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„Liturgia ziemska daje nam niejako przedsmak uczestnictwa w liturgii niebiańskiej, odprawianej w mieście świętym Jeruzalem, do którego pielgrzymujemy, 

gdzie CHRYSTUS siedzi po prawicy BOŻEJ jako sługa świątyni i prawdziwego przybytku. W liturgii ziemskiej ze wszystkimi zastępami duchów niebieskich 

wyśpiewujemy PANU hymn chwały; wspominając ze czcią świętych, mamy nadzieję uczestniczenia we wspólnocie z nimi; oczekujemy jako ZBAWICIELA PANA 

naszego, JEZUSA CHRYSTUSA, aż się ukaże jako TEN, który jest życiem naszym, a my z NIM razem pojawimy się w chwale”Sobór Watykański II, konst. Sacrosanctum Concilium, 8; 

por. konst. Lumen gentium, 50. [KKK, 1090] 

DWUDZIESTA TRZECIA NIEDZIELA ZWYKŁA 

 

GDZIE DWÓCH LUB TRZECH W MOJE IMIĘ – TISSOT Jakub Józef Jacek (1836, Nantes – 1902, Buillon) 

1886-94, farby wodne na szarym papierze, 15.7×14.1 cm, Brooklyn Museum, Nowy Jork; źródło: www.brooklynmuseum.org 

Z KSIĘGI PROROKA EZECHIELAEz 33, 7-9 

To mówi PAN: 

»Ciebie, o synu człowieczy, wyznaczyłem na stróża domu Izraela, abyś 

słysząc z mych ust napomnienia, przestrzegał ich w moim imieniu. 

Jeśli do występnego powiem: ‘Występny musi umrzeć’, a ty nic nie mówisz, 

by występnego sprowadzić z jego drogi, to on umrze z powodu swej prze-

winy, ale odpowiedzialnością za jego śmierć obarczę ciebie. 

Jeśli jednak ostrzegłeś występnego, by odstąpił od swojej drogi i zawrócił, 

on jednak nie odstępuje od swojej drogi, to on umrze z własnej winy, ty zaś 

ocaliłeś swoją duszę«. 

PSALM RESPONSORYJNYPs 95 (94), 1-2. 6-7ab. 7c-9 (R.: por. 7c i 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 RZYMIANRz 13, 8-10 

Bracia: 

Nikomu nie bądźcie nic dłużni poza wzajemną miłością. 

Kto bowiem miłuje bliźniego, wypełnił Prawo. Albowiem przykazania: 

»Nie cudzołóż, nie zabijaj, nie kradnij, nie pożądaj« i wszystkie inne stresz-

czają się w tym nakazie: »Miłuj bliźniego swego jak siebie samego«. 

Miłość nie wyrządza zła bliźniemu. Przeto miłość jest doskonałym 

wypełnieniem Prawa. 

AKLAMACJA2 Kor 5, 19 Alleluja, Alleluja 

W CHRYSTUSIE BÓG pojednał świat ze sobą, 

nam zaś przekazał słowo jednania. 

SŁOWA EWANGELII WEDŁUG ŚW. MATEUSZAMt 18, 15-20 

JEZUS powiedział do swoich uczniów: 

»Gdy twój brat zgrzeszy przeciw tobie, idź i upomnij go w cztery oczy. 

Jeśli cię usłucha, pozyskasz swego brata. Jeśli zaś nie usłucha, weź ze so-

bą jeszcze jednego albo dwóch, żeby na słowie dwóch albo trzech 

świadków opierała się cała sprawa. Jeśli i tych nie usłucha, donieś 

Kościołowi. A jeśli nawet Kościoła nie usłucha, niech ci będzie jak poganin 

i celnik. 

Zaprawdę, powiadam wam: Wszystko, co zwiążecie na ziemi, będzie 

związane w niebie, a co rozwiążecie na ziemi, będzie rozwiązane w niebie. 

Dalej zaprawdę powiadam wam: Jeśli dwaj z was na ziemi zgodnie o coś 

prosić będą, to wszystkiego użyczy im mój OJCIEC, który jest w niebie. 

Bo gdzie są dwaj albo trzej zebrani w imię MOJE, tam jestem pośród nich«. 

