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BÓG objawił się Izraelowi, swemu narodowi wybranemu, jako JEDYNY: „Słuchaj, Izraelu, PAN jest naszym BOGIEM – PANEM jedynym. Będziesz miłował PANA, 

BOGA twojego, z całego swego serca, z całej duszy swojej, ze wszystkich swych sił”Pwt 6, 4-5. Przez proroków BÓG wzywa Izrael i wszystkie narody, by zwróciły się 

do NIEGO, JEDYNEGO: »Nawróćcie się do MNIE, by się zbawić, wszystkie krańce świata, bo JA jestem BOGIEM, i nikt inny!… Tak, przede MNĄ zegnie się wszelkie 

kolano, wszelki język na MNIE przysięgać będzie, mówiąc: „Jedynie u PANA jest sprawiedliwość i moc”«Iz 45, 22-24, por. Flp 2, 10-11. [KKK, 201] 

DWUDZIESTA CZWARTA NIEDZIELA ZWYKŁA 
ŚWIĘTO PODWYŻSZENIA KRZYŻA ŚWIĘTEGO 

 
MOJŻESZ I WĄŻ MIEDZIANY – RUBENS, Piotr Paweł (1577, Siegen - 1640, Antwerpia) 

1609–10, olejny na panelu, 161.2×146.1 cm, Galeria Courtauld, Londyn; źródło: www.bbc.co.uk 

Z KSIĘGI LICZBLb 21, 4b-9 

W owych dniach podczas drogi lud stracił cierpliwość. I zaczęli mówić 

przeciw BOGU i Mojżeszowi: „Czemu wyprowadziliście nas z Egiptu, byśmy 

tu na pustyni pomarli? Nie ma chleba ani wody, a uprzykrzył się nam 

już ten pokarm mizerny”. 

Zesłał więc PAN na lud węże o jadzie palącym, które kąsały ludzi, 

tak że wielka liczba Izraelitów zmarła. Przybyli więc ludzie do Mojżesza 

mówiąc: „Zgrzeszyliśmy, szemrząc przeciw PANU i przeciwko tobie. 

Wstaw się za nami do PANA, aby oddalił od nas węże”. I wstawił się Moj-

żesz za ludem. 

Wtedy rzekł PAN do Mojżesza: »Sporządź węża i umieść go na wysokim 

palu; wtedy każdy ukąszony, jeśli tylko spojrzy na niego, zostanie przy ży-

ciu«. Sporządził więc Mojżesz węża miedzianego i umieścił go na wysokim 

palu. I rzeczywiście, jeśli kogo wąż ukąsił, a ukąszony spojrzał na węża 

miedzianego, zostawał przy życiu. 

PSALM RESPONSORYJNYPs 78 (77), 1-2. 34-35. 36-37. 38 (R.: por. 7b) 

REFREN: Wielkich dzieł BOGA nie zapominajmy 

Słuchaj, mój ludu, nauki mojej, 

nakłońcie wasze uszy na słowa ust moich. 

Do przypowieści otworzę me usta, 

wyjawię tajemnice zamierzchłego czasu. 

Gdy ich zabijał, wtedy GO szukali, 

nawróceni garnęli się do BOGA. 

Przypominali sobie, że BÓG jest ich opoką, 

że BÓG NAJWYŻSZY ich ZBAWICIELEM. 

Lecz oszukiwali GO swymi ustami 

i kłamali MU swoim językiem. 

Ich serce nie było MU wierne, 

w przymierzu z NIM nie byli stali. 

ON jednak będąc miłosierny 

odpuszczał im winę, a nie zatracał, 

gniew swój często powściągał 

i powstrzymywał swoje wzburzenie. 

Z DRUGIEGO LISTU ŚW. PAWŁA APOSTOŁA DO FILIPIANFlp 2, 6-11 

CHRYSTUS JEZUS, istniejąc w postaci BOŻEJ, nie skorzystał ze sposobności, 

aby na równi być z BOGIEM, lecz ogołocił samego siebie, przyjąwszy postać 

sługi, stawszy się podobnym do ludzi. A w zewnętrznym przejawie, uznany 

za człowieka, uniżył samego siebie, stawszy się posłusznym aż do śmierci, 

i to śmierci krzyżowej. 

