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Chrześcijanie, wszczepieni w ciało CHRYSTUSA przez chrzestPor. Rz 6, 5, „umarli dla grzechu, żyją zaś dla BOGA w CHRYSTUSIE JEZUSIE”Rz 6,11, uczestnicząc 

w ten sposób w życiu ZMARTWYCHWSTAŁEGOPor. Kol 2, 12. Idąc za CHRYSTUSEM i w zjednoczeniu z NIMPor. J 15, 5, chrześcijanie mogą być „naśladowcami BOGA, 

jako dzieci umiłowane, i postępować drogą miłości”Ef 5,1, dostosowując swoje myśli, słowa i czyny do dążeń, które są „w CHRYSTUSIE JEZUSIE”Flp 2, 5, i idąc 

za JEGO przykłademPor. J 13, 12-16. [KKK, 1694] 

DWUDZIESTA PIĄTA NIEDZIELA ZWYKŁA 

 
ROBOTNICY JEDENASTEJ GODZINY – MOEYAERT, Mikołaj Korneliusz (ok. 1592, Durgerdam – 1655, Amsterdam) 

1630–40, olejny na desce, 47.6×71.3 cm, Muzeum Sztuki Pięknej, Chambéry; źródło: www.culture.gouv.fr 

Z KSIĘGI IZAJASZAIz 55, 6-9 

Szukajcie PANA, gdy się pozwala znaleźć, wzywajcie GO, dopóki jest blisko. 

Niechaj bezbożny porzuci swą drogę i człowiek nieprawy swoje knowania. 

Niech się nawróci do PANA, a TEN się nad nim zmiłuje, i do BOGA naszego, 

gdyż hojny jest w przebaczaniu. 

Bo myśli MOJE nie są myślami waszymi ani wasze drogi MOIMI drogami, 

mówi PAN. Bo jak niebiosa górują nad ziemią, tak drogi MOJE nad waszymi 

drogami i myśli MOJE nad myślami waszymi. 

PSALM RESPONSORYJNYPs 145 (144), 2-3. 8-9. 17-18 (R.: 18a) 

REFREN: PAN bliski wszystkim, którzy GO wzywają 

Każdego dnia będę CIEBIE błogosławił 

i na wieki wysławiał TWOJE imię. 

Wielki jest PAN i godzien wielkiej chwały, 

a wielkość JEGO niezgłębiona. 

PAN jest łagodny i miłosierny 

nieskory do gniewu i bardzo łaskawy. 

PAN jest dobry dla wszystkich, 

a JEGO miłosierdzie nad wszystkim, co stworzył. 

PAN jest sprawiedliwy na wszystkich swych drogach 

i łaskawy we wszystkich swych dziełach. 

PAN jest blisko wszystkich, którzy GO wzywają, 

wszystkich wzywających GO szczerze. 

Z DRUGIEGO LISTU ŚW. PAWŁA APOSTOŁA DO FILIPIANFlp 1, 20c-24. 27a 1 

Bracia: 

CHRYSTUS będzie uwielbiony w moim ciele: czy to przez życie, czy przez 

śmierć. Dla mnie bowiem żyć to CHRYSTUS, a umrzeć to zysk. Jeśli bowiem 

żyć w ciele, to dla mnie owocna praca. Co mam wybrać? Nie umiem 

powiedzieć. 

Z dwóch stron doznaję nalegania: pragnę odejść i być z CHRYSTUSEM, 

bo to o wiele lepsze, a pozostawać w ciele to bardziej dla was konieczne. 

Tylko sprawujcie się w sposób godny Ewangelii CHRYSTUSOWEJ. 

AKLAMACJApor. Dz 16, 14b Alleluja, Alleluja 

Otwórz, PANIE, nasze serca, 

abyśmy uważnie słuchali słów SYNA TWOJEGO 

SŁOWA EWANGELII WEDŁUG ŚW. MATEUSZAMt 20, 1-16a 

JEZUS opowiedział swoim uczniom tę przypowieść: 

»Królestwo niebieskie podobne jest do gospodarza, który wyszedł 

wczesnym rankiem, aby nająć robotników do swej winnicy. Umówił się 

z robotnikami o denara za dzień i posłał ich do winnicy. Gdy wyszedł około 

godziny trzeciej, zobaczył innych, stojących na rynku bezczynnie, i rzekł 

do nich: „Idźcie i wy do mojej winnicy, a co będzie słuszne, dam wam”. 

