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Każda instytucja opiera się, nawet w sposób domyślny, na jakiejś wizji człowieka i jego przeznaczenia; czerpie z niej swoje kryteria sądów, swoją hierarchię 

wartości oraz linię postępowania. Większość społeczeństw oparła swoje instytucje na kryterium pewnej wyższości człowieka nad rzeczami. Jedynie religia 

w sposób BOSKI objawiona otwarcie uznała w BOGU, STWÓRCY i ODKUPICIELU, początek i przeznaczenie człowieka. Kościół zachęca władze polityczne, by w swo-

ich sądach i decyzjach opierały się na inspiracji płynącej z prawdy o BOGU i o człowieku: 

Społeczeństwa, które ignorują tę inspirację lub też ją odrzucają w imię swej niezależności względem BOGA, są zmuszone do szukania w sobie lub do zapoży-

czania od jakiejś ideologii swych odniesień i swego celu. Nie dopuszczając do obrony obiektywnego kryterium dobra i zła, pozwalają sobie na totalitarną 

władzę, jawną lub zakamuflowaną, nad człowiekiem i jego przeznaczeniem, jak to pokazuje historiapor. Jan Paweł II, enc. Centesimus annus, 45; 46. [KKK, 2244] 

DWUDZIESTA DZIEWIĄTA NIEDZIELA ZWYKŁA 

 

PROROK IZAJASZ — MONACO, Wawrzyniec (ok. 1370, Siena – ok. 1425, Florencja) 

1405–10, tempera na panelu, śr. 20 cm, prywatna kolekcja; źródło: www.wga.hu 

Z KSIĘGI PROROKA IZAJASZAIz 53, 10-11 

Spodobało się PANU zmiażdżyć swojego SŁUGĘ cierpieniem. 

Jeśli wyda swe życie na ofiarę za grzechy, ujrzy potomstwo, dni SWE 

przedłuży, a wola PANA spełni się przez NIEGO. Po udrękach SWEJ duszy 

ujrzy światło i nim się nasyci. 

Zacny mój SŁUGA usprawiedliwi wielu, ich nieprawości ON sam dźwigać będzie. 

PSALM RESPONSORYJNYPs 33 (32), 4-5. 18-19. 20 i 22 (R.: por. 22) 

REFREN: Okaż swą łaskę ufającym TOBIE 

dzieło rąk naszych wspieraj. 

Bo słowo PANA jest prawe, 

a każde JEGO dzieło godne zaufania. 

ON miłuje prawo i sprawiedliwość, 

ziemia jest pełna JEGO łaski. 

Oczy PANA zwrócone na bogobojnych, 

na tych, którzy czekają na JEGO łaskę, 

aby ocalił ich życie od śmierci 

i żywił ich w czasie głodu. 

Dusza nasza oczekuje PANA, 

ON jest naszą pomocą i tarczą. 

PANIE, niech nas ogarnie TWOJA łaska 

według nadziei, którą pokładamy w TOBIE. 

Z LISTU DO HEBRAJCZYKÓWHbr 4, 14-16 

Bracia: 

Mając arcykapłana wielkiego, który przeszedł przez niebiosa, JEZUSA, SYNA 

BOŻEGO, trwajmy mocno w wyznawaniu wiary. 

Nie takiego bowiem mamy arcykapłana, który by nie mógł współczuć 

naszym słabościom, lecz doświadczonego we wszystkim na nasze 

podobieństwo, z wyjątkiem grzechu. 

Przybliżmy się więc z ufnością do tronu łaski, abyśmy otrzymali 

miłosierdzie i znaleźli łaskę w stosownej chwili. 

AKLAMACJAMk 10, 45 Alleluja, Alleluja, Alleluja 

SYN CZŁOWIECZY przyszedł, żeby służyć 

i dać swoje życie na okup za wielu. 

SŁOWA EWANGELII WEDŁUG ŚW. MARKAMk 10, 35-45 

Jakub i Jan, synowie Zebedeusza, zbliżyli się do JEZUSA i rzekli: 

„NAUCZYCIELU, chcemy, żebyś nam uczynił to, o co CIĘ poprosimy”. 

ON ich zapytał: »Co chcecie, żebym wam uczynił?«. 

Rzekli MU: „Użycz nam, żebyśmy w TWOJEJ chwale siedzieli jeden po pra-

wej, drugi po lewej TWOJEJ stronie”. 

JEZUS im odparł: »Nie wiecie, o co prosicie. Czy możecie pić kielich, który 

JA mam pić, albo przyjąć chrzest, którym JA mam być ochrzczony?«. 

Odpowiedzieli MU: „Możemy”. 

Lecz JEZUS rzekł do nich: »Kielich, który JA mam pić, pić będziecie; i chrzest, 

który JA mam przyjąć, wy również przyjmiecie. 

Nie do MNIE jednak należy dać miejsce po MOJEJ stronie prawej lub lewej, 

ale dostanie się ono tym, dla których zostało przygotowane«. 