Dlatego też BÓG GO nad wszystko wywyższył i darował MU imię ponad 

wszelkie imię, aby na imię Jezusa zgięło się każde kolano istot niebieskich 

i ziemskich i podziemnych. I aby wszelki język wyznał, że JEZUS CHRYSTUS 

jest PANEM ku chwale BOGA OJCA. 

AKLAMACJA Alleluja, Alleluja 

Uwielbiamy CIĘ, CHRYSTE, i błogosławimy CIEBIE, 

bo przez KRZYŻ TWÓJ święty, świat odkupiłeś. 

SŁOWA EWANGELII WEDŁUG ŚW. JANAJ 3, 13-17 

JEZUS powiedział do Nikodema: 

»Nikt nie wstąpił do nieba, oprócz TEGO, który z nieba zstąpił, SYNA 

CZŁOWIECZEGO. 

A jak Mojżesz wywyższył węża na pustyni, tak potrzeba, by wywyższono 

SYNA CZŁOWIECZEGO, aby każdy, kto w NIEGO wierzy, miał życie wieczne. 

Tak bowiem BÓG umiłował świat, że SYNA SWEGO JEDNORODZONEGO dał, 

aby każdy, kto w NIEGO wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne. Albowiem 

BÓG nie posłał swego SYNA na świat po to, aby świat potępił, ale po to, 

by świat został przez NIEGO zbawiony«. 

PATRONI TYGODNIA: BŁ. HIACYNT OD ANIOŁÓW I JAN CHRZCICIEL, MĘCZENNICY 
Hiacynt od Aniołów urodził się ok. 1660-3 w wio-
sce San Francisco Cajonos, w stanie Oaxaca na 
południu Meksyku. W tym samym mniej więcej 
czasie, w tej samej wiosce urodził się Jan 
Chrzciciel. 

Obaj pochodzili ze szczepu Zapoteków, rdzen-
nych mieszkańców Meksyku. Hiacynt od Aniołów 
był potomkiem jednego z ważnych, w czasach 
prekolumbijskich, wodzów owego szczepu. 

Jan Chrzciciel ożenił się z Józefą de la Cruz, 
z którą miał córkę, Różę. Natomiast Hiacynt 
od Aniołów zawarł związek małżeński z Petroną. 
Mieli dwóch synów, Jan i Mikołaja. 

Obaj pełnili świecką funkcję „prokuratorów 
generalnych” (hiszp. fiscales). Ich głównym zada-
niem było nadzorowanie miejscowej społecz-
ności, strzeżenie czystości obyczajów i wiary, 
zwalczanie magii i czarów, zgodnie z etyką 
chrześcijańską. Ewangelizacja w Meksyku rozpo-

częła się stosunkowo niedawno. Idolatria, praktyki pogańskie, włącznie z ofiarami 
z ludzi, stosunkowo niedawno zostały zabronione. Rola obu prokuratorów w życiu 
społecznym była więc bardzo istotna. Współpracowali z miejscowymi księżmi… 

Obaj już w młodości zostali ochrzczeni. W kościele przeszli całą ścieżkę 
ministrancką. Później pełnili funkcje zakrystian, a wreszcie doradców kościelnych. 

Prowadzili przykładne życie rodzinne jednocześnie pełniąc coraz bardziej 
odpowiedzialne funkcje cywilne, aż do usankcjonowanej prawnie funkcji „proku-
ratorów generalnych”. Stali się obrońcami wiary w swej okolicy… 

Lokalną parafię w San Francisco Cajonos prowadzili dominikańscy misjonarze. 

14.IX.1700 Jan i Hiacynt dowiedzieli się, że wieczorem w domu niejakiego Józefa 
Flores mają być odprawiane pogańskie rytuały. Powiadomili o tym dominikanów. 

Na miejsce udał się oddział żołnierzy pod dowództwem kpt. Antoniego Rodríguez 
Pinelo. Gdy wkroczyli do domu zgromadzeni Indianie natychmiast wygasili świece 
ofiarne, zakryli twarze i zbiegli. 