Oni poszli. Wyszedłszy ponownie około godziny szóstej i dziewiątej, 

tak samo uczynił. 

Gdy wyszedł około godziny jedenastej, spotkał innych stojących i zapytał 

ich: „Czemu tu stoicie cały dzień bezczynnie?” Odpowiedzieli mu: „Bo nas 

nikt nie najął”. Rzekł im: „Idźcie i wy do winnicy!”. 

A gdy nadszedł wieczór, rzekł właściciel winnicy do swego rządcy: „Zwołaj 

robotników i wypłać im należność, począwszy od ostatnich aż do pierw-

szych!”. Przyszli najęci około jedenastej godziny i otrzymali po denarze. 

Gdy więc przyszli pierwsi, myśleli, że więcej dostaną; lecz i oni otrzymali 

po denarze. 

Wziąwszy go, szemrali przeciw gospodarzowi, mówiąc: „Ci ostatni jedną 

godzinę pracowali, a zrównałeś ich z nami, którzyśmy znosili ciężar dnia 

i spiekoty”. Na to odrzekł jednemu z nich: „Przyjacielu, nie czynię ci krzyw-

dy; czy nie o denara umówiłeś się ze mną? Weź, co twoje, i odejdź! 

Chcę też i temu ostatniemu dać tak samo jak tobie. Czy mi nie wolno 

uczynić ze swoim, co chcę? Czy na to złym okiem patrzysz, że ja jestem 

dobry?” Tak ostatni będą pierwszymi, a pierwsi ostatnimi«. 

PATRON TYGODNIA: BŁ. MAREK CRIADO, MĘCZENNIK 
Urodził się 25.IV.1522 w Andújar, w prowincji 
Jaén w Andaluzji (Hiszpania). 

Był najmłodszym dzieckiem religijnej rodziny 
Jana i Marii Guelamo Pasillas. 

Matka zmarła gdy miał 9 lat. Udał się wów-
czas, za zgodą ojca, do sanktuarium Matki 
Bożej z Cabeza. Tam u stóp słynącej łaska-
mi FIGURKI ślubował poświęcić się BOGU… 

Niebawem ojciec-wdowiec zdecydował się 
na życie zakonne. Podzielił majątek między 
synów i wstąpił do franciszkanów. Wtedy 
Marek wstąpił do trynitarzy. 

Nowicjat rozpoczął w 1536. Po roku złożył 
śluby czasowe i rozpoczął studia. Gdy miał 
24 lata został wyświęcony na kapłana. Po-
sługę rozpoczął od pozycji kaznodziei w An-
dújar. Wkrótce jego homilie zaczęły być 
znane w okolicy… 

Poszukując spokoju przeniósł się wtedy do klasztoru w Jaén. Ale sława szła za 
nim, więc znów poprosił o przeniesienie i udał się do klasztoru w Úbeda. Tam 
mógł wreszcie się ukorzyć, jak pragnął. Został zakrystianem… 

W 1560 biskupi Guadix i Almerii, na prośbę papieża Piusa IV, postanowili wysłać 
do Alpuharry, gdzie żyło wielu Morysków, potomków muzułmańskich Maurów, 
pokonanych ostatecznie w 1492 podczas Rekonkwisty, misjonarzy. Marek 
zdecydował się posłuchać głosu papieża… 

Wyruszył w głąb Alpuharry. Nawiedzał zagubione, odizolowane społeczności, 
niewielkie grupki chrześcijan w morzu coraz bardziej buntowniczych Morysków. 
Jego zdolności kaznodziejskie zaczęły przyciągać coraz większe rzesze ludzi. 

