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Modlitwa jest życiową koniecznością. Dowód przez przeciwieństwo jest nie mniej przekonujący: jeśli nie pozwalamy prowadzić się DUCHOWI, popadamy 

w niewolę grzechupor. Ga 5, 16-25. Jakże DUCH ŚWIĘTY może być „naszym ŻYCIEM”, jeśli nasze serce jest od NIEGO daleko? 

„Nic nie jest tak ważne jak modlitwa; sprawia ona, że to co niemożliwe, staje się możliwe, to, co trudne, staje się łatwe. Jest niemożliwe, aby grzeszył 

człowiek, który się modli”św. Jan Chryzostom, Sermones de Anna, 4, 5: PG 54, 666. 

„Kto się modli, z pewnością się zbawia; kto się nie modli, z pewnością się potępia””św. Alfons Liguori, Del gran mezzo della preghiera. [KKK, 2744] 

DWUDZIESTA PIĄTA NIEDZIELA ZWYKŁA 

 

ŚW. JAKUB MŁODSZY — EL GRECO (1541, Candia – 1614, Toledo) 

1610-14, olejny na płótnie, 97×77 cm, Museo de El Greco, Toledo; źródło: www.wga.hu 

Z KSIĘGI MĄDROŚCIMdr 2, 12. 17-20 

Bezbożni mówili: 

„Zróbmy zasadzkę na sprawiedliwego, bo nam niewygodny: sprzeciwia się 

naszym sprawom, zarzuca nam łamanie prawa, wypomina nam błędy 

naszych obyczajów. 

Zobaczmyż, czy prawdziwe są jego słowa, wybadajmy, co będzie przy jego 

zejściu. 

Bo jeśli sprawiedliwy jest synem BOŻYM, BÓG ujmie się za nim i wyrwie go 

z ręki przeciwników. 

Dotknijmy go obelgą i katuszą, by poznać jego łagodność i doświadczyć 

jego cierpliwości. Zasądźmy go na śmierć haniebną, bo – jak mówił – 

będzie ocalony». 

PSALM RESPONSORYJNYPs 54 (53), 3-4. 5. 6 i 8 (R.: por. 6b) 

REFREN: PAN podtrzymuje całe moje życie 

Wybaw mnie, BOże, w imię swoje, 

mocą swoją broń mojej sprawy. 

BOŻE, wysłuchaj mojej modlitwy, 

nakłoń ucha na słowo ust moich. 

Bo powstają przeciwko mnie pyszni, 

gwałtownicy czyhają na me życie, 

nie mają oni BOGA 

przed swymi oczyma. 

Oto mi BÓG dopomaga, 

PAN podtrzymuje me życie. 

Będę CI chętnie składać ofiarę 

i sławić TWE dobre imię. 

Z LISTU ŚW. JAKUBA APOSTOŁAJk 3, 16 – 4, 3 

Najmilsi: 

Gdzie zazdrość i żądza sporu, tam też bezład i wszelki występek. 

Mądrość zaś zstępująca z góry jest przede wszystkim czysta, dalej skłonna 

do zgody, ustępliwa, posłuszna, pełna miłosierdzia i dobrych owoców, 

wolna od względów ludzkich i obłudy. 

Owoc zaś sprawiedliwości sieją w pokoju ci, którzy zaprowadzają pokój. 

Skąd się biorą wojny i skąd kłótnie między wami? 

Nie skądinąd, tylko z waszych żądz, które walczą w członkach waszych. 

Pożądacie, a nie macie, żywicie morderczą zazdrość, a nie możecie 

osiągnąć. 

Prowadzicie walki i kłótnie, a nic nie posiadacie, gdyż się nie modlicie. 

Modlicie się, a nie otrzymujecie, bo się źle modlicie, starając się jedynie 

o zaspokojenie swych żądz. 

AKLAMACJA2 Tes 2, 14 Alleluja, Alleluja, Alleluja 

BÓG wezwał nas przez Ewangelię, 

abyśmy dostąpili chwały naszego PANA JEZUSA CHRYSTUSA. 

SŁOWA EWANGELII WEDŁUG ŚW. MARKAMk 9, 30-37 

JEZUS i JEGO uczniowie podróżowali przez Galileę, ON jednak nie chciał, 

żeby kto wiedział o tym. 

