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W obliczu CHRYSTUSA, który jest prawdą, zostanie ostatecznie ujawniona prawda o relacji każdego człowieka z BOGIEMpor. J 12, 49. Sąd Ostateczny ujawni to, 

co każdy uczynił dobrego, i to, czego zaniechał w czasie swego ziemskiego życia, łącznie z wszystkimi tego konsekwencjami: 

„Wszelkie zło, które uczynili niegodziwi, zostało zanotowane, a oni tego nie wiedzą. W tym dniu, w którym ‘BÓG nasz przybędzie’Ps 50, 3… powie do nich: 

»Najmniejszych i potrzebujących umieściłem dla was na ziemi. JA, jako GŁOWA« – powie – »zasiadłem na niebiosach po prawicy OJCA, ale MOJE członki trudziły 

się na ziemi, MOJE członki cierpiały na ziemi niedostatek. Gdybyście dawali MOIM członkom, doszłoby to do GŁOWY. Wiedzcie, że gdy MOICH najmniejszych 

i potrzebujących umieściłem dla was na ziemi, ustanowiłem ich waszymi posłańcami, którzy wasze uczynki zaniosą do MOJEGO skarbca. Nic nie złożyliście 

w ich ręce i dlatego u MNIE nic nie posiadacie«”św. Augustyn, Sermones, 18, 4, 4: PL 38, 130-131. [KKK, 1039] 

DWUDZIESTA SZÓSTA NIEDZIELA ZWYKŁA 

Z KSIĘGI LICZBLb 11, 25-29 

PAN zstąpił w obłoku i mówił z Mojżeszem. 

Wziął z ducha, który był w nim, i przekazał go owym siedemdziesięciu 

starszym. A gdy spoczął na nich duch, wpadli w uniesienie prorockie. 

Nie powtórzyło się to jednak. 

Dwóch mężów pozostało w obozie. Jeden nazywał się Eldad, a drugi 

Medad. Na nich też zstąpił duch, bo należeli do wezwanych, tylko nie 

przyszli do namiotu. Wpadli więc w obozie w uniesienie prorockie. 

Przybiegł młodzieniec i doniósł Mojżeszowi: „Eldad i Medad wpadli w obo-

zie w uniesienie prorockie”. 

Jozue, syn Nuna, który od młodości swojej był w służbie Mojżesza, zabrał 

głos i rzekł: „Mojżeszu, panie mój, zabroń im”. 

Ale Mojżesz odparł: „Czyż zazdrosny jesteś o mnie? Oby tak cały lud PANA 

prorokował, oby mu dał PAN SWEGO ducha”. 

PSALM RESPONSORYJNYPs 19 (18), 8 i 10. 12-14 (R.: por. 9a) 

REFREN: Nakazy PANA są radością serca 

Prawo PAŃSKIE jest doskonałe i pokrzepia duszę, 

świadectwo PANA niezawodne, uczy prostaczka mądrości. 

Bojaźń PAŃSKA jest szczera i trwa na wieki, 

sądy PANA prawdziwe, a wszystkie razem słuszne. 

Zważa na nie TWÓJ sługa 

i nagrodę otrzyma za ich przestrzeganie. 

Kto jednak widzi swoje błędy? 

Oczyść mnie z błędów, które są dla mnie skryte. 

Także od pychy broń SWOJEGO sługę, 

by nie panowała nade mną. 

Wtedy będę bez skazy 

i wolny od wielkiego występku. 

Z LISTU ŚW. JAKUBA APOSTOŁAJk 5, 1-6 

Teraz wy, bogacze, zapłaczcie wśród narzekań na utrapienia, jakie was 

czekają. 

Bogactwo wasze zbutwiało, szaty wasze stały się żerem dla moli, złoto 

wasze i srebro zardzewiało, a rdza ich będzie świadectwem przeciw wam 

i toczyć będzie ciała wasze niby ogień. 

Zebraliście w dniach ostatecznych skarby. 

Oto woła zapłata robotników, żniwiarzy pól waszych, którą zatrzymaliście, 

a krzyk ich doszedł do uszu PANA ZASTĘPÓW. 

Żyliście beztrosko na ziemi i wśród dostatków tuczyliście serca wasze 

w dniu rzezi. 