Niejednokrotnie narażał się na obelżywe ataki muzułmanów. Kilkukrotnie został 
pobity. Nie zrażał się jednak… 

Ale w XII.1568 nastąpił otwarty bunt Morysków. Synowie Proroka, podniecani 
przez muzułmanów w Afryce i Turcji, ogłosili swego przywódcę, Aben Humeya 
królem. Rozpoczęły się rzezie chrześcijan. Palono kościoły, mordowano księży… 

Marek przebywał w La Peza. Ale 21.IX.1569 wioska padła. Rebelianci zamknęli 
Marka i grupkę wiernych w miejscowym kościele. Zamordowali proboszcza. 

22.IX.1569 wywlekli Marka poza wioskę i tam przywiązali go do dębu. Zażądano 
wyrzeczenia się wiary, na co odpowiedział: „Wyrzec się Chrystusa? Nigdy!”… 

Przywiązano go więc wyżej, tak iż wisiał, nie dotykając stopami gruntu. 

Rankiem następnego dnia widząc, że ciągle żyje i śpiewa psalmy, zaczęto rzucać 
w niego kamieniami. Stracił przytomność… 

Pozostawiono go przywiązanego do drzewa. 25.IX.1569 jeszcze żył. Wówczas 
muzułmańscy rebelianci zadźgali go i wyrwali mu serce… 

Lokalna, niesiona przez wieki, tradycja głosi, iż wyrwane serce Marka przez 
chwilę zaczęło świecić nieziemskim blaskiem, oślepiając obecnych, i można było 
dostrzec na nim chrystogram: IHS… 

Rebelia zdławiona została w 1571. W tym samym roku, 7.X.1571, w morskiej 
bitwie pod Lepanto, jeden z najważniejszych w dziejach świata, wojska katolickie 
pokonały turecką armadę i zapobiegły muzułmańskiej inwazji… 

Kult Marka szerzył się lokalnie w Andaluzji przez stulecia. Wreszcie 24.VII.1899 
beatyfikował go Leon XIII… (uroczystość 25 września) 

il. na odwrocie: MĘCZEŃSTWO MARKA CRIADO, ok. 1800; źródło: commons.wikimedia.org 

http://www.swzygmunt.knc.pl/
http://www.culture.gouv.fr/
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:CriadoMarcos.gif
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INFORMACJE PARAFIALNE 
 26.IX (piątek): Czwarty piątek miesiąca – o 1800 Msza św., 

a po niej Różaniec rodziców za dzieci. Zapraszamy! 

 28.IX (niedziela): 
 Po Mszy św. o 1200 spotkanie kandydatów do sakramentu 

bierzmowania oraz ich rodziców – w kościele. 
 Po Mszach św. zbierane będą ofiary do puszek przezna-

czone na Seminarium Duchowne w Warszawie. 
 Dziękujemy! wszystkim, którzy zaangażowali się w przygo-

towanie i oprawę Nawiedzenia Obrazu MATKI BOŻEJ CZĘSTO-
CHOWSKIEJ. Szczególne podziękowania kierujemy do wszyst-
kich jednostek Straży Pożarnej z terenu naszej parafii 
za asystę przy przyjęciu i odprowadzeniu obrazu. Wszystkim 
składamy serdeczne Bóg zapłać! 

 Chrzty we wrześniu w 4tą niedzielę miesiąca, 28.IX, na sumie. 
Przygotowanie dla rodziców i chrzestnych 21.IX po sumie 
o 1200, w kościele. 

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

20.IX Aleksandra ŚLIWKA, Gassy  

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

ŚLUBY 
Sakrament Małżeństwa w ostatnim czasie przyjęli: 

20.IX Patryk ŚLIWKA i Agnieszka Małgorzata SMOLIŃSKA 

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

ODESZLI 
W ostatnim czasie odszedł z naszego grona: 

śp. Kamil Robert RAWSKI  3.IX.2014 l. 25 

Wieczne odpoczywanie racz Mu dać PANIE! 

