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Człowiek Starego Testamentu przeżywa chorobę w obliczu BOGA. Wobec BOGA wypowiada on swoją skargę na chorobępor. Ps 38 i błaga PANA życia i śmierci 

o uzdrowieniepor. Ps 6, 3; Iz 38. Choroba staje się drogą nawróceniapor. Ps 38, 5; 39, 9. 12, a BOŻE przebaczenie zapoczątkowuje powrót do zdrowiapor. Ps 32, 5; 107, 20; Mk 2, 5-12. 

Izrael doświadcza tego, że choroba w tajemniczy sposób wiąże się z grzechem i złem, natomiast wierność BOGU, według Prawa, przywraca życie, „bo JA, PAN, 

chcę być twym lekarzem”Wj 15, 26. 

Prorok przewiduje, że cierpienie może także mieć wartość odkupieńczą w stosunku do grzechów innych ludzipor. Iz 53, 11. W końcu Izajasz zapowiada, 

że nadejdzie dla Syjonu czas, gdy BÓG przebaczy mu wszelki grzech i uleczy wszelką chorobępor. Iz 33, 24. [KKK, 1502] 

DWUDZIESTA TRZECIA NIEDZIELA ZWYKŁA 

 
PROROK IZAJASZ — RAFFAELLO SANZIO (1483, Urbino – 1520, Rzym) 

1511-2, fresk, 250×155 cm, bazylika pw. św. Augustyna (wł. Sant'Agostino), Rzym; źródło: www.wga.hu 

Z KSIĘGI PROROKA IZAJASZAIz 35, 4-7a 

Powiedzcie małodusznym: 

„Odwagi! Nie bójcie się! Oto wasz BÓG, oto pomsta; przychodzi BOŻA 

odpłata; ON sam przychodzi, by was zbawić”. 

Wtedy przejrzą oczy niewidomych i uszy głuchych się otworzą. Wtedy 

chromy jak jeleń wyskoczy i język niemych wesoło krzyknie. 

Bo trysną zdroje wód na pustyni i strumienie na stepie; spieczona ziemia 

zmieni się w staw, spragniony kraj w krynice wód. 

PSALM RESPONSORYJNYPs 146 (145), 6c-7. 8-9a. 9bc-10 (R.: por. 1b i 6a) 

REFREN: Chwal, duszo moja, PANA, STWÓRCĘ swego 

ON wiary dochowuje na wieki, 

uciśnionym wymierza sprawiedliwość, 

chlebem karmi głodnych, 

wypuszcza na wolność uwięzionych. 

PAN przywraca wzrok ociemniałym, 

PAN dźwiga poniżonych, 

PAN kocha sprawiedliwych, 

PAN strzeże przybyszów. 

Ochrania sierotę i wdowę, 

lecz występnych kieruje na bezdroża. 

Pan króluje na wieki, 

Bóg twój, Syjonie przez pokolenia. 

Z LISTU ŚW. JAKUBA APOSTOŁAJk 2, 1-5 

Bracia moi, 

niech wiara wasza w PANA naszego JEZUSA CHRYSTUSA uwielbionego nie ma 

względu na osoby. 

Bo gdyby przyszedł na wasze zgromadzenie człowiek przystrojony w złote 

pierścienie i bogatą szatę i przybył także człowiek ubogi, w zabrudzonej 

szacie, a wy spojrzycie na bogato odzianego i powiecie: „Usiądź na zasz-

czytnym miejscu”, do ubogiego zaś powiecie: „Stań sobie tam albo usiądź 

u podnóżka mojego”, to czy nie czynicie różnic między sobą i nie stajecie 

się sędziami przewrotnymi? 

Posłuchajcie, bracia moi umiłowani! 

Czy BÓG nie wybrał ubogich tego świata na bogatych w wierze oraz na dzie-

dziców królestwa przyobiecanego tym, którzy GO miłują? 