Pouczał bowiem swoich uczniów i mówił im: »SYN CZŁOWIECZY będzie 

wydany w ręce ludzi. Ci GO zabiją, lecz zabity po trzech dniach 

zmartwychwstanie«. 

Oni jednak nie rozumieli tych słów, a bali się GO pytać. 

Tak przyszli do Kafarnaum. 

Gdy był w domu, zapytał ich: »O czym to rozprawialiście w drodze?«. 

Lecz oni milczeli, w drodze bowiem posprzeczali się między sobą o to, 

kto z nich jest największy. 

ON usiadł, przywołał Dwunastu i rzekł do nich: »Jeśli kto chce być pierw-

szym, niech będzie ostatnim ze wszystkich i sługą wszystkich«. 

Potem wziął dziecko; postawił je przed nimi i objąwszy je ramionami, rzekł 

do nich: »Kto przyjmuje jedno z tych dzieci w IMIĘ MOJE, MNIE przyjmuje; 

a kto MNIE przyjmuje, nie przyjmuje MNIE, lecz TEGO, który MNIE posłał«. 

PATRON TYGODNIA: BŁ. KRZYSZTOF Z TLAXCALA, MĘCZENNIK 
Urodził się ok. 1515 w Atlihuetzia w środkowym Meksyku, 
na kilka lat przed przybyciem Ferdynanda Cortésa, 
hiszpańskiego konkwistadora, który w ciągu dwóch lat – 
1519-21 – z garstką żołnierzy podbił olbrzymie imperium 
Azteków. Wraz z nim przybyli pierwsi misjonarze… 

W 1524, pod przewodnictwem, o. Marcina de Valencia, 
przybyło 12 franciszkanów. W drodze do stolicy imperium 
Cortésa w mieście Meksyk przejeżdżali przez tereny 
zwane Tlaxcala. Przed podbojem były one centrum 
pogaństwa. Miejscowi Indianie – z którymi zresztą Cortés 
zawarł wcześniej ugodę i dzięki temu mógł podbić 
imperium Azteków – czcili wiele bóstw, składali, pod przy-
wództwem lokalnych kacyków, ofiary z ludzi, praktykowali 
poligamię. 

I to tam zakonnicy postanowili założyć stację misyjną. 

Metodą ewangelizacji, którą przyjęli, było m.in. głoszenie 
Ewangelii wśród dzieci owych kacyków. Gromadzili je 
i przybliżali im Dobrą Nowinę. 

To były pierwsze szkoły na ziemi meksykańskiej. Uczono 
w nich nie tylko Ewangelii, ale także gramatyki, śpiewu 
oraz niektórych zawodów… 

Uczniem takiej szkółki był Krzysztof, zwany też Cristo-
balito, czyli małym Krzysztofem. 

Był synem Acxotécatl, głównego kacyka lokalnego 
szczepu. Matką był Tlapalxilotzin, ale ojciec miał jeszcze 
dwie inne „żony”… 

Acxotécatl wysłał do franciszkańskiej szkółki także trzech braci przyrodnich 
Krzysztofa, dzieci swych innych „żon”. Ale to Krzysztof był najstarszym, ulubionym 
synem, dziedzicem i przyszłym następcą Acxotécatla… dokończenie na odwrocie 

http://www.swzygmunt.knc.pl/
http://www.wga.hu/html/g/greco_el/18/1809grec.html
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NFORMACJE PARAFIALNE 
 25.IX (piątek): 

 Po wieczornej Mszy Św. zapraszamy! na RÓŻANIEC RODZI-
CÓW ZA DZIECI. 

 Po modlitwie spotkanie uczestników pielgrzymki autoka-
rowej RÓŻAŃCA RODZICÓW. 

 Chrzty we wrześniu w 4. niedzielę miesiąca, 27.IX, na sumie. 
 Nasi duszpasterze dziękują! za ofiary na remont muru koś-

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

ODESZLI 
W ostatnim czasie odeszli z naszego grona: 

śp. Stanisław Sylwester KANABUS  11.IX.2015 l. 66 

śp. Stanisław Bolesław WIEWIÓRA  9.IX.2015 l. 90 

śp. Apolonia SZUSTKOWSKA  8.IX.2015 l. 89 

Wieczne odpoczywanie racz Im dać PANIE! 