PATRON TYGODNIA: ŚW. STEFAN PONGRACZ, MĘCZENNIK 
Urodził się w 1582 na zamku Alvinc w Siedmiogrodzie, 

w węgierskiej rodzinie szlacheckiej związanej z panu-
jącym dworem Batorych… 

Rodzice byli katolikami, wysłali więc syna do zało-
żonego przez Stefana Batorego w 1581 kolegium 
jezuickiego w mieście Kluż. 

Po jego ukończeniu w 1602 zdecydował się na podą-
żanie drogą powołania – wstąpił do jezuitów. 

Nowicjat odbył w klasztorze w słowackim Brnie. Tam 
spotkał się z młodym polskim jezuitą, pochodzącym 
ze śląskiego Cieszyna, Melchiorem Grodzieckim… 

Następnie w czeskiej Pradze i austriackim Grazu 
odbył studia teologiczne i filozoficzne. 

Po przyjęciu święceń kapłańskich i zakończeniu 
praktyki pedagogicznej w Klagenfurcie i Lublanie 

został wykładowcą w powstałym w 1613 jezuickim kolegium w miejscowości 
Humienne we wschodniej Słowacji. 

23.V.1618 w Pradze na zamku królewskim na Hradczanach protestanccy parla-
mentarzyści czescy, niezadowoleni jawnie wyrażaną niechęcią cesarza Macieja 
Habsburga, wyrzucili przez okno katolickich przedstawicieli cesarskich… 

Rozpoczęła się wojna trzydziestoletnia… 

Miesiąc później zbuntowani protestanci wygnali z Czech jezuitów, a rok później 
z Moraw i Brna. Wówczas w Humiennem pojawił się Melchior Grodziecki i odnowił 
dawną znajomość ze Stefanem… 

W VIII.1619 cesarstwo Habsburgów najechał, w porozumieniu z protestantami 
czeskimi, nowy władca Siedmiogrodu, kalwin, Gábor Bethlen. Zaatakował Węgry, 
wschodnią Słowację, zajął Bratysławę i podszedł pod Wiedeń… 

Po usłyszeniu o najeździe Stefan udał się do Koszyc. Przebywał tam bowiem 
o. Melchior Grodziecki, posługując jako kapelan wojskom cesarskim… 

Tam też opactwem benedyktyńskim administrował Chorwat, ks. Marek Krzyżew-
czanin. Razem ze Stefanem postanowili przeprowadzić ośmiodniowe rekolekcje… 

Nie zdążyli ich skończyć, bowiem 7.IX.1619 pod miasto podeszła armia Jerzego 
Rakoczego. Radni miejscy, podburzeni przez kalwinów, otwarli bramy miejskie… 

Kalwini namawiali Rakoczego do wycięcia w pień wszystkich katolików, ale ten 
zdecydował się na ograniczenie represji do kapłanów. 7.IX.1619 uwięziono 
Stefana, o. Melchiora Grodzieckiego i ks. Marka Krzyżewczanina. 

Najpierw werbalnie namawiano ich do apostazji. Bezskutecznie. Potem, po pół-
nocy, hajducy Rakoczego rozpoczęli tortury… 

Rozpoczęto od Stefana, później męczono o. Melchiora Grodzieckiego, a na końcu 
najstarszego, ks. Krzyżewczanina. 

Nogi obciążono im kamieniami a ręce przymocowano do belek. Następnie 
unoszono belki w górę. Tak wiszących kaleczono nożami, rywano ciało obcęgami. 
Rany przypalano pochodniami. dokończenie na odwrocie 

http://www.swzygmunt.knc.pl/
http://www.brooklynmuseum.org/opencollection/objects/13395
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INFORMACJE PARAFIALNE 
 7.IX (niedziela): Po sumie adoracja NAJŚWIĘTSZEGO SAKRAMENTU, 

a po niej spotkanie Kół Żywego Różańca. 
 12-15.IX (piątek-poniedziałek): Rekolekcje i nawiedzenie obrazu 

MATKI BOŻEJ CZĘSTOCHOWSKIEJ, peregrynującego po naszej 
Archidiecezji. Rekolekcje przygotowujące poprowadzi o. To-
masz Mular – redemptorysta. Program – poniżej. 

 14.IX (niedziela): Msza św sprawowana zwykle o 1800 zostanie 
odprawiona o 1700. 

Prosimy! parafian, o takie zorganizowanie czasu, by móc brać 

udział tak w rekolekcjach, jak i samym nawiedzeniu OBRAZU. 