AKLAMACJAMt 4, 23 Alleluja, Alleluja, Alleluja 

JEZUS głosił Ewangelię o królestwie 

i leczył wszelkie choroby wśród ludu. 

SŁOWA EWANGELII WEDŁUG ŚW. MARKAMk 7, 31-37 

JEZUS opuścił okolice Tyru i przez Sydon przyszedł nad Jezioro Galilejskie, 

przemierzając posiadłości Dekapolu. 

Przyprowadzili MU głuchoniemego i prosili GO, żeby położył na niego rękę. 

ON wziął go na bok osobno od tłumu, włożył palce w jego uszy i śliną 

dotknął mu języka, a spojrzawszy w niebo, westchnął i rzekł do niego: 

»Effatha«, to znaczy: »Otwórz się«. 

Zaraz otworzyły się jego uszy, więzy języka się rozwiązały i mógł 

prawidłowo mówić. 

JEZUS przykazał im, żeby nikomu nie mówili. 

Lecz im bardziej przykazywał, tym gorliwiej to rozgłaszali. 

I pełni zdumienia mówili:”Dobrze uczynił wszystko. Nawet głuchym słuch 

przywraca i niemym mowę”. 

PATRON TYGODNIA: ŚW. MELCHIOR GRODZIECKI, MĘCZENNIK 
Urodził się ok. 1581 w Cieszynie. Był prawd. synem Henryka, 
pana na zamku w Grodźcu, lub mieszczanina Jerzego. 
Dokładnie nie wiadomo, bo księgi spłonęły… 

Uczył się w kolegium jezuickim w Wiedniu. W 1602 
pisał: „Błogą czuję radość, kochani rodzice, bo spotkało 
mię wielkie szczęście, jestem przyjęty jako sodalis 
do Kongregacji Mariańskiej”… 

22.V.1603 wstąpił do jezuitów. Nowicjat odbył w Brnie, 
a 22.v.1605, złożył śluby zakonne… 

Następnie przebywał w klasztorach w Kłodzku, 
Budziejowicach, Neuhas i Clementinum w Pradze, 
gdzie w 1614 przyjął święcenia kapłańskie. 

Potem do 1618 pracował jako kaznodzieja, w Pradze i czeskiej wsi Kopanina. 

Wtedy powrócił do Brna. Był tam, gdy 23.v.1618 w Pradze na Hradczanach 
protestanccy parlamentarzyści czescy wyrzucili przez okno katolickich 
przedstawicieli cesarza Habsburga. Nikt się nie spodziewał się, że owa defe-
nestracja praska będzie początkiem wojny trzydziestoletniej… 

Rok później protestanci wyrzucili jezuitów z Brna. Zaraz po ich odjeździe w mieś-
cie wybuchł pożar. Sprowadzono ich zatem z powrotem siłą i pod zarzutem pod-
palenia aresztowano. Melchior miał wówczas rzec do czeskiego żółdaka: 

„Nie przeczę, że możesz mnie zastrzelić, nie masz jednak słusznego powodu 
do tego, bo nie jestem świadom zbrodni, którą mi zarzucasz!” 

Po kilku dniach jezuici zostali wypuszczeni… 

Melchior podążył do Humienne na Słowacji, gdzie 16.VI.1619 złożył śluby wieczys-
te. Potem udał się do Koszyc, gdzie został kapelanem. Tam zastał Chorwata, 
ks. Marka Krzyżewczanina i Węgra, jezuitę o. Stefana Pongracza… dokończenie na odwrocie 

http://www.swzygmunt.knc.pl/
http://www.wga.hu/html/r/raphael/5roma/1/08isaiah.html
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NFORMACJE PARAFIALNE 
 6.IX (niedziela): 1. NIEDZIELA MIESIĄCA 

 Po sumie adoracja NAJŚWIĘTSZEGO SAKRAMENTU a po niej 
spotkanie kół Żywego Różańca. 

