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Czyn moralnie dobry zakłada jednocześnie dobro przedmiotu, celu i okoliczności. Zły cel niszczy działanie, chociaż jego przedmiot byłby sam w sobie dobry 

(jak modlitwa i post „po to, by ludzie widzieli”). 

Wybrany przedmiot już sam może uczynić złym całość działania. Istnieją konkretne zachowania, jak nierząd, których wybór jest zawsze błędny, ponieważ 

pociąga za sobą nieuporządkowanie woli, to znaczy zło moralne. [KKK, 1755] 

DWUDZIESTA SZÓSTA NIEDZIELA ZWYKŁA 

 
ŚW. MATEUSZ – HALS, Franciszek (1580, Antwerpia – 1666, Haarlem) 

ok. 1625, olejny na płótnie, 70×55 cm, Muzeum Europejskiej Sztuki Zachodniej i Orientalnej, Odessa; źródło: www.wga.hu 

Z KSIĘGI EZECHIELAEz 18, 25-28 

To mówi PAN BÓG: 

»Wy mówicie: ‘Sposób postępowania PANA nie jest słuszny’. 

Słuchaj jednakże, domu Izraela: Czy mój sposób postępowania jest nie-

słuszny, czy raczej wasze postępowanie jest przewrotne? 

Jeśli sprawiedliwy odstąpił od sprawiedliwości, dopuszczał się grzechu 

i umarł, to umarł z powodu grzechów, które popełnił. 

A jeśli bezbożny odstąpi od bezbożności, której się oddawał, i postępuje 

według prawa i sprawiedliwości, to zachowa duszę swoją przy życiu. 

Zastanowił się i odstąpił od wszystkich swoich grzechów, które popełniał, 

idlatego na pewno żyć będzie, a nie umrze«. 

PSALM RESPONSORYJNYPs 25 (24), 4-5. 6-7. 8-9 (R.: 6) 

REFREN: Wspomnij, o PANIE, na SWE miłosierdzie. 

Daj mi poznać TWOJE drogi, PANIE, 

naucz mnie chodzić TWOIMI ścieżkami. 

Prowadź mnie w prawdzie według TWYCH pouczeń, 

BOŻE i ZBAWCO, w TOBIE mam nadzieję. 

Wspomnij na swoje miłosierdzie, PANIE, 

na swoją miłość, która trwa od wieków. 

Nie pamiętaj mi grzechów i win mej młodości, 

lecz o mnie pamiętaj w SWOIM miłosierdziu, 

ze względu na dobroć TWĄ, PANIE. 

Dobry jest PAN i prawy, 

dlatego wskazuje drogę grzesznikom. 

Pomaga pokornym czynić dobrze, 

uczy pokornych dróg SWOICH. 

Z DRUGIEGO LISTU ŚW. PAWŁA APOSTOŁA DO FILIPIANFlp 2, 1-11 

Bracia: 

Jeśli jest jakieś napomnienie w CHRYSTUSIE, jeśli jakaś moc przekonująca 

MIŁOŚCI, jeśli jakiś udział w DUCHU, jeśli jakieś serdeczne współczucie, 

dopełnijcie mojej radości przez to, że będziecie mieli te same dążenia: 

tę samą miłość i wspólnego ducha, pragnąc tylko jednego, a niczego 

nie pragnąc dla niewłaściwego współzawodnictwa ani dla próżnej chwały, 

lecz w pokorze oceniając jedni drugich za wyżej stojących od siebie. 

Niech każdy ma na oku nie tylko swoje własne sprawy, ale też i drugich. 

Niech was ożywia to dążenie, które było w CHRYSTUSIE JEZUSIE. 

ON, 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 tym co zewnętrzne, uznany za człowieka, 

uniżył SAMEGO SIEBIE, stawszy się posłusznym aż do śmierci, i to śmierci 

krzyżowej. Dlatego też BÓG wywyższył GO nad wszystko 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. 

AKLAMACJAJ 10, 27 Alleluja, Alleluja 

»MOJE owce słuchają MOJEGO głosu, 

JA znam je, a one idą za MNĄ.« 

SŁOWA EWANGELII WEDŁUG ŚW. MATEUSZAMt 21, 28-32 

JEZUS powiedział do arcykapłanów i starszych ludu: 

»Co myślicie? Pewien człowiek miał dwóch synów. Zwrócił się do pierw-

szego i rzekł: ‘Dziecko, idź dzisiaj i pracuj w winnicy’. Ten odpowiedział: 

‘Idę, Panie’, lecz nie poszedł. Zwrócił się do drugiego i to samo powiedział. 