Dominikanie skonfiskowali rytualne rekwizyty i zanieśli je do swego konwentu… 

Rankiem dnia następnego w wiosce zaczęło wrzeć. Pinelo, dominikanie i obaj 
prokuratorzy schronili się w klasztorze… dokończenie na odwrocie 

http://www.swzygmunt.knc.pl/
http://www.bbc.co.uk/arts/yourpaintings/paintings/moses-and-the-brazen-serpent-207425
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INFORMACJE PARAFIALNE 
 14-15.IX (niedziela-poniedziałek): Nawiedzenie obrazu MATKI BOŻEJ 

CZĘSTOCHOWSKIEJ, peregrynującego po naszej Archidiecezji. 
Rekolekcje przygotowujące prowadzi o. Tomasz 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. 
 Chrzty we wrześniu w 4tą niedzielę miesiąca, 28.IX, na sumie. 

Przygotowanie dla rodziców i chrzestnych 21.IX po sumie 
o 1200, w kościele. 

NAWIEDZENIE OBRAZU MATKI BOŻEJ CZĘSTOCHOWSKIEJ 

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 naszej parafii przyjęci zostali, 
w Sakramencie Chrztu Świętego: 

7.IX Bartosz GRZYWACZ, Gassy  
7.IX Tymoteusz SIBILSKI, Szymanów  

30.VIII Albert BUDOHOSKI, Warszawa  

30.VIII Karol Stanisław BUDOHOSKI, Warszawa  

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

ODESZLI 
W ostatnim czasie odszedł z naszego grona: 

śp. Arkadiusz Stanisław KULCZYK  3.IX.2014 l. 81 

Wieczne odpoczywanie racz Mu dać PANIE! 

INTENCJE MSZALNE 

15.IX 
(poniedziałek) 

730 † Krystyny PIETRAS 

900  

1100  

1730 
o BOŻE błogosławieństwo i potrzebne łaski 

dla Małgorzaty i Pawła, w 23 rocznicę ślubu 

16.IX 
(wtorek) 

730  

1800 † Eugeniusza FABISIAKA, w 1 rocznicę śmierci 

17.IX 
(środa) 

730  

1800 † Jolanty ŁAGOWSKIEJ 

18.IX 
(czwartek) 

730  

1800 
dziękczynna z prośbą o błogosławieństwo BOŻE 

dla Ewy i Grzegorza, w 15 rocznicę ślubu 

19.IX 
(piątek) 

730  

1800  

20.IX 
(sobota) 

730  

1800 w intencji nowożeńców: Patryka ŚLIWKI i Agnieszki SMOLIŃSKIEJ 

21.IX 
(niedziela) 

845 † Teresy SERAFIN, w 4 rocznicę śmierci 

1030 
dziękczynna z prośbą o błogosławieństwo BOŻE 

dla Tomasza i Magdaleny w 5 rocznicę ślubu 

1200 † Barbary WYSZYŃSKIEJ, w 10 rocznicę śmierci 

1800 
† Ireny i Eugeniusza WARGOCKICH, zmarłych z rodziny 

Wargockich 

MATKA BOŻA ZWYCIĘSKA 
Nie przeszkodziłaś Męce, 

nie wołałaś do OJCA z rozpaczą: 

– „Ratuj SYNA! 

Chciej porazić JEGO sierpaczy 

siarki i ognia deszczem!” 

Tylko duszą i ciałem 

– sercem wszystką tkliwością 

nabrzmiałym 

BYŁAŚ przy NIM. 

Jak przy nas teraz JESTEŚ. 

Pod naszym wielkim stoisz krzyżem 

pośród szrapneli świstów. […] 

A jeśli dzisiaj znowu 

tak jak wtenczas 

– przy TWOIM PIERWORODNYM i JEDYNYM 

– milczysz, 

chociaż na TWOJE słowo 

musiałyby okowy 

a łańcuchy wrosłe w ciało pęknąć – 

to widać i ten krzyż także, 

pod którym stoisz z pochyloną twarzą, 

MATKO BOLEŚCI mężna, 

w zachodu łunach rdzawych 

– ten polski krzyż, 

który rozdzielił świat granicznym słupem, 

coś jeszcze musi w nas odkupić 

i coś zbawić. 