NAWIEDZENIE OBRAZU MATKI BOŻEJ CZĘSTOCHOWSKIEJ 

12.IX 
(piątek) 

1800 Msza św. z nauką rekolekcyjną 

2100 APEL JASNOGÓRSKI 

13.IX 
(sobota) 

845 Msza św. z nauką rekolekcyjną 

1030 Msza św. z nauką rekolekcyjną 

1730 Nabożeństwo Różańcowe 

1800 Msza św. z nauką rekolekcyjną 

2100 APEL JASNOGÓRSKI 

14.IX 
(niedziela) 

845 Msza św. z nauką rekolekcyjną 

1030 Msza św. z nauką rekolekcyjną 

1200 Msza św. z nauką rekolekcyjną 

1700 Msza św. z nauką rekolekcyjną 

1800 
Nabożeństwo oczekiwania w kościele i procesja do miejsca 

przyjęcia OBRAZU (Słomczyn, róg Wilanowskiej i Jabłoniowej) 

1900 
Przywitanie OBRAZU 

Msza św. pod przewodnictwem ks. bpa Rafała Markowskiego 

2100 
APEL JASNOGÓRSKI 

Po Apelu czuwanie młodzieży i grup parafialnych 

2330 Nabożeństwo wdzięczności naszym przodkom za wiarę 

2400 
Msza św. celebrowana przez kapłanów 

pochodzących z naszej parafii i tych, którzy w niej pracowali 

15.IX 
(poniedziałek) 

100 Czuwanie modlitewne: TUROWICE 

200 Czuwanie modlitewne: KAWĘCZYN 

300 Czuwanie modlitewne: BRZEŚCE 

400 Czuwanie modlitewne: PODŁĘCZE i DĘBÓWKA 

500 Czuwanie modlitewne: CIECISZEW i PIASKI 

600 Czuwanie modlitewne: GASSY 

700 
Godzinki o Niepokalanym Poczęciu NMP, 

Msza św. z kazaniem 

900 
Msza św. dla chorych i ludzi w podeszłym wieku, 

z udzieleniem Sakramentu Chorych 

1100 
Msza św. i błogosławieństwo matek w stanie błogosławionym, 

niemowląt i przedszkolaków 

1200 Czuwanie modlitewne: ŁĘG 

1300 Czuwanie modlitewne: CZERNIDŁA 

1400 Czuwanie modlitewne: OBORY i PARCELA 

1500 
Koronka do Bożego Miłosierdzia 

Czuwanie modlitewne: KAWĘCZYNEK, SZYMANÓW, BOROWINA 

1600 Czuwanie modlitewne: SŁOMCZYN 

1700 RÓŻANIEC 

1730 Msza św. na zakończenie - liturgia pożegnania OBRAZU 

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

31.VIII Antoni Ignacy FILEC, Warszawa  

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

ZAPOWIEDZI 
Zapowiedź II: 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. Wiesława POREDA  25.VIII.2014 l. 57 

Wieczne odpoczywanie racz Jej dać PANIE! 

INTENCJE MSZALNE 

8.IX 
(poniedziałek) 

730 o łaskę zdrowia i szczęśliwy przebieg operacji 

1800 
† Wandy i Zygmunta KUCICKICH, 

zmarłych z rodziny KUCICKICH 

9.IX 
(wtorek) 

730 o łaskę zdrowia i szczęśliwy przebieg operacji 

1800 
† Krzysztofa i Stanisława NOWAKOWSKICH, 

Genowefy SZUSTKOWSKIEJ 

10.IX 
(środa) 

730 
† Heleny i Stanisława MIRKOWSKICH, 

zmarłych z rodzin MIRKOWSKICH, MELÓW i URBANKÓW 

1800 
† Marii i Stefana ZDUŃCZYKÓW, 

Stanisława GRABOWSKIEGO 

11.IX 
(czwartek) 

730  

1800 
dziękczynna w 52 rocznicę ślubu Jana i Elżbiety, z prośbą o dalsze 

błogosławieństwo BOŻE dla Jubilatów oraz ich dzieci i wnuków 

12.IX 
(piątek) 

730  

1800 o BOŻE błogosławieństwo dla Iwony i Daniela, w rocznicę ślubu 

13.IX 
(sobota) 