Ten odparł: ‘Nie chcę’. Później jednak opamiętał się i poszedł. Któryż 

z tych dwóch spełnił wolę ojca?«. 

Mówią MU: „Ten drugi”. 

Wtedy JEZUS rzekł do nich: »Zaprawdę powiadam wam: Celnicy i nierząd-

nice wchodzą przed wami do królestwa niebieskiego. Przyszedł bowiem 

do was Jan drogą sprawiedliwości, a wyście mu nie uwierzyli. Celnicy zaś 

i nierządnice uwierzyli mu. Wy patrzyliście na to, ale nawet później 

nie opamiętaliście się, żeby mu uwierzyć«. 

PATRON TYGODNIA: BŁ. NIKITA BUDKA, MĘCZENNIK 
Urodził się 7.VI.1877 we wsi Dobromirka, ok. 15 km 

na wschód od Zbaraża. Rodzice byli rolnikami. 

Uczył się w rodzinnej wsi i w gimnazjum w Tarno-
polu. Po studiach na Greckokatolickim Seminarium 
we Lwowie 14.X.1905 przyjął we Lwowie, z rąk 
metropolity lwowskiego, abpa Andrzeja Szeptyc-
kiego, święcenia kapłańskie. 

W 1909 obronił w Wiedniu pracę doktorską. 

14.X.1912 został biskupem greckokatolickim w Kana-
dzie. Dał się poznać jako świetny organizator. 

Zakładał parafie, kościoły, szkoły, internaty, domy 
pomocy. Wydawał czasopismo „Kanadyjski 
Ukrainiec”. Organizował kongresy edukacyjne 
i rolnicze. Zwalczał prądy sekularyzacyjne, na ja-
kie narażona była ukraińska diaspora. 

W 1928, w związku ze złym stanem zdrowia, 
powrócił do Rzeczypospolitej. Został biskupem pomocniczym we Lwowie… 

Zaangażował się m.in. w odnowę sanktuarium Matki Bożej w Zarwanicy. 

11.IV.1945 został, wraz z wszystkimi biskupami greckokatolickimi, aresztowany 
przez Rosjan. Przez 12 miesięcy był poddawany przesłuchiwaniom, połączonym 
z torturowaniem. W końcu 29.V.1946 skazany został na osiem lat niewolniczej 
pracy w obozach koncentracyjnych Gułagu. 

Odtąd ślad po nim zaginął. Dopiero w 1995 ujawniono dokumentację, pozyskaną 
nieoficjalnie, według której bp Nikita miał być 5.VII.1946, a zatem w tydzień 
po „procesie”, przewieziony do obozu koncentracyjnego Karłag w Kazachstanie. 
Rok później. 10.X.1947 miał być przeniesiony do obozowego szpitala. 28.IX.1949 

Zmarł w szpitalu obozowym albo w samym obozie… 

Pochowany został prawdopodobnie na cmentarzu obozowym w pobliżu wioski 
Karadżar. Cmentarz ów już nie istnieje, ale położony był prawdopodobnie 
w miejscu, gdzie dziś prowadzona jest hodowla trzody chlewnej… 

Beatyfikowany został 27.vi.2001, przez św. Jana Pawła II w gronie 27 ukraińskich 
męczenników totalitaryzmów… (uroczystość 28 września) 

il. BŁ. NIKITA BUDKA; źródło: risu.org.ua 

http://www.swzygmunt.knc.pl/
http://www.wga.hu/html/h/hals/frans/02-1626/23stmatt.html
http://risu.org.ua/en/index/monitoring/society_digest/53300/
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INFORMACJE PARAFIALNE 
 28.IX (niedziela): 

 Po Mszach św. zbierane są ofiary do puszek przezna-
czone na Seminarium Duchowne w Warszawie. 

 1-31.X: NABOŻEŃSTWA RÓŻAŃCOWE codziennie o 1730. 

 2.X (czwartek): 1-SZY CZWARTEK MIESIĄCA. 
 W czasie Mszy św. o 1800 modlić się będziemy o powo-

łania kapłańskie i zakonne. Serdecznie zapraszamy! 

 3.X (piątek): 1-SZY PIĄTEK MIESIĄCA. 
 Msza św. o NAJŚWIĘTSZYM SERCU PANA JEZUSA o 1800. 
 Nabożeństwo różańcowe i Msza św. dla dzieci o 1545. 
 Spowiedź 1szo-piątkowa ½ godz. przed Mszą św. 