INTENCJE MSZALNE 

22.IX 
(poniedziałek) 

730 w intencji Elżbiety 

1800 † Romana GUTA 

23.IX 
(wtorek) 

730 
dziękczynna z prośbą o błogosławieństwo BOŻE i wszelkie potrzebne 

łaski dla Tadeusza i Krystyny, w 52 rocznicę ślubu 

1800 † Romana GUTA 

24.IX 
(środa) 

730 w pewnej intencji 

1800 † Romana GUTA 

25.IX 
(czwartek) 

730 † Romana GUTA 

1800 
† Marianny JAGNYZIAK, 

Genowefy ŁABĘDŹ, 

Józefa JAGNYZIAKA 

26.IX 
(piątek) 

730 † Romana GUTA 

1800 
† Andrzeja KOWALCZYKA, w 5 rocznicę śmierci, 

rodziców i teściów, 

Ewy SOSNOWSKIEJ 

27.IX 
(sobota) 

730 
† Zofii BARANOWSKIEJ, w 7 rocznicę śmierci, 

Franciszka BARANOWSKIEGO, w 2 rocznicę śmierci 

1800 † Romana GUTA 

28.IX 
(niedziela) 

845 † Stefana PIETRASA, w 1 rocznicę śmierci 

1030 † Zbigniewa TRZEWIKA, w 17 rocznicę śmierci 

1200 † Romana GUTA 

1800 † Aleksandra ROMBLA, w 3 miesiące po śmierci 

NIEZWYKŁE ARTEFAKTY: KRUCYFIKS GNIEŹNIEŃSKI 
21.VII.1655 do Wielkopolski wkroczyła 14-17 tysięczna armia szwedzka, 

dowodzona przez feldmarszałka Arvida Wittenberga. Pod Ujściem na jej 

drodze stanęło ok. 14 tys. pospolitego ruszenia. 21.VII.1655 Polacy podda-

li się. Wielkopolska znalazła się pod władaniem króla Karola X Gustawa… 

Rzeczpospolita stała otworem dla najeźdźy. Zaczął się „potop szwedzki”… 

8.IX.1655 poddała się Warszawa. 17.X.1655 padł Kraków… 

Zaczęła się bezprzykładna grabież Rzeczypospolitej… 

Ale broniła się jeszcze Jasna Góra. Po trwającym ponad miesiąc oblężeniu 

Szwedzi 27.XII.1655 odstąpili. 

To był przełom. 

1.IV.1656, we Lwowie, Jan Kazimierz złożył śluby lwowskie – według 

tekstu św. Andrzeja Boboli –uznające MATKĘ BOŻĄ KRÓLOWĄ POLSKI. 

Zaczął się odwrót Szwedów. 

Wierne Janowi Kazimierzowi wojska pod dowództwem marszałka 

koronnego Jerzego Sebastiana Lubomirskiego oraz hetmana Stefana 

Czarnieckiego, ruszyły do Prus Królewskich. 17.IV.1656 przedefilowały pod 

Toruniem. Kilka dni później opanowały Bydgoszcz i Nakło, odcinając 

wojskom szwedzkim dostęp do Bałtyku… 

5.V.1656 pod Ujściem, tam gdzie „potop” się zaczął, polskie wojska prze-

kroczyły Narew i weszły do Wielkopolski. 5.V.1656 Lubomirski i Czarniecki 

zjechali do pierwszej stolicy Polski. Historia zataczała kolejne koło… 

Przy grobie św. Wojciecha odprawiona została uroczysta Msza św. Katedra 

była wypełniona po brzegi. Wraz z rycerstwem modlili się duchowni 

i mieszkańcy Gniezna. I nagle, podczas Podniesienia, spostrzeżono, 

że na niewielkim gotyckim wizerunku CHRYSTUSA UKRZYŻOWANEGO stojącym 

na ołtarzu pojawiły się krwawe krople. Zaczęły 

spływać na rozparty poniżej korporał… 

W Eucharystii uczestniczył młody podówczas 

husarz, Wespazjan Hieronim Kochowski, póź-

niejszy wybitny historyk i poeta, Ów niezwykły 

moment tak wspominał: 

