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Umiarkowanie jest cnotą moralną, która pozwala opanować dążenie do przyjemności i zapewnia równowagę w używaniu dóbr stworzonych. Zapewnia 

panowanie woli nad popędami i utrzymuje pragnienia w granicach uczciwości. Osoba umiarkowana kieruje do dobra swoje pożądania zmysłowe, zachowuje 

zdrową dyskrecję i „nie daje się uwieść… by iść za zachciankami swego serca”Syr 5, 2, por. Syr 37, 27-31. Umiarkowanie jest często wychwalane w Starym 

Testamencie: „Nie idź za twymi namiętnościami: powstrzymaj się od pożądań!”Syr 18, 30. W Nowym Testamencie jest ono nazywane „skromnością” 

lub „prostotą. Powinniśmy żyć na tym świecie „rozumnie i sprawiedliwie, i pobożnie”Tt 2, 12. 

Żyć dobrze to nic innego jak miłować BOGA całym sercem, całą duszą i całym umysłem. Dla NIEGO zachowuje człowiek nienaruszoną miłość (dzięki umiar-

kowaniu), której żadne nieszczęście nie złamie (dzięki męstwu), która posłuszna jest jedynie BOGU samemu (dzięki sprawiedliwości), która czuwa nad rozez-

naniem wszystkiego, by nie dać się zaskoczyć przez podstęp i kłamstwo (dzięki roztropności)św. Augustyn, De moribus ecclesiae catholicae, I, 25, 46: PL 32, 1330-1331. [KKK, 1809] 

DWUDZIESTA ÓSMA NIEDZIELA ZWYKŁA 

 

BOGATY MŁODY CZŁOWIEK — COPPING, Harold (1863, Camden Town – 1932, Shoreham) 
biblijne ilustracje, farby wodne, 1910—31; źródło: www.stewardshipadvocates.org 

Z KSIĘGI MĄDROŚCMdr 7, 7-11 

Modliłem się i dano mi zrozumienie, 

przyzywałem, i przyszedł na mnie duch Mądrości. 

Przeniosłem ją nad berła i trony 

i w porównaniu z nią za nic miałem bogactwa. 

Nie porównałem z nią drogich kamieni, 

bo wszystko złoto wobec niej jest garścią piasku, 

a srebro przy niej ma wartość błota. 

Umiłowałem ją nad zdrowie i piękność 

i wolałem mieć ją aniżeli światło, 

bo nie zna snu blask od niej bijący. 

A przyszły mi wraz z nią wszystkie dobra 

i niezliczone bogactwa w jej ręku. 

PSALM RESPONSORYJNYPs 90 (89), 12-13. 14-15. 16-17 (R.: por. 14a) 

REFREN: Nasyć nas, PANIE, TWOIM miłosierdziem 

Naucz nas liczyć dni nasze, 

byśmy zdobyli mądrość serca. 

Powróć, o PANIE, jak długo będziesz zwlekał? 

Bądź litościwy dla sług TWOICH. 

Nasyć nas o świcie swoją łaską, 

abyśmy przez wszystkie dni nasze mogli się radować i cieszyć. 

Daj radość w zamian za dni TWEGO ucisku, 

za lata, w których zaznaliśmy niedoli. 

Niech sługom TWOIM ukaże się TWE dzieło, 

a TwOja chwała nad ich synami. 

Dobroć PANA, BOGA naszego, niech będzie nad nami 

i wspieraj pracę rąk naszych, 

dzieło rąk naszych wspieraj. 

Z LISTU DO HEBRAJCZYKÓWHbr 4, 12-13 

Żywe jest słowo BOŻE, skuteczne i ostrzejsze niż wszelki miecz obosieczny, 

przenikające aż do rozdzielenia duszy i ducha, stawów i szpiku, zdolne 

osądzić pragnienia i myśli serca. 

Nie ma stworzenia, które by było przed NIM niewidzialne, przeciwnie, 

wszystko odkryte i odsłonięte jest przed oczami TEGO, któremu musimy 

zdać rachunek. 

AKLAMACJAMt 5, 3 Alleluja, Alleluja, Alleluja 

Błogosławieni ubodzy w duchu, 

albowiem do nich należy królestwo niebieskie. 

SŁOWA EWANGELII WEDŁUG ŚW. MARKAMk 10, 17-30 

Gdy JEZUS wybierał się w drogę, przybiegł pewien człowiek i upadłszy przed 

NIM na kolana, pytał GO: „NAUCZYCIELU dobry, co mam czynić, aby osiągnąć 

życie wieczne?”. 

JEZUS mu rzekł: »Czemu nazywasz MNIE dobrym? Nikt nie jest dobry, tylko 

sam BÓG. Znasz przykazania: ‘Nie zabijaj, nie cudzołóż, nie kradnij, 

nie zeznawaj fałszywie, nie oszukuj, czcij swego ojca i matkę’«. 