 4.X (sobota): 1-SZA SOBOTA MIESIĄCA. 
 Msza św. o NIEPOKALANYM SERCU MARYI o 1800. 

 5.X (niedziela): 
 Po sumie, tradycyjnie, procesja różańcowa do 5 ołtarzy. 
 Po procesji spotkanie Kół Żywego Różańca. 

 Wieczornego nabożeństwa różańcowego nie będzie. 

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

21.IX Jakub GADOMSKI, Parcela 

 21.IX Marcel GADOMSKI, Parcela 

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

ZAPOWIEDZI 
Zapowiedź I: Robert Wojciech LISZEWSKI, kawaler, i Żaneta 

Ewelina KRAKOWIAK, panna, oboje z parafii tutejszej 

ODESZLI 
W ostatnim czasie odeszła z naszego grona: 

śp. Maria Teresa SKRZYPCZAK  18.IX.2014 l. 70 

Wieczne odpoczywanie racz Jej dać PANIE! 

INTENCJE MSZALNE 

29.IX 
(poniedziałek) 

730 w intencji Michała w dniu imienin 

1800 † Romana GUTA 

30.IX 
(wtorek) 

730 † Romana GUTA 

1800 † Stanisława i Marii SZMUKSTÓW 

1.X 
(środa) 

730 † Romana GUTA 

1800 † Zygmunta, w 2 rocznicę śmierci 

2.X 
(czwartek) 

730 w pewnej intencji 

1800 † Romana GUTA 

3.X 
(piątek) 

730 † Teresy SERAFIN, Tadeusza KULCZYKA 

1545 † Abdul KASSIM 

1800 † Romana GUTA 

4.X 
(sobota) 

730 † Romana GUTA 

1800 
dziękczynna w 15 rocznicę ślubu Emilii i Huberta, 

z prośbą o dalsze błogosławieństwo BOŻE dla dzieci Oli i Lenki 

5.X 
(niedziela) 

845 w pewnej intencji 

1030 

o błogosławieństwo BOŻE i potrzebne łaski dla Kamila i Jolanty, 
w 1 rocznicę ślubu 

† Stefana KLUCZYŃSKIEGO w 3 rocznicę śmierci, 

zmarłych z rodzin KLUCZYŃSKICH i OLSZEWSKICH 

1200 † Romana GUTA 

1800 
o błogosławieństwo BOŻE dla Małgorzaty i Jerzego, 

w 35 rocznicę ślubu 

NIEZWYKŁE ARTEFAKTY: KRUCYFIKS TRYBUNALSKI Z LUBLINA 
W sali wyroków Trybunału Głównego Koronnego w Lublinie, czyli sądu 

województw małopolskich, funkcjonującego od 1578, od którego wyroków 

nie było odwołania, wisiał XVII wieczny, drewniany KRUCYFIKS. Jak to okre-

ślił obecny ordynariusz lubelski, bp Stanisław Budzik, „Miał przypominać 

stronom o konieczności mówienia prawdy, a wydającym wyroki o spra-

wiedliwości BOŻEJ, która osądza wszystkich”list pasterski na Wielki Post 2014. 

W owej sali 9.V.1727 miało miejsce niezwykłe wydarzenie… 

Sędzia prowadził kolejną rozprawę. I wówczas, nagle, jego pracę przerwał 

krzykiem woźny, niejaki Hadrowicz: „JEZUS na krzyżu łzy rzęsiste roni!”. 

Zaraz potem ks. Byszewski zawołał: „Mości panowie, KRUCYFIKS płacze!”. 

Rozprawę przerwano bo wszyscy, włącznie z szacownym Trybunałem, 

podeszli do ściany, gdzie wisiał TRYBUNALSKI KRUCYFIKS… 

Nie jest jasne, czy księża, którzy byli świadkami zdarzeń, uczestniczyli 

w pracy Trybunału, czy też może zostali wezwani i szybko pojawili się 

na miejscu. W każdym razie kolejny z nich, niejaki ks. Kamecki, wszedł 

po drabinie, którą sprowadzono, by z bliska przyjrzeć się CHRYSTUSOWI, 

i zdjąć GO ze ściany… 

ZBAWICIEL, o wysokości 120 cm, był suchy i pokryty kurzem, z wyjątkiem 

prawego oka i kilku miejsc na ciele, 

skropionych spływającymi z oka łzami… 

O świcie następnego dnia ks. Chle-

bowski z ks. Czabajskim obwinęli KRU-

CYFIKS w chusty i przenieśli GO do ko-

legiaty a zarazem kościoła farnego 

pw. św. Michała Archanioła, najstarszej 

gotyckiej i jednej z najstarszych w ogóle 

świątyń w Lublinie, najprawdopodobniej 

pierwszej murowanej świątyni we wscho-

dniej Polsce. 

