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Sumienie moralne jest sądem rozumu, przez który osoba ludzka rozpoznaje jakość moralną konkretnego czynu, który zamierza wykonać, którego właśnie 

dokonuje lub którego dokonała. Człowiek we wszystkim tym, co mówi i co czyni, powinien wiernie iść za tym, o czym wie, że jest słuszne i prawe. Właśnie 

przez sąd swego sumienia człowiek postrzega i rozpoznaje nakazy prawa BOŻEGO: 

Sumienie jest prawem naszego ducha, ale go przewyższa; upomina nas, pozwala poznać odpowiedzialność i obowiązek, obawę i nadzieję… Jest zwiastunem 

TEGO, który tak w świecie natury, jak i łaski, mówi do nas przez zasłonę, poucza nas i nami kieruje. Sumienie jest pierwszym ze wszystkich namiestników 

CHRYSTUSAbł. J. H. Newman, List do księcia Norfolku, 5. [KKK, 1778] 

DWUDZIESTA DRUGA NIEDZIELA ZWYKŁA 

 

MOJŻESZ — JACOMETTI, Ignacy (1819, Rzym – 1883, Rzym) 

1857, marmur, kolumna Niepokalanego Poczęcia, plac Hiszpański, Rzym; źródło: commons.wikimedia.org 

Z KSIĘGI POWTÓRZONEGO PRAWAPwt 4, 1-2. 6-8 

Mojżesz powiedział do ludu izraelskiego: 

„A teraz, Izraelu, słuchaj praw i nakazów, których uczę was wypełniać, 

abyście żyli i doszli do posiadania ziemi, którą wam daje PAN BÓG waszych 

ojców. 

Nic nie dodacie do tego, co ja wam nakazuję, i nic z tego nie odejmiecie, 

zachowując nakazy waszego PANA BOGA, które na was nakładam. 

Strzeżcie ich i wypełniajcie je, bo one są waszą mądrością i umiejętnością 

w oczach narodów, które usłyszawszy o tych prawach, powiedzą: ‘Z pew-

nością ten wielki naród to lud mądry i rozumny’. 

Bo któryż naród wielki ma bogów tak bliskich, jak PAN BÓG nasz, ilekroć 

GO wzywamy? 

Któryż naród wielki ma prawa i nakazy tak sprawiedliwe, jak całe to Pra-

wo, które ja wam dziś daję?”. 

PSALM RESPONSORYJNYPs 15 (14), 1b-3a. 3bc-4ab. 4c-5 (R.: por. 1a) 

REFREN: Prawy zamieszka w domu TWOIM, PANIE 

Kto zamieszka na TWEJ górze świętej? 

Ten, kto postępuje nienagannie, działa sprawiedliwie 

i mówi prawdę w swym sercu, 

kto swym językiem oszczerstw nie głosi. 

Kto nie czyni bliźniemu nic złego, 

nie ubliża swoim sąsiadom, 

kto za godnego wzgardy uważa złoczyńcę, 

ale szanuje tego, kto się boi PANA. 

Kto dotrzyma przysięgi dla siebie niekorzystnej, 

kto nie daje swych pieniędzy na lichwę 

i nie da się przekupić przeciw niewinnemu. 

Kto tak postępuje, nigdy się nie zachwieje. 

Z LISTU ŚW. JAKUBA APOSTOŁAJk 1, 17-18. 21b-22. 27 

Bracia moi umiłowani: 

Każde dobro, jakie otrzymujemy, i wszelki dar doskonały zstępuje z góry, 

od OJCA świateł, u którego nie ma przemiany ani cienia zmienności. 

Ze swej woli zrodził nas przez słowo prawdy, byśmy byli jakby pierwo-

cinami JEGO stworzeń. 

A przyjmijcie w duchu łagodności zaszczepione w was słowo, które 

ma moc zbawić dusze wasze. 

Wprowadzajcie zaś słowo w czyn, a nie bądźcie tylko słuchaczami 

oszukującymi samych siebie. 

Religijność czysta i bez skazy wobec BOGA i OJCA wyraża się w opiece 

nad sierotami i wdowami w ich utrapieniach i w zachowaniu siebie 

samego nieskalanym od wpływów świata. 