Potępiliście i zabiliście sprawiedliwego: nie stawia wam oporu. 

AKLAMACJAJ 17, 17ba Alleluja, Alleluja, Alleluja 

Słowo TWOJE, PANIE, jest prawdą, 

uświęć nas w prawdzie. 

SŁOWA EWANGELII WEDŁUG ŚW. MARKAMk 9, 38-43. 45. 47-48 

Jan powiedział do JEZUSA: „NAUCZYCIELU, widzieliśmy kogoś, kto nie chodzi 

z nami, jak w TWOJE imię wyrzucał złe duchy, i zabranialiśmy mu, 

bo nie chodził z nami”. 

Lecz JEZUS odrzekł: »Ne zabraniajcie mu, bo nikt, kto czyni cuda w imię 

MOJE, nie będzie mógł zaraz źle mówić o MNIE. Kto bowiem nie jest 

przeciwko nam, ten jest z nami. 

Kto wam poda kubek wody do picia, dlatego że należycie do CHRYSTUSA, 

zaprawdę powiadam wam, nie utraci swojej nagrody. 

Kto by się stał powodem grzechu dla jednego z tych małych, którzy wierzą, 

temu byłoby lepiej uwiązać kamień młyński u szyi i wrzucić go w morze. 

Jeśli twoja ręka jest dla ciebie powodem grzechu, odetnij ją; lepiej jest 

dla ciebie ułomnym wejść do życia wiecznego, niż z dwiema rękami pójść 

do piekła w ogień nieugaszony. 

I jeśli twoja noga jest dla ciebie powodem grzechu, odetnij ją; lepiej jest 

dla ciebie chromym wejść do życia, niż z dwiema nogami być wrzuconym 

do piekła. 

Jeśli twoje oko jest dla ciebie powodem grzechu, wyłup je; lepiej jest 

dla ciebie jednookim wejść do królestwa BOŻEGO, niż z dwojgiem oczu być 

wrzuconym do piekła, gdzie robak ich nie umiera i ogień nie gaśnie«. 

 

MOJŻESZ ROZMAWIAJĄCY Z BOGIEM — BRICKEY, Józef (ur. 1973, St. George, Utah, USA) 

źródło: www.josephbrickey.com 

PATRON TYGODNIA: BŁ. BRONISŁAW JERZY KOSTKOWSKI, MĘCZENNIK 
Urodził się 11.III.1915 w Słupsku, wówczas w Rzeszy 
Niemieckiej. Był synem Mateusza, ślusarza, i Ma-
rianny, z domu Wiśniewskiej, którzy wyjechali 
do Słupska za pracą. Miał jedną siostrę. 

Sakrament chrztu św. przyjął 21.III.1915… 

Po odrodzeniu Rzeczypospolitej rodzina prze-
niosła się do Bydgoszczy. 

1.IX.1922 rozpoczął nauki w 4. klasowej szkole 
powszechnej. W 1926 podjął naukę w Gimnaz-
jum Humanistycznym w Bydgoszczy. 

Tam był prezesem Sodalicji Mariańskiej. 

Po maturze wstąpił w X.1926 do Wyższego 
Seminarium Duchownego we Włocławku. 

W IV.1939 ów przeciętnie uzdolniony acz pobożny, 
kleryk przyjął dwa niższe święcenia i w VI.1939 
otrzymał promocję na czwarty kurs. 

1.IX.1939 Niemcy zaatakowały Rzeczpospolitą. 
17 dni później to samo uczyniła Rosja. Nastąpił 
IV rozbiór Polski i początek II wojny światowej… dokończenie na odwrocie 

http://www.swzygmunt.knc.pl/
http://www.josephbrickey.com/product57.html
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NFORMACJE PARAFIALNE 
 1-31.X: NABOŻEŃSTWA RÓŻAŃCOWE codziennie o 1730. 

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

łania kapłańskie i zakonne. Serdecznie zapraszamy! 

 2.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 1.piątkowa ½ godz. przed Mszą św. 

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

 4.X (niedziela): 
 Po sumie, tradycyjnie, procesja różańcowa do 5 ołtarzy. 
 Po procesji spotkanie Kół Żywego Różańca. 
 Wieczornego nabożeństwa różańcowego nie będzie. 