Umieszczono GO w ołtarzu bocznej ka-

plicy pw. Pana Jezusa Miłosiernego i od-

prawiono uroczystą Mszę św. 

Choć ordynariusz chełmski, bp Jan Feliks 

Szaniawski, nie wypowiedział się w spra-

wie wydarzeń i w ten sposób Kościół 

nie zajął oficjalnego stanowiska, to Lub-

lin od razu przygarnął TRYBUNALSKIEGO 

CHRYSTUSA. Wokół KRUCYFIKSU zaczęły gromadzić się wota… 

W kolegiacie pw. św. Michała Archanioła, założonej jako wotum wdzię-

czności jeszcze w 1282 przez księcia krakowskiego i sandomierskiego, 

Leszka Czarnego w miejscu, w którym objawić się mu miał św. Michał 

i ukazać miecz, jakim miał pokonać Jaćwingów, CUDOWNY KRUCYFIKS 

przechowywany był do XIX w. Podczas Wielkiego Tygodnia inscenizowano 

pod NIM uroczyste misteria Męki Pańskiej… 

W 1832 aliści wyremontowany kościół po-jezuicki pw. św. Jana Chrzciciela 

i św. Jana Ewangelisty stał się katedrą i to do niej sprowadzono CUDOWNY 

KRUCYFIKS. A kolegiata pw. św. Michała Archanioła popadła w ruinę i w 1846 

ją zburzono… 

Odtąd KRUCYFIKS, nad którym na ozdobnej, stylizowanej opasce-banderoli 

zapisano: „Ten Cudowny Krzyż Trybunalski do r. 1727 pozostawał 

w Trybunale Lubelskim, później do r. 1832 w kolegiacie św. Michała, odtąd 

zaś w tej kaplicy. O Jezu, Miłosierdzia”, wisi w byłej kaplicy 

pw. św. Stanisława Kostki, dziś zwanej kaplicą Najświętszego Sakramentu. 

Od 2013 dokładna, acz mniejsza kopia UKRZYŻOWANEGO, pielgrzymuje 

po lubelskiej diecezji, w ramach rekolekcji ewangelizacyjnych. Wraz z NIĄ 

pielgrzymują też autentyczne relikwie KRZYŻA ŚWIĘTEGO… 

il. KRUCYFIKS TRYBUNALSKI; źródło” www.archikatedra.kuria.lublin.pl 

OSKARŻENI O WIERNOŚĆ… 
Oskarżeni o wierność i cnotę 

Wędrujemy przez polską Golgotę 

I niezłomną żywimy się wiarą 

że z krwi naszej odrodzi się naród 

Los nam drogę wyznaczył 

Auschwitz, Charków i Katyń 

Jakże trudna jest droga do nieba 

Więc szukamy wciąż śladów 

naszych ojców i dziadów 

żeby znów się zachować jak trzeba 

I choć ciałem wstrząsają nam dreszcze 

duch narodu nie umarł w nas jeszcze 

Tak jak oni nocami wędrujemy lasami 

I w tym samym zmierzamy kierunku 

I zmawiamy modlitwy przed naszymi bitwami 

bo skądinąd nie widać ratunku 

Tak jak oni żyjemy nadzieją 

by nie ulec dziejowym zawiejom 

Wytykani palcami szlak znaczymy krzyżami 

Naszą krew przelewamy wśród drwin 

lecz na naszych sztandarach wciąż Ojczyzna i Wiara 

wciąż prowadzą nas MATKA i SYN 

I choć ciałem wstrząsają nam dreszcze 

duch narodu nie umarł w nas jeszcze 

I choć droga daleka i choć ciemność dookoła 

wciąż prowadzą nas święci patroni 

Nam nie wolno zawrócić i na pewno dojdziemy 

byle pamięć od śmierci uchronić 

KOŁAKOWSKI, Andrzej (ur.;1964, Międzyrzecz) 

il. POWSTANIEC - LOKAJSKI, Eugeniusz (1908, Warszawa – 1944, Warszxawa); źródło” www.1944.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://www.archikatedra.kuria.lublin.pl/index.php/historia?id=22
http://www.1944.pl/galerie/fototeka/foto/765/kategoria/1
http://www.swzygmunt.knc.pl/