AKLAMACJAJk 1, 18 Alleluja, Alleluja, Alleluja 

Ze SWEJ woli zrodził nas OJCIEC 

przez słowo prawdy, 

abyśmy byli jakby pierwocinami JEGO stworzeń. 

SŁOWA EWANGELII WEDŁUG ŚW. MARKAMk 7, 1-8. 14-15. 21-23 

Zebrali się u JEZUSA faryzeusze i kilku uczonych w Piśmie, którzy przybyli 

z Jerozolimy. I zauważyli, że niektórzy z JEGO uczniów brali posiłek nieczys-

tymi, to znaczy nie umytymi rękami. 

Faryzeusze bowiem i w ogóle Żydzi, trzymając się tradycji starszych, 

nie jedzą, jeśli sobie rąk nie obmyją, rozluźniając pięść. I gdy wrócą 

z rynku, nie jedzą, dopóki się nie obmyją. 

Jest jeszcze wiele innych zwyczajów, które przejęli i których przestrzegają, 

jak obmywanie kubków, dzbanków, naczyń miedzianych. 

Zapytali GO więc faryzeusze i uczeni w Piśmie: „Dlaczego Twoi uczniowie 

nie postępują według tradycji starszych, lecz jedzą nieczystymi rękami?”. 

Odpowiedział im: »Słusznie prorok Izajasz powiedział o was, obłudnikach, 

jak jest napisane: ‘Ten lud czci mnie wargami, lecz sercem swym daleko 

jest ode mnie. Ale czci na próżno, ucząc zasad podanych przez ludzi’. 

Uchyliliście przykazanie BOŻE, a trzymacie się ludzkiej tradycji«. 

Potem przywołał znowu tłum do siebie i rzekł do niego: »Słuchajcie MNIE, 

wszyscy i zrozumiejcie. Nic nie wchodzi z zewnątrz w człowieka, co mogło-

by uczynić go nieczystym; lecz co wychodzi z człowieka, to czyni człowieka 

nieczystym. 

Z wnętrza bowiem, z serca ludzkiego pochodzą złe myśli, nierząd, 

kradzieże, zabójstwa, cudzołóstwa, chciwość, przewrotność, podstęp, 

wyuzdanie, zazdrość, obelgi, pycha, głupota. 

Wszystko to zło z wnętrza pochodzi i czyni człowieka nieczystym«. 

PATRON TYGODNIA: BŁ. MIKOŁAJ RUSCA, MĘCZENNIK 
Urodził się 20.IV.1563 w Bedano, we włosko-
języcznym szwajcarskim kantonie Ticino. 
Pochodził ze szlacheckiej rodziny Jana Antoniego 
i Daria z domu Quadrio. 
Rodzina była bardzo religijna. Miał czworo młod-
szego rodzeństwa: dwóch z braci zostało, tak jak 
i on, kapłanami, dwóch synów trzeciego brata tak-
że, a siostra została zakonnicą benedyktyńską… 
Kształcił się m.in. w Rzymie oraz Kolegium Szwajcar-
skim w Mediolanie. W 1587 przyjął sakrament 
kapłański, a 4 lata później na Uniwersytecie w Pad-
wie obronił doktorat z teologii. 
Był już wówczas proboszczem. Po paru latach 
posługiwania w Monteggio Sessa objął bowiem 
w 1590 parafię w Sondrio, we włoskiej Lombardii. 
Pozostał tam już do końca życia… 
Przyszło mu posługiwać w czasach konfliktów 
religijnych, bezpośrednio po soborze trydenckim 
(1545-63), odpowiedzią Kościoła na reformację. 
A sytuacja w Sondrio i okolicy była skomplikowana. Istniał realny konflikt między 
katolikami a potestantami, ale Mikołaj okazał się doskonałym proboszczem. 
Wykorzystując wiedzę teologiczną prowadził publiczne dysputy z odstępcami, 
zawsze jednak z właściwym szacunkiem. Mówił, że „jeśli jesteśmy razem to zaiste 
czujemy radość bycia dziećmi jednej matki, [Kościoła]”… dokończenie na odwrocie 

http://www.swzygmunt.knc.pl/
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Piazza_di_Spagna_002.JPG
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NFORMACJE PARAFIALNE 
 1.IX (wtorek): Msza św. dla szkół w Słomczynie i w Brześcach 

na rozpoczęcie nowego roku szkolnego 2015/16 o 800 w ko-
ściele. Serdecznie zapraszamy! wszystkie dzieci, młodzież, ro-

dziców i całe grono pedagogiczne. 
 3.IX (czwartek): 1. CZWARTEK MIESIĄCA. 