On MU rzekł: „NAUCZYCIELU, wszystkiego tego przestrzegałem od mojej 

młodości”. Wtedy JEZUS spojrzał z miłością na niego i rzekł mu: »Jednego 

ci brakuje. Idź, sprzedaj wszystko, co masz, i rozdaj ubogim, a będziesz 

miał skarb w niebie. Potem przyjdź i chodź za MNĄ«. Lecz on spochmurniał 

na te słowa i odszedł zasmucony, miał bowiem wiele posiadłości. 

Wówczas JEZUS spojrzał wokoło i rzekł do swoich uczniów: »Jak trudno jest 

bogatym wejść do królestwa BOŻEGO«. 

Uczniowie zdumieli się na Jego słowa, lecz JEZUS powtórnie rzekł im: 

»Dzieci, jakże trudno wejść do królestwa BOŻEGO tym, którzy w dostatkach 

pokładają ufność. Łatwiej jest wielbłądowi przejść przez ucho igielne 

niż bogatemu wejść do królestwa BOŻEGO«. 

A oni tym bardziej się dziwili i mówili między sobą: „Któż więc może się 

zbawić?”. JEZUS spojrzał na nich i rzekł: »U ludzi to niemożliwe, ale nie u BO-

GA; bo u BOGA wszystko jest możliwe«. 

Wtedy Piotr zaczął mówić do Niego: „Oto my opuściliśmy wszystko 

i poszliśmy za TOBĄ”. Jezus odpowiedział: »Zaprawdę powiadam wam: 

Nikt nie opuszcza domu, braci, sióstr, matki, ojca, dzieci i pól z powodu 

MNIE i z powodu Ewangelii, żeby nie otrzymał stokroć więcej teraz, 

w tym czasie, domów, braci, sióstr, matek, dzieci i pól wśród prześla-

dowań, a życia wiecznego w czasie przyszłym«. 

PATRON TYGODNIA: ŚW. RYSZARD GWYN, MĘCZENNIK 
Urodził się w 1537 – 3 lata po uznaniu się przez Henryka VIII 
„jedyną głową kościoła […] na ziemi”) – w Llanidloes, w Walii. 

Ok. 1557 został studentem w Oxford, a potem w Cambridge, 
gdzie uczył się pod nazwiskiem White. 

Gdy w 1558 władzę objęła Elżbieta I musiał, jako katolik, 
opuścić Anglię. Udał się do Douai, we Francji. 

Tam do 1562, gdy powrócił do Walii, kontynuował studia. 

Katolicyzm był już wówczas w Anglii de-facto zdelegali-

zowany. Uczestnictwo w anglikańskich nabożeństwach, 
pod groźbą grzywny, stało się obowiązkowe. Katolicy nie 
piastowali też stanowisk publicznych – to wymagało 
złożenia tzw. Przysięgi Zwierzchności i uznania królowej 
za głowę Kościoła. A tego czynić nie chcieli… A w 1570 

Parlament uchwalił tzw. Akt Zdrady i za zdradę uznano samo twierdzenie, że kró-
lowa jest heretykiem. Tego samego roku św. Pius V ekskomunikował Elżbietę I. 

A Ryszard po powrocie został nauczycielem. Ożenił się z Katarzyną. Miał sześ-
cioro dzieci, z których troje miało go przeżyć… dokończenie na odwrocie 

http://www.swzygmunt.knc.pl/
http://www.stewardshipadvocates.org/sadness-nominal-stewardship-life-lessened/
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NFORMACJE PARAFIALNE 
 1-31.X: NABOŻEŃSTWA RÓŻAŃCOWE codziennie o 1730. W piątki 

NABOŻEŃSTWA RÓŻAŃCOWE dla dzieci o 1545. 
 11.X (niedziela): 37. rocznica wyboru Karola kard. Wojtyły na Sto-

licę Piotrową. XV Dzień Papieski pod hasłem „JAN PAWEŁ II 

– PAPIEŻ RODZINY”: 
 Fundacja Dzieło Nowego Tysiąclecia zaprasza! do wspól-

nej modlitwy w łączności ze św. Janem Pawłem II i pa-
pieżem Franciszkiem. 

 Tradycyjna zbiórka na fundusz stypendialny dla najzdol-
niejszej, a ubogiej młodzieży – przed kościołem. 

 12.X (poniedziałek): O 1900 spotkanie 2. grupy kandydatów przy-
gotowujących się do sakramentu bierzmowania. 

 18.X (niedziela): Wspólnota Oazowa zaprasza dzieci i młodzież 
na spotkanie z cyklu „Kim jestem?” do domu rekolekcyjnego 
po Mszy św. o 1030. 