730 
† Elżbiety, Henryka HELAKÓW, Marii i Józefa HELAKÓW, 

Czesława SENDERĘ 

845  

1030  

1730 RÓŻANIEC 

1800 † Wandy ŁOJEWSKIEJ, w 13 rocznicę śmierci 

14.IX 
(niedziela) 

845 † Jana i Józefa ORNATÓW, Tadeusza RETMAŃSKIEGO 

1030 
† Witolda ŁACHA 

† Ewy KRYCZKI 

1200 
† Stanisławy BOGUSZEWSKIEJ, w 8 rocznicę śmierci, 

Michała BATOROWSKIEGO 

1700 
† Władysława ŻUBERA, Pawła i Wandy CZARNOWSKICH, 

Kazimierza i Janiny GĄCIKOWSKICH 

1800 nabożeństwo oczekiwania i procesja do miejsca przyjęcia OBRAZU 

1900 Msza św. na przyjęcie OBRAZU (celebrans: bp Rafał Markowski) 

MODLITWA WARSZAWSKA 
Oto posągu rozbity kamień, 

Oto umarłe ulice. 

ŚWIĘTA MARYJO, módl się za nami 

O amunicję. 

Oto bezduszny serca egzamin. 

Oto po dwakroć ruiny. 

ŚWIĘTA MARYJO, módl się za nami 

O karabiny. 

Gdzież są granice ludzkich doświadczeń, 

Gdzież jest zapłata rozwalin? 

ŚWIĘTA MARYJO, nikt tu nie płacze, 

Gniew tu się pali. 

Noc nam śmiertelne okrywa rany - 

Nim świt odsłoni nas blady, 

ŚWIĘTA MARYJO, wstąp razem z nami 

Na barykady. 

Oto nam huczą strzały armatnie, 

Na szańcach Żelaznej Bramy, 

ŚWIĘTA MARYJO, w palbie ostatniej 

Módl się za nami. 

MIĘDZYRZECKI, Artur Adam (1922, Warszawa – 1996, Warszawa)), IX.1944, Włochy 

il. POWSTAŃCZA MSZA ŚW. - LOKAJSKI, Eugeniusz Zenon (1908, Warszawa – 1944, Warszawa), 1-10.VIII.1944; źródło: www.1944.pl 

PATRON TYGODNIA:  ŚW. STEFAN PONGRACZ, MĘCZENNIK, DOKOŃCZENIE 
Pierwszego uśmiercono ks. Krzyżewczanina. Ścięto go toporem. 

Jezuitów męczono dłużej. Głowy okręcano im sznurami i ściskano, aż oczy 
wychodziły ponoć na wierzch. 

Ale byli nieugięci. Wzywali tylko PANA JEZUSA i NAJŚWIĘTSZĄ MARYJĘ PANNĘ… 

Nad ranem toporem ścięto głowę Melchiora Grodzieckiego. 

Stefan patrzył jak okaleczone ciała współtowarzyszy kaci wrzucili do kloaki… 

Konał przez dwadzieścia godzin. Wreszcie i on, w niesamowitych męczarniach, 
odszedł do PANA. I jego ciało wrzucono do gnojówki… 

Ponoć nawet protestanci byli zbulwersowani naturą mordu. Kalwińska rada 
miejska miała wobec tego uzyskać od Rakoczego pozwolenie na na przeniesienie 
zwłok w inne miejsce. Tak też uczyniono, ale nie pochowano ich godnie, lecz 
przysypano gruzem… 

Kilka miesięcy później, 23.XI.1619, pod Humiennem, polscy lisowczycy pobili 
Rakoczego. Była to tzw. pierwsza odsiecz wiedeńska, bowiem w rezultacie Gabor 
Bethlen zmuszony został do przerwania oblężenia Wiednia… 

Wówczas udało się pochować uroczyście zwłoki koszycki męczenników. 

W 1636 relikwie przeniesiono do Trnawy, gdzie po kilkakrotnej zmianie miejsca 
spoczęły w klasztorze urszulanek… 

Wszyscy trzej zostali beatyfikowani 15.I.1905 przez Piusa X. 

Kanonizował ich 2.VII.1995 w Rzymie św. Jan Paweł II. (uroczystość 8 września) 

il. na odwrocie: ŚW. STEFAN PONGRACZ, obraz współczesny; źródło: newsaints.faithweb.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.1944.pl/galerie/fototeka/foto/306/?szukaj=Msza
http://newsaints.faithweb.com/year/1619.htm
http://www.swzygmunt.knc.pl/