 O 1800 Msza św. wotywna o CHRYSTUSIE NAJWYŻSZYM 
i WIECZNYM KAPŁANIE. 

 4.IX (piątek): 1-SZY PIĄTEK MIESIĄCA. 
 Msza św. o NAJŚWIĘTSZYM SERCU PANA JEZUSA o 1800. 
 O 1545 Msza św. dla dzieci. 
 Spowiedź 1szo-piątkowa ½ godz. przed Mszą św. 

 Do przyszłego tygodnia trwa akcja ZBIERANIA RÓŻAŃCÓW, 
które zostaną wysłane dla chrześcijan na Ukrainie. Osoby, 
które pragną przyłączyć się do tej akcji zapraszamy! do za-

krystii. 
Przy tej okazji zachęcamy do ciągłej modlitwy za naszych 

sąsiadów. 
 12–13.IX (sobota–niedziela): Autokarowa Pielgrzymka Różańca 

Rodziców szlakiem Kraków–Kalwaria Zebrzydowska–Wado-
wice. Chętnych rodziców do pielgrzymowania i modlitwy – 
szczególnie za dzieci – prosimy o kontakt z ks. Darkiem. 
Spotkanie organizacyjne odbędzie się 6.IX (niedziela), po Mszy św. 
o 1030, w domu rekolekcyjnym. 

 Nasi duszpasterze dziękują! za ofiary na remont muru koś-

cielnego i konserwację figury MATKI BOŻEJ przed kościołem. 
 Zachęcamy do lektury prasy i czasopism katolickich! 

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

23.VIII Hanna BUCZEK, Gassy 

 23.VIII Zuzanna LUTEREK, Góra Kalwaria 

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

ZAPOWIEDZI 
Zapowiedź II: Jan GĄSOWSKI, kawaler z parafii pw. św. Anny w Dąbrówce 

Kościelnej, i Agnieszka Luiza DUDKOWSKA, panna z parafii tutejszej 
Ktokolwiek wiedziałby o przeszkodach w zawarciu małżeństwa przez 

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

INTENCJE MSZALNE I MODLITEWNE 

31.VIII 
(poniedziałek) 

730  

1800 † Jerzego ZDUŃCZYKA, Tadeusza MĘTLAKA 

1.IX 
(wtorek) 

730  

800 
w intencji dzieci i młodzieży oraz grona pedagogicznego, 

z racji nowego roku szkolnego 

1800 † poległych i pomordowanych w czasie II wojny światowej 

2.IX 
(środa) 

730  

1800 
dziękczynna z racji 15 rocznicy ślubu Anny i Pawła, 

z prośbą o dalsze błogosławieństwo BOŻE dla całej rodziny 

3.IX 
(czwartek) 

730 w pewnej intencji 

1800 † Kamila RAWSKIEGO, w 1 rocznicę śmierci 

4.IX 
(piątek) 

730  

1545  

1800 
† Ireny, Zdzisława i Romualda KŁOSÓW, 

Stefanii i Stefana MISZKURKÓW 

5.IX 
(sobota) 

730 w pewnej intencji 

1800 † Wandy ŁOJEWSKIEJ, w 14 rocznicę śmierci 

6.IX 
(niedziela) 