 Kończy się akcja ZBIERANIA RÓŻAŃCÓW, które zostaną wysłane 
dla chrześcijan na Ukrainie. Osoby, które pragną przyłączyć 
się do tej akcji zapraszamy! do zakrystii. 
Przy tej okazji zachęcamy do ciągłej modlitwy za naszych 

sąsiadów. 
 11.IX (piątek): O 1800 zapraszamy! dzieci i młodzież na rozpo-

częcie roku formacyjnego dla naszych wspólnot para-
fialnych. Szczegółowy program wywieszony jest na drzwiach 
kościoła. 

 12.IX (sobota): 

 O 1720 WYPOMINKI. 
 O 1800 Msza św. za zmarłych polecanych w WYPOMINKACH. 

 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 - 6.IX (niedziela). 

 13.IX (niedziela): Po Mszach św. zbierane będą ofiary do puszek 
przeznaczone na Wyższe Metropolitalne Seminarium Du-
chowne w Warszawie. Z góry składamy Bóg zapłać! 

 Chrzty we wrześniu w 4. niedzielę miesiąca, 27.IX, na sumie. 
Zgłoszenia do 18.IX w kancelarii. Przygotowanie przed chrztem 
dla rodziców i chrzestnych 20.IX po sumie, w kościele. 

 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: 

30.VIII Julian STAŃCZYK, Zawodna / Brześce 

 23.VIII Julian KAMIŃSKI, Obory 

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

ŚLUBY 
Sakrament Małżeństwa w ostatnim czasie przyjęli: 

5.IX Radosław CIEŚLIKOWSKI i Marzena LANKIEWICZ 

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

ODESZLI 
W ostatnim czasie odeszła z naszego grona: 

śp. Marceli Jan KORYTEK  23.VIII.2015 l. 66 

Wieczne odpoczywanie racz Mu dać PANIE! 

INTENCJE MSZALNE I MODLITEWNE 

7.IX 
(poniedziałek) 

730 w pewnej intencji 

1800 † Tadeusza BARANA, w 9 rocznicę śmier 

8.IX 
(wtorek) 

730 propria 

1800 propria 

9.IX 
(środa) 

730  

1800 
† Stanisława i Krzysztofa NOWAKOWSKICH, 

Genowefy SZUSTKOWSKIEJ 

10.IX 
(czwartek) 

730 
† Heleny i Stanisława MIRKOWSKICH, 

zmarłych z rodzin MIRKOWSKICH, MELÓW i URBANKÓW 

1800 
† Ireny BECZYŃSKIEJ, 

Anieli i Mariana BARANÓW 

11.IX 
(piątek) 

730  

1800 
† Wiktorii i Zygmunta SZLĄZAKÓW, 

zmarłych z rodzin SZLĄZAKÓW i NOWACKICH 

12.IX 
(sobota) 

730  

1720 WYPOMINKI 

1800 † zmarłych polecanych w WYPOMINKACH 

13.IX 
(niedziela) 

845 w pewnej intencji 

1030 † Stefana PIETRASA 

1200 
† Janiny, Zofii i Józefa MICHALAKÓW, 

Wiktorii i Wojciecha GAWRYSIÓW 

1800 † Jana i Stefanii BOROWSKICH 

NIE WOLNO SIĘ POMYLIĆ NAWET O JEDNEGO… 

Pana Cogito 

niepokoi problem 

z dziedziny matematyki stosowanej 

trudności na jakie napotyka 

przy prostych operacjach arytmetycznych […] 