Lecz TY w krzyżu naszym ZWYCIĘŻYSZ. 

WESTWALEWICZ, Lucyna (s. Nulla Katarzyna od Zwiastowania) (1911, Warszawa – 1945, Laski), 1944 

il. MATKA BOŻA CZĘSTOCHOWSKA; zasoby własne 

PATRONI TYGODNIA: BŁ. HIACYNT OD ANIOŁÓW I JAN CHRZCICIEL, DOKOŃCZENIE 
Wieczorem o 20

00
 nastąpiło oblężenie. Indianie, z pałkami i dzidami, pomalo-

wanymi twarzami, zażądali wydania Jana Chrzciciela i Hiacynta oraz zabranych 
poprzedniego dnia rekwizytów. Wszystkim grozili śmiercią. 

Dominikanie odmówili. Wówczas wściekły tłum włamał się do magazynu, gdzie 
przechowywano pogańskie rekwizyty. Podłożono ogień pod dom Jana Chrzciciela. 

Jasne było, że konwent wkrótce padnie. Kpt. Pinelo rozpoczął negocjacje. 

Udało mu się osiągnąć tylko to, iż tłum zgodził się odstąpić od oblężenia, pod wa-
runkiem wydania obu prokuratorów, obiecując, że nic się im nie stanie… 

Domikanie nie chcieli przyjąć warunków, ale Jan Chrzciciel pochylił głowę i miał 
rzec: „umrę w obronie prawa BOŻEGO. W obliczu BOŻEGO MAJESTATU nie boję się 
niczego i nie potrzebuję żadnej broni”… 

Obaj przyjęli sakrament pokuty i Eucharystii i wyszli przed klasztor. Jan Chrzciciel 
rzekł: „Oto jestem. Jeśli zamierzaliście mnie zabić jutro, uczyńcie to lepiej dziś”… 

Przyrzeczenie złamano od razu. Już na placu przykościelnym zostali ubiczowani. 
Obserwującym scenę dominikanom mieli mówić: „Ojcowie, oddajemy się BOGU”. 

Następnie zaprowadzono ich do lokalnego więzienia i tam przetrzymywano, do ra-
na dnia następnego. Wówczas zagnano ich do sąsiedniej wioski San Pedro… 

Tam, 16.IX.1700, po południu, ponownie ich torturowano. Nie ugięli się: „Przy-
jęliśmy sakrament chrztu św. i do końca wyznawać będziemy jedną, prawdziwą 
wiarę”, mieli mówić… 

Poprowadzono ich więc na szczyt góry Tanga. Przytroczono do skał, zbito 
niemiłosiernie, po czym ciała rozcięto nożami. Z piersi wyjęto im serca i rzucono 
psom na pożarcie… 

Kaci, zgodnie z pogańskim przesądem, iż „krew wrogów dodaje odwagi i wzmac-
nia”, napili się krwi męczenników. 

Ciała zrzucono ze wzgórza. Po paru dniach wierni zabrali je stamtąd i godnie 
pochowali. Dziś relikwie znajdują się w katedrze w Oaxaca. 

Beatyfikował ich Jan Paweł II, 1.VIII.2002, w bazylice MATKI BOŻEJ Z GUADELUPE, 
podczas kolejnej pielgrzymki do Meksyku. Papież mówił wówczas: „[Jan Chrzciciel 
i Hiacynt] są wzorem poświęcenia służbie publicznej, […] w małych wioskach 
i w większych strukturach społecznych, której obowiązkiem jest roztropne i bezin-
teresowne promowanie i troska o dobro wspólne”. (uroczystość 16 września) 

il. na odwrocie: BŁ. HIACYNT OD ANIOŁÓW I JAN CHRZCICIEL, współczesne wyobrażenie; źródło: www.santiebeati.it 

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 
 

http://www.santiebeati.it/immagini/?mode=view&album=91113&pic=91113A.JPG
http://www.swzygmunt.knc.pl/