„W kościele katedralnym, po jego północnej 

stronie, znajdował się drewniany krucyfiks (ja-

ki zwykle wisi nad ołtarzem), z którego na dwa 

dni przed nadejściem Douglasa rzęsistymi 

kroplami prawdziwa krew zaczęła płynąć 

na nakrycie ołtarza. Zaprawdę, nie było w tym 

żadnego oszukaństwa ani szalbierstwa, jakżeż 

bowiem wyciekający obficie płyn mógłby 

zostać ukryty w cienkim kawałku drzewa? Cud 

ten przeraził przypatrujących się, zadziwionych 

niezwykłością zdarzenia; również ja, który 

piszę te słowa, zdumiony i ciekawy, dotknąw-

szy palcem spadającej kropli, przekonałem się, że to prawdziwa krew 

płynie […] Dwiema dniami krew ciekła z pasyjej CHRYSTUSA PANA na ołtarzu 

[…], co prawie wszyscy widzieli. W sobotę ciec przestała”… 

Dotknięcie spływającego z KRUCYFIKSU płynu miało mieć dla Kochowskiego 

poważne konsekwencje. 7.V.1656, podczas nierozstrzygniętej bitwy 

pod Kłeckiem, został ranny w rękę – tę, którą dotykał krwi z KRUCYFIKSU… 

O cudzie dowiedział się król Jan Kazimierz, i odtąd, aż do kończącego 

„potop” porozumienia podpisanego 3.V.1660 w Oliwie, miał przy sobie 

CUDOWNY KRUCYFIKS. 

KRUCYFIKS przetrwał do naszych czasów i znajduje się dziś w gnieźnieńskiej 

katedrze, w kaplicy Pana Jezusa (zwanej także kaplicą Świętego Krzyża). 

KRUCYFIKSOWI GNIEŹNIEŃSKIEMU jeden z utworów poświęcił Jacek Kowalski: 

A w Gnieźnie w katedrze, 

Ołtarz cały w srebrze, 

Gdy nadchodzi, ludziom grozi 

Z wielką armią Szwed: 

A w przeddzień rozprawy, 

Z boku wielkiej nawy 

Popłynęła z krucyfiksu 

Rubinowa krew; 

Na cud - 

Jak mógł uderzył w dzwony BOŻY lud 

To majestat BOSKI, 

Ale pan Kochowski 

Palcem tyka, zmysłów pyta, 

czy to krew? czy nie? 

Jak ślepiec bez wzroku 

Wierci BOGU w boku, 

A BÓG z nami, Polakami, 

krew przelewać chce: 

Na koń! 

Za broń! - wtem krzykną towarzysze doń. 

Tam stoi rajtaria - 

Tu leci husaria, 

Ale karni, regularni, 

Szwedzi są jak mur; 

Pan Kochowski w przedzie, 

Na rumaku jedzie, 

Gdy piechoty wznoszą płoty 

muszkietowych rur: 

Wtem błysk - 

I ledwie z konia nie spadłby na pysk. 

Znak widomy BOSKI, 

Pobladł pan Kochowski, 

W ręce dziura, w ręce, która 

BOŻEJ tknęła krwi; 

A nim się ogarnął, 

Drugą kulę zgarnął, 

Już nie zwleka i ucieka, 

i z bojaźni drży: 

To znak! 

W bluźnierczą rękę strzał dwa razy padł. 

W gnieźnieńskiej katedrze 

Pan Kochowski żebrze: 

BOŻE srogi, ja ubogi, 

odpuść winy mi! 

Przyszła MATKA BOSKA, 

Miłująca, prosta: 

„Rany zgoję, ale moje 

serce twe - a z krwi - 

A z krwi - 

Serdecznej twej atrament zrobisz mi. 

Atramentem własnym 

Płaszcz wymaluj jasny, 

Z gwiazd jak mrowie, w polskiej mowie, 

ukochanej mej!” 

Jak chciała, tak zrobił, 

Krwi utoczył sobie, 

Śpiewał, kreślił, wiersze, pieśni 

dla MADONNY swej - 

I z gwiazd 

I z krwi swej zszył NIEPOKALANY PŁASZCZ. 

KOWALSKI, Jacek (ur. 1964, Poznań) 

il. KRUCYFIKS GNIEŹNIEŃSKI; źródło” polskaniezwykla.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 
 

http://polskaniezwykla.pl/web/gallery/photo,40500.html
http://www.swzygmunt.knc.pl/