Pan Cogito 

wchodzi 

na najwyższy chwiejny 

stopień nieokreśloności 

jak trudno ustalić imiona 

wszystkich tych co zginęli 

w walce z władzą nieludzką 

dane oficjalne 

pomniejszają ich liczbę 

raz jeszcze bezlitośnie 

dziesiątkują poległych 

a ciała ich znikają 

w przepastnych piwnicach 

wielkich gmachów policji 

świadkowie naoczni 

oślepieni gazem 

ogłuszeni salwami 

strachem i rozpaczą 

skłonni są do przesady 

postronni obserwatorzy 

podają cyfry wątpliwe 

opatrzone haniebnym 

słówkiem „około” 

a przecież w tych sprawach 

konieczna jest akuratność 

nie wolno się pomylić 

nawet o jednego 

jesteśmy mimo wszystko 

stróżami naszych braci 

niewiedza o zaginionych 

podważa realność świata 

wtrąca w piekło pozorów 

diabelską sieć dialektyki 

głoszącej że nie ma różnicy 

między substancją a widmem 

musimy zatem wiedzieć 

policzyć dokładnie 

zawołać po imieniu 

opatrzyć na drogę 

w miseczkę z gliny 

proso mak 

kościany grzebień 

groty strzał 

pierścień wierności 

amulety 

HERBERT Zbigniew (1924, Lwów — 1998, Warszawa), „Pan Cogito o potrzebie ścisłości” 

il. GRÓB KPR. PIOTROWSKIEGO „RYŚ” – 17.VIII.1944 – zdj. Marian GRABSKI „Wyrwa” (1897, Łódź –1965, Warszawa); źródło: www.1944.pl 

PATRON TYGODNIA: ŚW. MELCHIOR GRODZIECKI, MĘCZENNIK, DOKOŃCZENIE 
Tymczasem cesarstwo austriackie najechał władca Siedmiogrodu, kalwin Gabriel 
Bethlen. Jedna z armii, dowodzona przez Jerzego Rakoczego, podeszła pod Ko-
szyce. Miasto miało się bronić, ale radni podburzeni przez kalwinów, wymusili 
porozumienie. 5.IX.1619 otwarto bramy miejskie… 

Wówczas kalwini zaczęli namawiać Rakoczego do wycięcia katolików, ale ten – 
kompromisowo – zgodził się tylko na uśmiercenie kapłanów… 

7.IX.1619 uwięziono Melchiora, o. Pongracza i ks. Krzyżewczanina. 

Namawiano ich do apostazji. Odmówili. Padli na kolana i zaczęli śpiewać: 

Te Deum laudamus: te Dominum confitemur […] 

Zaczęły się tortury. Nogi obciążono im kamieniami a ręce przymocowano do be-
lek. Belki następnie unoszono w górę. Tak wiszących kaleczono nożami, wyrywa-
no ciało obcęgami. Rany przypalano pochodniami. 

Pierwszego uśmiercono ks. Marka Krzyżewczanina. Ścięto go toporem. 

Jezuitom okręcano głowy sznurami i ściskano, aż oczy wychodziły im na wierzch. 

Nie ugięli się. Powtarzali tylko imiona PANA JEZUSA i NAJŚWIĘTSZEJ MARYI PANNY… 

Nad ranem ścięto toporem głowę Melchiora, który wcześnie miał rzec do katów: 
„Róbcie ze mną, co chcecie, ale ja nigdy nie wyrzeknę się mojej wiary”… 

o. Stefan Pongracz jeszcze żył i patrzył jak okaleczone, pocięte ciała współ-
towarzyszy kaci wrzucili do kloaki. Zginął po 20 godzinach męczarni… 

Relikwie męczenników uratowano i dziś przechowywane są w Trnawie. 

Wszyscy trzej zostali beatyfikowani 15.I.1905 w Watykanie przez św. Piusa X. 

Kanonizował ich 2.VII.1995 w Koszycach św. Jan Paweł II. (uroczystość 7 września 

il. na odwrocie: MELCHIOR GRODZIECKI – szkic; źródło: gosc.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.1944.pl/galerie/fototeka/foto/3847/kategoria/68
http://gosc.pl/doc/799442.Dal-sie-pociac
http://www.swzygmunt.knc.pl/