 Nasi duszpasterze dziękują! za ofiary na remont muru koś-

cielnego i konserwację figury MATKI BOŻEJ przed kościołem. 
 Chrzty w październiku w 4tą niedzielę miesiąca, 25.X, na su-

mie. Zgłoszenia do 16.x w kancelarii Przygotowanie dla ro-
dziców i chrzestnych 18.X po sumie, w kościele. 

ŚLUBY 
Sakrament Małżeństwa w ostatnim czasie przyjęli: 

26.IX Tomasz Robert SOBCZYŃSKI i Małgorzata WIŚNIEWSKA 

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

INTENCJE MSZALNE I MODLITEWNE 

28.IX 
(poniedziałek) 

730  

1800 
† Andrzeja KOWALCZYKA, 

rodziców, teściów, 

Ewy SOSNOWSKIEJ 

29.IX 
(wtorek) 

730  

1800 
† Janiny, Heleny i Stanisława PYRKÓW, 

Władysławy i Leona BEŁDYCKICH, 

Sławomira BEŁDYCKIEGO 

30.IX 
(środa) 

730  

1800  

1.X 
(czwartek) 

730 w pewnej intencji 

1800 

† Zofii i Adama GOSSÓW, 

Zofii SADOWSKIEJ, 

Marii GRYGAS 

oraz o błogosławieństwo BOŻE dla Małgorzaty i Macieja 

2.X 
(piątek) 

730 † Wiesława KUCICKIEGO 

1545  

1800 
† Teresy SERAFIN, 

Tadeusza KULCZYKA 

3.X 
(sobota) 

730 † Wiesława KUCICKIEGO 

1800  

4.X 
(niedziela) 

845 
† Władysława, Władysławy, Jarosława i Pawła GUTTÓW, 

Stanisława i Marianny SOĆKÓW 

1030 † Romana DOMINIKA, w 1 rocznicę śmierci 

1200 
† Stefana KLUCZYŃSKIEGO, w 4 rocznicę śmierci, 

zmarłych z rodzin KLUCZYŃSKICH i OLSZEWSKICH 

1800 † Wiesława KUCICKIEGO 

WIDZENIE… 

— Nic ci nie powiedziałam dzisiaj na widzeniu, 

córeczko ukochana. Słów banalnych kilka. 

Zamajaczyła główka twa w gęstym krat cieniu i — 

widzenie skończone. Mała, krótka chwilka. 

Znaczyły się dnie, noce — czekaniem tak długim. 

Narastały w tygodnie — godziny, minuty. 

Były wtorki i piątki. Szły jeden za drugim 

i wlokły czas za sobą w łańcuch tęsknot skuty. 

Każde kraty szarpnięcie, trzask drzwi otwieranych 

stają się błyskawicą, co rozświetla mroki. 

Słucham i patrzę w okno. W szary brzeg wiślany, 

na nieznane sylwetki, w nurt rzeki głęboki 

i w przestrzeń. Serce bije mocno i boleśnie, 

kołysane nadzieją — może idą po mnie?! 

może ciebie zobaczę naprawdę, nie we śnie 

i powiem ci, jak kocham, jak kocham ogromnie. 

Jak boli mnie ta prawda, że ty jesteś sama, 

że nie ma cię kto bronić, radzić i pomagać. 

Żeś więcej niż sierotą — i to jest mój dramat, 

a zamknięcie, samotność, braki — drobiazg, blaga! 

Że zatruwa wam dusze — Witolda i twoją — 

zła nieufność do ludzi i żalem obciąża — 

po latach walk i biedy — dziś znowu przebojem 

bez domu, bez pomocy — w życie musisz dążyć. 

Że przepadł czar dni waszych dziecinnych, młodzieńczych 

dla was i dla mnie w krzywdzie cięższej niźli krata 

i nie wróci — przenigdy! I to mnie tak dręczy, 

sen odbiera a serce kamieniem przygniata. 

Chciałabym ci powiedzieć: „Bądź dobrą, maleńka, 

odważnie i uczciwie w pracy idź najprościej. 

