSKICH 

1800 
† Stanisławy, Stanisława, Franciszka i Eugeniusza 

ZAWADZANKÓW 

NIEZWYKŁE MADONNY: MATKA BOŻA ZZA DRUTÓW 
W ołtarzu kaplicy Centrum św. Maksymiliana w Harmężach 

k. Oświęcimia znajduje się figurka MADONNY ZZA DRUTÓW. 

MADONNA związana jest nierozłącznie z niemieckim 

obozem zagłady Auschwitz (wówczas na terenie Niemiec). 

20.V.1940 przyjechał tam pierwszy transport 30 więźniów 

— niemieckich przestępców kryminalnych z KL Sachsen-

hausen, przewidzianych jako obozowi kapo. Następny 

transport obejmował już tylko Polaków: 14.VI.1940 

przywieziono z więzienia w Tarnowie 728 „więźniów 

politycznych”. 20.VI.1940 Niemcy przywieźli z więzienia 

Wiśnicz kolejnych 313 Polaków. Było wśród nich pięciu 

braci Kupców z Poronina. Później dowieziono jeszcze 

jednego. Wszystkich aresztowano za pomoc polskim 

oficerom w przechodzeniu przez granicę na Węgry, 

a potem na Zachód, do polskiego wojska… 

Zaraz zaczęła się rodzić konspiracja obozowa. Uczestni-

czyli w nich bracia Kupcowie, którzy pracowali w obozo-

wej stolarni oraz rzeźbiarni (tam dla Niemców wykony-

wali „dzieła artystyczne”). W małych deseczkach, które 

początkowo cywile budujący obóz a potem więźniowie 

pracujący poza obozem wynosili poza druty, przemycali 

wiadomości. Wyrzucali je po drodze, w trawę, skąd zabie-

rały je łączniczki i zanosiły do ks. Władysława Grohsa, wikariusza 

oświęcimskiego. Ten rozprowadzał je dalej: do Krakowa, na zachód… 

Pewnego dnia, jeszcze w 1940, łączniczki znalazły w wyznaczonym 

miejscu nie tylko deszczułki z informacjami, ale i maleńką figurkę MATKI 

BOŻEJ NIEPOKALANEJ. Ks. Grohs zatrzymał ją na swym biurku… 

Przetrwała tam wojnę, mimo aresztowania ks. Grohsa… 

Po wojnie ks. Grohs był wikariuszem i proboszczem w kilku parafiach. 

W końcu w 1964 został proboszczem w Wieliczce. Cały czas woził ze sobą 

malutką (17.5 cm wysokości) MADONNĘ… 

Trzech braci Kupców nie wróciło z niemieckich więzień. Jeden został 

zamordowany w Zakopanem, drugi w Auschwitz, trzeci pod koniec wojny 

na zbombardowanym statku „Cap Arcona” w porcie w Lubece. 

Ci, co przeżyli, zaczęli szukać pamiątek po braciach, szczególnie MADONNY, 

którą – jak się okazało – wyrzeźbił zamordowany w Zakopanem Bolesław. 

Ale ślad po niej zaginął i dopiero w 1971 przez przypadek dowiedzieli się 

o JEJ istnieniu. Wówczas 19.x.1971 u ks. Grohsa pojawił się Władysław Ku-

piec i ku zdumieniu kapłana wyjął ze skrytki w FIGURCE wiadomość – gryps: 

„Tę karteczkę powierzam w opiekę MATCE BOSKIEJ i niech nas nadal ma 

w swojej opiece”. Na drugiej stronie napisano: „Prosimy o pomoc dla na-

szych rodziców, którzy pozostali bez opieki, gdyż sześciu synów jest zam-

kniętych od 17 I 1940 r. Tę FIGURKĘ wykonał jeden z tych synów. Adres: 

Kupcowie, Poronin k. Zakopanego, ul. Kasprowicza 7”. 

17.x.1972 w trakcie roku św. Maksymiliana Kolbe, w czasie homilii 

w Oświęcimiu, Prymas Stefan kard. Wyszyński powiedział: 

„Niosę z sobą małą figurkę drewnianą MATKI BOŻEJ. Dał mi ją […] ks. Grohs, 

i prosił by […] mieć JĄ w czasie kazania. ‘Bo’ – mówił – ‘gdy [p. Kupiec 

znalazł się] w obozie śmierci, aresztowany w Poroninie, przysłano mi tę 

figurkę, która wewnątrz miała gryps pociechy. [Przysłano] mi Matkę Bożą’. 

Przyrzekłem […], że to będzie motto mojego przemówienia”. I było… 

Po śmierci ks. Grohsa Madonna trafiła najpierw do Niepokalanowa, 

a potem do Centrum św. Maksymiliana w Harmężach… 

il. MATKA BOŻA ZZA DRUTÓW, Centrum św. Maksymiliana Harmęże; źródło: pl.auschwitz.org 

ZAPOMNISZ KIEDYŚ O CIERPIENIU… 
Ktoś bliski odszedł tej jesieni, 

odpłynął jak na wietrze krzyk, 

ktoś odszedł tego nic nie zmieni, 

stamtąd nie wrócił jeszcze nikt. 

Zapomnisz kiedyś o cierpieniu, 

a łzy obeschną jeszcze raz, 

nadzieja cała w zapomnieniu, 

błogosławiony płynie czas, 

Dociera już powoli do mnie, 

ze nasze plany nasze sny, 

odeszły do krainy wspomnień, 

wsiąkając, jak w poduszkę łzy. 

Zapomnisz kiedyś o cierpieniu, 

a łzy obeschną jeszcze raz, 

nadzieja cała w zapomnieniu, 

błogosławiony płynie czas.  

MAKOWIECKI, Lech (ur.;1954) „Błogosławiony płynie czas” 

il. INKA SIEDZIKÓWNA - ur. 3.IX.1928, zamordowana przez UB 28.VIII.1946 w Gdańsku; źródło: podziemiezbrojne.blox.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://pl.auschwitz.org/m/index.php?option=com_content&task=view&id=359&Itemid=12%22
http://podziemiezbrojne.blox.pl/2008/08/8222INKA8221-i-8222ZAGONCZYK8221.html
http://www.swzygmunt.knc.pl/