INTENCJE MSZALNE I MODLITEWNE 

21.IX 
(poniedziałek) 

730  

1800 
† Ewy KOWALCZYK, 

Rajmunda NOWICKIEGO, 

Antoniny i Bolesława NOWICKICH 

22.IX 
(wtorek) 

730 w intencji Elżbiety 

1800 
dziękczynna, z prośbą o błogosławieństwo BOŻE i wszelkie potrzebne łaski 

dla Ewy i Grzegorza, w 25 rocznicę ślubu  

23.IX 
(środa) 

730  

1800 
† Jerzego MUCHY, w 4 rocznicę śmierci, 

rodziców z obydwu stron 

24.IX 
(czwartek) 

730 w pewnej intencji 

1800 
dziękczynna z racji 10 rocznicę ślubu Marleny i Roberta, 

z prośbą o dalsze błogosławieństwo BOŻE i wszelkie potrzebne łaski 

dla całej rodziny. 

25.IX 
(piątek) 

730  

1800 
† Marii CHUDZIŃSKIEJ, w 3 rocznicę śmierci, 

Kazimierza CHUDZIŃSKIEGO, 

Danuty i Kazimierza ROLA 

26.IX 
(sobota) 

730  

1800 
dziękczynna z racji 4 rocznicę ślubu Małgorzaty i Krzysztofa, 

z prośbą o błogosławieństwo BOŻE i wszelkie potrzebne łaski 

27.IX 
(niedziela) 

845 
† Zofii ORNAT, w 1 rocznicę śmierci, 

Jana, Józefa, Tadeusza i Genowefy ORNATÓW, 

Tadeusza RETMAŃSKIEGO 

1030 † Zbigniewa TRZEWIKA 

1200 
† Stanisławy BOGUSZEWSKIEJ, w 9 rocznicę śmierci, 

Michała BATOROWSKIEGO 

1800 † Andrzeja WRÓBLA 

TA CIŻBA MOSKIEWSKICH ZAPRZAŃCÓW… 

Gdy naród warszawski się porwał do boju, 

gdy z bronią powstali cywile 

– Gdzie ty byłeś wtedy, sowiecki gieroju? 

– Za Wisłą, opodal, o milę! 

O cześć wam, radzieccy kamraci! 

O cześć, towarzysze przytomni! 

Za pomoc w Powstaniu niech BÓG wam zapłaci, 

a Polska wam jej nie zapomni. 

Gdy ponad Warszawą świeciły się łuny 

powstańczej, szaleńczej batalii, 

za Wisłą czekali sołdaci komuny, 

aż ogień się do cna wypali. 

O, cześć, sojuszniku łaskawy! 

O, cześć wam, radzieccy kamraci! 

Za pomoc dla ludu walczącej Warszawy 

niech BÓG wam stokrotnie zapłaci! 

Gdy trupem padały kobiety i dzieci 

U miejskich barykad i szańców, 

za Wisłą spokojnie czekali sowieci, 

aż Hitler dobije powstańców. 

O, cześć wam, o cześć, w samej rzeczy! 

O, cześć wam, o cześć, „demokraci”! 

Za pomoc w Powstaniu, za pośpiech w odsieczy 

niech BÓG wam stokrotnie zapłaci! 

Ten sam Rokossowski, nasz wódz falsyfikat 

widokiem się nie mógł nacieszyć 

I mruczał: „Dopóki strzelają z barykad – 

nu, nima do czego się spieszyć”. 

O, cześć ci, marszałku zwycięski! 

Za odsiecz ginących twych braci, 

za pomoc Warszawie w tej dobie jej klęski 

niech BÓG ci stokrotnie zapłaci. 

A Bierut w Lublinie, a Bierut sobaka 

rozkazy już zaczął powielać: 

Każdego „Poljaka”, kto tylko był w AK, 

od razu, na miejscu rozstrzelać! 

O, cześć wam, moskiewskie bieruty! 

O, cześć wam, ludowi kamraci! 

Niech BÓG wam stuleciem straszliwej Pokuty 

Za zdradę Warszawy zapłaci! 

A dzisiaj ta ciżba moskiewskich zaprzańców, 

a dzisiaj te same psubraty 

z butami się pchają na groby powstańców 

i wieńce im niosą i kwiaty. 