 W prawej nawie kościoła wystawa z wakacyjnego wyjazdu 
dzieci i młodzieży w Bieszczady. Zapraszamy! 

 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. 

 24.IV–4.V.2016: Pielgrzymka do Grecji – „Śladami św. Paw-
ła”. Program w kościele, na stoliku przy „skrzynce na modlit-
wy”. Chętnych do udziału zapraszamy! do zakrystii lub kan-

celarii parafialnej. 

ODESZLI 
W ostatnim czasie odeszli z naszego grona: 

śp. Katarzyna KOCON-MŁYNARCZYK  30.IX.2015 l. 34 

śp. Krzysztof LEWEK  30.IX.2015 l. 65 

śp. Marek PETEREK  26.IX.2015 l. 67 

Wieczne odpoczywanie racz Im dać PANIE! 

INTENCJE MSZALNE I MODLITEWNE 

12.X 
(poniedziałek) 

730 † Stanisława KANABUSA, w miesiąc po śmierci 

1800 † Wiesława KUCICKIEGO 

13.X 
(wtorek) 

730 † Edwarda 

1800 † Wiesława KUCICKIEGO 

14.X 
(środa) 

730 
† Zygmunta BRODECKIEGO, w 90 rocznicę urodzin, 

zmarłych z rodzin BRODECKICH i SZYMCZYKIEWICZÓW 

1800 † Wiesława KUCICKIEGO 

15.X 
(czwartek) 

730 † Wiesława KUCICKIEGO 

1800 + Andrzeja LUDWINA, w 12 rocznicę śmierci 

16.X 
(piątek) 

730 w pewnej intencji 

1800 † Wiesława KUCICKIEGO 

17.X 
(sobota) 

730 † Wiesława KUCICKIEGO 

1800 † Teresy i Stefana BOGDANÓW 

18.X 
(niedziela) 

845 † Heleny MAGDZIARZ, w 1 rocznicę śmierci 

1030 
† Jakuba WÓJCIKA  

† Bogusława BIERNACKIEGO 

1200 
† Janiny i Henryka SYKULAKÓW 

w intencji członkiń parafialnego Koła Różańcowego, 
o błogosławieństwo BOŻE i wszelkie potrzebne łaski 

1800 † Wiesława KUCICKIEGO 

POLSKIE MADONNY: JAWORZAŃSKA MATKA BOŻA NIEUSTAJĄCEJ POMOCY 
W 1943 w Jaworznie Niemcy utworzyli filię obo-

zu koncentracyjnego Auschwitz-Birkenau, zwaną 

Neu-Dachs. W 1945 obóz przejęli Rosjanie, 

a w IV.1945 komunazisci utworzyli w nim tzw. Cen-

tralny Obóz Pracy. Więziono w nim m.in. żołnierzy 

AK, Niemców, Górnoślązaków, Łemków. 

W II.1949 powstało tzw. Progresywne Więzienie 

dla Młodocianych Przestępców – często boha-

terów antykomunistycznego podziemia – wzoro-

wane na rosyjskich łagrach. Więźniów zwożono 

doń poprzebieranych w … mundury niemieckie. 

Obóz zamknięto dopiero w 1956, a Jaworzanie 

do lat 1990. nie wiedzieli, kto był w nim zam-

knięty… Jedna z lepiej strzeżonych tajemnic komunazimu… 

W sumie w pobliskim lesie pochowano 10 tysięcy więźniów z lat 1943—9. 

A na przełomie lat 1950. i 60. zaczęło tam powstawać tzw. Osiedle Stałe. 

Kościoła komunaziści nie przewidzieli - miało to być osiedle ateistyczne, 

więc mimo starań rosyjskie najemnicze władze nie wyrażały zgody… 

Aż do 1978, gdy potajemnie przygotowano i w domu prywatnym otwarto 

kaplicę i salki katechetyczne. 

W Środę Popielcową, 8.II.1978, odprawiono pierwszą Mszę św. Na zew-

nątrz dzień i noc stały straże wiernych przed spodziewanym atakiem. Nie 

doszło do niego, a 26.IV.1978 do kaplicy uroczyście wprowadzono kopię 

obrazu MATKI BOŻEJ NIEUSTAJĄCEJ POMOCY z kościoła pw. św. Alfonsa w Rzymie. 

Uroczystościom przewodniczył Karol kard. Wojtyła. Mówił: „Jestem 

przekonany, że to wszystko, co się tutaj na waszym osiedlu dokonało, 

to dzieło, w którym wszyscy uczestniczymy, jest dziełem nieustającej, 

zaiste, pomocy MATKI CHRYSTUSOWEJ”… 

A 16.X.1978 wszystko się zmieniło: Karol kard. Wojtyła został papieżem… 

W 1981, za wielkiej „Solidarności”, zaczęto w końcu świątynię budować. 