845 

† Stefanii, Józefa i Jana JASKÓW, 

Józefa NOGALA, rodzeństwo i rodziców, 

Marcina i Franciszki NOGALÓW, 

Lucyny CWYL 

1030 
† Heleny, Lucyny, Andrzeja i Feliksa MĘTLAKÓW, 

Feliksy i Stanisława GĄCIKOWSKICH 

1200 † Teodora GAŁKĘ, w 8 rocznicę śmierci 

1800 
† Stanisławy, Stanisława, Franciszka i Eugeniusza 

ZAWADZANKÓW 

DZIECI HIOBA… 

Żyły przecież dzieci Hioba bogobojnie i dostatnio 

Siedmiu synów jak te sosny siedem córek jak te brzozy 

Szanowały swego ojca i kochały swoją matkę 

Żyły w zgodzie z każdym przykazaniem BOŻYM 

A tej nocy błysk i grom 

Runął ich bezpieczny dom 

I na głowy spadł lawiną głazów grad 

Dnia nie ujrzy więcej już 

Siedem sosen, siedem brzóz 

Jednej nocy cały las utracił świat 

Za tę ojców nadgorliwość 

W wierze w wyższą sprawiedliwość 

Która każe ufać w dobra tryumf nad złem 

Za lojalność i pokorę 

I za łask minioną porę 

Za niewiarę w świat za progiem który jest 

Za ten zakład diabła z BOGIEM 

Czyj silniejszy będzie ogień 

Dzieci Hioba Dzieci Hioba 

Idzie kres 

Żyły przecież dzieci Hioba na nadzieję w przyszłość rodu 

Siedmiu synów jak te miecze siedem córek jak te róże 

Nie zaznały w swoim życiu smaku krwi ni smaku głodu 

I kto tylko żył szczęśliwy los im wróżył 

A tej nocy grom i błysk 

Śpiących pozamieniał w nic 

BOŻY świt oglądał już dymiący gruz 

Patrzył nieomylny kat 

Jak litością zdjęty wiatr 

Bogobojny lament Hioba w niebo niósł 

Za ten zakład BOGA z biesem 

W zgodzie z waszym interesem 

Choć ostrzega was jak może zmysłów pięć 

Za ten zakład BOGA z czartem 

O kolejną dziejów kartę 

I za kije końce oba za zwykłego życia chęć 

Za to czego nie ujrzycie 

Bo się wam odbierze życie 

Dzieci Hioba Dzieci Hioba 

Idzie śmierć 

KACZMARSKI Jacek (1957, Warszawa – 2004, Gdańsk) 

 

MORD KS. PIOTRA SOSNKOWSKIEGO (1899, Bielczyny – 1939, Rudzki Most) – 27.X.1939, Rudzki Most; źródło: www.niedziela.diecezja.torun.pl 

PATRON TYGODNIA: BŁ. MIKOŁAJ RUSCA, MĘCZENNIK, DOKOŃCZENIE 
Pracował z klerykami powtarzając, że „przyszłość katolickiej religii zależy od do-
brego wychowania tej młodzieży, od tego czy będzie ona w stanie podjąć się 

zadania opieki nad duszami powierzonej sobie trzódki”… 
Pojednawcza postawa przysporzyła mu jednak wrogów. W 1608 oskarżono go 
o szerzenie „nietolerancji” wobec protestantów. Tym razem został uniewinniony. 
10 lat później, w 1618, już nie znalazł usprawiedliwienia w oczach sędziów. 
Był to rok, gdy w Europie wybuchł konflikt zwany wojną 30-letnią, toczony między 
państwami katolickimi a protestanckimi państewkami niemieckimi. I wówczas 
protestanci w okolicy Sondrio wymusili na lokalnych władzach powołanie sądu, 
zwanego Strafgericht, mającego osądzać o „zdradę wobec ojczyzny”… 
W nocy z 24 na 25.VII.1618 Mikołaja aresztowano. Zawieziono go do Thusis, 
gdzie 1.IX.1618 stanął przed trybunałem. Sędziowie, podżegani przez grupę 
młodych pastorów protestanckich, zgodzili się na poddanie więźnia torturom… 
Torturowano go dwa dni. Rozciągano. Wieszano. Rany z rozciągania wypalano 
żelazem. Nie przyznał się. Prosił o spowiednika. Odmówiono. 
Kaci przesadzili. 4.IX.1618 nie wytrzymał i odszedł do PANA… 
27.III.1995 św. Jan Paweł II uznał go „Sługą Bożym”. Beatyfikował go, 21.IV.2013 
w Sondrio, w imieniu papieża Franciszka, kard. Amato … (uroczystość 4 września 
il. na odwrocie: MIKOŁAJ RUSCA – CAIMI. Antoni (1811, Sondrio – 1878, Mediolan), 1852, Sondrio; źródło: commons.wikimedia.org 

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.niedziela.diecezja.torun.pl/2009/0941/4.html
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Nicol%C3%B2_Rusca.jpg
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