Dziś oni te groby chcą wziąć w swą arendę 

i ukraść im honor tej chwili. 

I zwołać umarłych pod swoją komendę, 

gdy żywych już sami dobili. 

Ach, precz stąd, radzieccy kamraci! 

Ach, precz stąd, zdradzieccy psubraci! 

Czekaliście wtedy, i dziś poczekajcie, 

Nie bójcie się, BÓG wam zapłaci! 

HEMAR, Marian (1901, Lwów – 1972, Dorking) – „Rocznica”, 1954, Londyn, w 10. Rocznicę Powstania Warszawskiego 

 

il. WARSZAWSKIE DZIEWCZYNY – 10.X.1944, obóz jeniecki Fallingbostel XI B; źródło: www.1944.pl 

PATRON TYGODNIA: BŁ. KRZYSZTOF Z TLAXCALA, MĘCZENNIK, DOKOŃCZENIE 
W 1525, gdy miał 10 lat – zaledwie rok po założeniu misji i szkoły w Tlaxcala – 
Krzysztof poprosił o przyjęcie sakramentu chrztu św.… 

Odtąd sam zaczął głosić słowo BOŻE, tak jak umiał, wśród swego szczepu… 

Zadanie niełatwe, a co dopiero, gdy głosicielem Ewangelii jest kilkunastoletni 
chłopiec! Musiał zmierzyć się z dominującymi cechami jego rodzinnej ziemi: 
kultem pogańskich bożków, a także wszechobecnym pijaństwem i poligamią… 

Ale chłopiec nie ustawał. Opowiadał, powtarzał, nalegał… 

Któregoś dnia w 1527 – nie mogąc rozbić skorupy przekonań ojca – zaczął 
zrzucać i rozbijać posążki bożków, które znajdowały się w ich chacie. Wylał też 

tzw. pulque, czyli sfermentowany sok roślinny, który poganie stawiali przed 
posążkami bóstw, a następnie się nim upijali… 

Wówczas ojciec, za radą jednej z „żon”, zdecydował się pozbyć syna… 

Podczas rodzinnej celebracji zamknął się z Krzysztofem w pokoju, chwycił 
chłopca za włosy i zaczął ciągnąć po ziemi. Jednocześnie uderzał go grubym 
kijem dębowym łamiąc mu kończyny… 

Cristobalito miał się modlić: „PANIE BOŻE, zmiłuj się nade mną. Umrę, jeśli taka jest 
TWOJA wola. Jeśli chcesz bym żył, uwolnij mnie z rąk mego okrutnego ojca”… 

Gdy Acxotécatl się zmęczył podbiegła do niego matka, Tlapalxilotzin. Ale ojciec 
odepchnął ją i uderzył. Straciła przytomność… 

Acxotécatl wrzucił wówczas chłopca do domowego ogniska. I wyszedł… 

Krzysztofa wyciągnięto z ognia. Żył jeszcze kilka godzin. Ponoć miał powiedzieć: 

„Ojcze, nie gniewam się. Raduję się, bo cierpienie, które mi zadałeś, to dla mnie 
honor, potężniejszy niż akty czci oddawane tobie przez twoich poddanych”… 

Według niektórych wersji słysząc to ojciec miał go dobić pozyskaną od Hiszpanów 
szpadą. Chłopiec miał 12 lat… 

Następnie słudzy Acxotécatla, na jego rozkaz, zabili matkę dziecka, Tlapalxilotzin. 

Mord wyszedł na jaw przypadkowo, po roku. Hiszpanie zarządzili śledztwo i od-
kryli zwłoki Krzysztofa. Były ponoć w stanie nienaruszonym… 

Zaniesiono je do powstającego w Tlaxcala kościoła. 

A ojciec Krzysztofa, Acxotecatl, został skazany i powieszony… 

Beatyfikacji Krzysztofa dokonał, po wielu wiekach, 6.V.1990, Jan Paweł II, 
w bazylice—sanktuarium w Guadalupe w Meksyku. (uroczystość 23 września 

il. na odwrocie: KRZYSZTOF Z TLAXCALA – wyobrażenie współczesne; źródło: gloria.tv 

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/7128/kategoria/67
http://gloria.tv/?media=336558&language=YiwzPCkSG6u
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