Nie broń się przed uczuciem, kochania nie lękaj, 

Piękno, prawdę i siebie odnajdziesz w miłości”. 

Nic ci nie powiedziałam, choć było widzenie. 

Stęskniona, głodna ciebie — patrzyłam z daleka 

przez siatki. Modliłam się, krzyczałam — spojrzeniem. 

Znów spoglądam na Wisłę i czekam. Znów czekam. 

TOMALAK, Irena (1895, Warszawa – 1971, Warszawa), więzienie w Fordonie, 1949 
Uczestniczka wojny polsko-rosyjskiej 1920. W czasie II wojny światowej członek ZWZ i Armii Krajowej. 
Uczestniczka Powstania Warszawskiego. Po rozpoczęciu okupacji rosyjskiej w 1945 trzykrotnie udawała się 
jako kurierka na Zachód. Za trzecim razem aresztowana. W komunazistowskich więzieniach do 1956. 

 

il. STALAG XI B FALLINGBOSTEL – 10.X.1944; źródło: www.1944.pl 

PATRON TYGODNIA: BŁ. BRONISŁAW JERZY KOSTKOWSKI, MĘCZENNIK, DOKOŃCZENIE 
Bronisław przebywał wówczas u rodziny w Bydgoszczy. Ale na początku X.1939 
pojawił się, jak co roku, u bram seminarium we Włocławku… 

Po miesiącu aliści, bo 7.XI.1939, w ramach „Inteligenzaktion” Niemcy aresztowali 
wszystkich profesorów i 22 alumnów. Był wśród nich Bronisław… 

Z więzienia próbowała wyciągnąć go matka. Był wszelako warunek: rezygnacja 
z kapłaństwa. Odpowiedzieć miał: „Raczej śmierć wybiorę, niż sprzeniewierzę się 
powołaniu, którym BÓG mnie zaszczycił”… 

16.I.1940 został internowany w Lądzie n. Wartą. Pisał stamtąd do rodziców: 

„Jestem przygotowany na najgorsze. Zdawałem sobie z tego sprawę, gdy 
wstępowałem do seminarium. Wiedziałem, że jeśli zajdzie potrzeba, oddam życie 
BOGU w ofierze. Nie zawaham się umrzeć za Ojczyznę. 

Niech więc dzieje się wola BOŻA. Bądźcie spokojni i dumni… 

Chcieliście mieć syna księdza, czemu nie macie złożyć go BOGU w ofierze?”… 

26.VIII.1940 przewieziono go do obozu przejściowego w Szczeglinie, a po trzech 
dniach do obozu koncentracyjnego KL Sachsenhausen. Stamtąd 14.XII.1940 

przetransportowano go do obozu koncentracyjnego KL Dachau. 

Dla Niemców stał się numerem 22828 wymalowanym na trójkątnej naszywce,  

tzw. winklu, noszonym na obozowym ubraniu – pasiaku. 

Odtąd dzielił los setek polskich kapłanów, których Niemcy zamknęli w Dachau. 
Wyreżyserowany los oznaczał powolną eksterminację. Głód, chłód, praca ponad 
siły szybko czyniły spustoszenie. Waga więźniów nie przekraczała często 40 kg… 

Bronisław, jak wspominali współwięźniowie, mężnie znosił obozową niedolę. 
Spieszył z pomocą innych, zwłaszcza starszym więźniom… 

Przetrwał pierwszą fazę fizycznej likwidacji kapłanów, w V.1942 i VIII.1942, gdy 
wywożono ich w nieznane, skąd nikt nie wracał i nikt nic o nich więcej nie słyszał. 
Dziś wiadomo, że mordowano ich w komorach gazowych w Hartheim… 

Ale był już bardzo wyczerpany. Zginął, tak jak żył, cicho i pokornie, 27.IX.1942 
na skutek wycieńczenia i gruźlicy, której nabawił się w obozie… 

Beatyfikowany został 13.VI.1999 w Warszawie, przez św. Jana Pawła II, w gronie 
108 polskich męczenników II wojny światowej. 

28.IV.2004 został patronem Słupska. (uroczystość 27 września 

il. na odwrocie: BRONISŁAW JERZY KOSTKOWSKI; 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 
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