Ukończono ją w 1997, a już dwa lata później, 14.VI.1999 w Sosnowcu, Jan 

Paweł II nałożył na JAWORZYŃSKĄ MADONNĘ korony, mówiąc: „Jaworzno 

specjalnie czekało, czekało ze swoim obrazem MATKI BOŻEJ, aż ich biskup 

zostanie Papieżem, i wtedy GO ukoronowali”. 

A 6.III.2006 MATKA NIEUSTAJĄCEJ POMOCY została patronką Jaworzna… 

il. MATKA BOŻA NIEUSTAJĄCEJ POMOCY, Jaworzno; źródło: www.sanktuariumjaworzno.wiara.org.pl 

OBUDŹ SIĘ POLSKO! 

Modlitwa, który to już raz 

Święte misterium, święty czas 

Minęło znowu tyle lat 

Czy z tego coś zrozumiał świat 

Które z przykazań zechciał wziąć 

Nie kłam, nie kradnij, wiernym bądź 

Czcij ojca swego, matkę swą 

I nie zabijaj to największe zło 

Obudź się Polsko ma 

Niech opadnie kłamstwa mgła 

Powstań z kolan, Polsko! 

Daj nam sprawiedliwość 

Bóg, Ojczyzna, Honor, Wiara 

W sercach naszych, na sztandarach 

Powstańcie Dzwon Zygmunta wzywa! 

Mieć albo być pytania dwa 

W świecie, gdzie wszystko cenę ma 

Spytają dzieci kiedyś nas 

Kto ukradł im najlepszy czas 

Kto sprzedał pamięć dawnych lat 

Na poniewierkę wygnał w świat 

I kto zatracił prawdę tą 

Tu jest Ojczyzna, tu nasz dom 

Obudź się Polsko ma … 

Bądź nam zawsze naszym domem 

Wytęsknionym, wymarzonym 

Obudź się, Polsko, biją dzwony! 

Kraju mój! Polsko ma! Ojczyzno ma! 

MAKOWIECKI, Lech (ur.; 1954) 

PATRON TYGODNIA: ŚW. RYSZARD GWYN, MĘCZENNIK, DOKOŃCZENIE 
By móc uczyć raz się poniżył i pojawił na nabożeństwie anglikańskim. Ale po wyj-
ściu miały go „zaatakować kruki” i zachorował. „Podjął decyzję – o ile BÓG raczy 
go przywrócić do zdrowia – o powrocie na łono Kościoła prawdziwego”… 

Odtąd, mimo znakomitej opinii, często zmieniał miejsca zamieszkania i pracy. 
Gdy aliści wyszło na jaw, iż pisał satyry na anglikańskie duchowieństwo, że pisał 
katolickie kolędy i poematy na cześć Matki-Kościoła, został aresztowany. 

Więziony był w Ruthin, skąd uciekł i przez póltorej roku się ukrywał. 

W V.1581 został znów aresztowany. Sześciu osiłków zaniosło go w łańcuchach 
do kościoła anglikańskiego. Ale tam „tak poruszał nogami, że […] zagłuszał słowa 
kaznodziei”. Włożono mu więc nogi w dyby. 

Gdy pastor stwierdził, iż klucze Kościoła dano nie tylko św. Piotrowi miał rzec: 
„jest różnica: św. Piotr otrzymał klucze do nieba, a ty do piwniczki z piwem”… 
Odtąd przez 4 lata przenoszono go z więzienia do więzienia. Torturowano… 

Wreszcie postawiono go przed sądem we Wrexham i 10.x.1584 został skazany 
na śmierć – poprzez „wieszanie, patroszenie i ćwiartowanie”… 

15.X.1584 na Beast Market we Wrexham wszedł na szafot. Do ciekawskiej 
tłuszczy rzekł: „Byłem wesołym, pełnym żartów człowiekiem, i jeśli kogokolwiek, 
w jakikolwiek sposób, obraziłem, błagam ich w obliczu BOGA o przebaczenie”. 

Powieszono go, a kat pociągnął go mocniej za nogi. Mimo to gdy go zdjęto 
ze stryczka odzyskał świadomość. Był świadomy gdy go okaleczano i ćwiarto-
wano. Aż do obcięcia głowy. Zdążył jeszcze powiedzieć po walijsku: „IESU, 

trugarha wrthyf” („JEZU, zmiłuj się nade mną”)… 

Beatyfikował go 15.XII.1929 Pius XI, a 25.X.1970 kanonizował, jako pierwszego 
walijskiego świeckiego męczennika, Paweł VI. (uroczystość 15 października 

il. na odwrocie: RYSZARD GWYN; 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.sanktuariumjaworzno.wiara.org.pl/
http://gloria.tv/?media=336558&language=YiwzPCkSG6u
http://www.swzygmunt.knc.pl/