Gdy dziesięciu to usłyszało, poczęli oburzać się na Jakuba i Jana. A JEZUS 

przywołał ich do siebie i rzekł do nich: 

»Wiecie, że ci, którzy uchodzą za władców narodów, uciskają je, a ich 

wielcy dają im odczuć swą władzę. 

Nie tak będzie między wami. Lecz kto by między wami chciał się stać 

wielki, niech będzie sługą waszym. A kto by chciał być pierwszym między 

wami, niech będzie niewolnikiem wszystkich. 

Bo i SYN CZŁOWIECZY nie przyszedł, aby MU służono, lecz żeby służyć i dać 

swoje życie na okup za wielu«. 

PATRON TYGODNIA: BŁ. DAUDI OKELO, MĘCZENNIK 
Urodził się ok. 1902 w wiosce Ogom-Payira w płn. Ugandzie, 
w pogańskiej rodzinie Amona i Lodi z plemienia Aczoli. 

Gdy w 1915 w okolice przybyli Misjonarze Kombonianie stał się 
jednym z uczniów ich szkółki i 1.VI.1916 przyjął chrzest. W gru-
pie ochrzczonych był także ok. 10-letni Jildo Irwa. 

Tego samego dnia obaj przyjęli pierwszą Komunię św., 
a 15.X.1916 sakrament bierzmowania… 

W 1917 Daudi poprosił o przeniesienie do Paimol, gdzie niedaw-
no jego brat, katecheta Antoni, stracił życie. Pragnął go zastąpić. 

A była to trudna okolica. Wielu lokalnych szamanów obawiając 
się o utratę uprzywilejowanej pozycji otwarcie występowało 
przeciw brytyjskiej kolonizacji i misjonarzom. Region nawiedzały 
zbrojne bandy poszukiwaczy skarbów. Występowały waśnie 

plemienne. No i panoszyli się muzułmanie… 

Kombonianie ostrzegali Daudiego, na co ten miał odpowiedzieć” – „Tam już jest mój brat 
Antonio. Nie boję się śmierci. Przecież Pan JEZUS poniósł śmierć za nas!” 

– „A jeśli i was zabiją?” –  pytano. – „Pójdziemy do raju!” – padła odpowiedź. 

W XI.1917 więc 15-letni wówczas Daudi udał się z ok. 11-letnim Jildo do Paimol… 

Na miejscu rozpoczęli pracę katechetyczną. Uczyli dzieci modlitwy. Wprowadzali chrześ-
cijański rytm dnia znaczony porannym i wieczornym różańcem. Przybliżali prawdy wiary. 

Daudi spokojny, kochany przez wszystkich, nie wdawał się w polityczne spory. 

Po ok. roku, bo 18.X.1918, do wioski Palamuku, gdzie akurat nauczali, wtargnęło pięciu 
ludzi. Udali się prosto do chaty misjonarzy. Mimo prostestów gospodarzy, który mówili, 
że katecheci są ich gośćmi, wtargnęli do środka… 

Próbowali zmusić młodych misjonarzy do zaprzestania działalności misyjnej, przekonać do 
zaprzestania nauczania katechizmu i wyparcia się wiary. Bezskutecznie. 

Młodszemu, Jildo, zaproponowano nawet oddalenie się i ucieczkę. Odmówił: 

„Pracowaliśmy w tej samej winnicy BOŻEJ, jeśli więc trzeba umrzeć, umrzemy razem”… 

Tuż przed świtem 19.X.1918 wyprowadzono Daudiego z chaty i zaraz za odrzwiami 
pchnięto go na ziemię i przebito włóczniami… 

Potem zamordowano Jildo, również włóczniami, odcinając mu następnie głowę… 

Ciała po kilku dniach rzucono na gniazdo termitów, zwane termitierą… 

W II.1926 udało się odnaleźć ich szczątki. Umieszczono je w kościele misyjnym w Kitgum, 
u stóp ołtarza pw. Najświętszego Serca Jezusowego… 

A wierni miejsce męczeństwa nazwali „Wi-Polo”, czyli „W niebie”… 

Obu chłopców 20.X.2002 beatyfikował św. Jan Paweł II. (uroczystość 19 października 

il.: DAUDI OKELO I JILDO IRWA – obraz beatyfikacyjny źródło: www.santiebeati.it 

http://www.swzygmunt.knc.pl/
http://www.wga.hu/html/l/lorenzo/monaco/1/18monaco.html
http://www.santiebeati.it/Detailed/91201.html
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NFORMACJE PARAFIALNE 
 1-31.X: NABOŻEŃSTWA RÓŻAŃCOWE codziennie o 1730. W piątki 

NABOŻEŃSTWA RÓŻAŃCOWE dla dzieci o 1545. 
 18.X (niedziela): 

 Rozpoczyna się w Kościele Powszechnym Tydzień Misyjny. 
Ma on nam przypomnieć o potrzebie ewangelizacji i o na-
szym wkładzie w dzieło krzewienia wiary. W naszym 
kościele będziemy się modlić od dziś do soboty w czasie 
nabożeństw różańcowych i Mszy św. o 1800. 

 Po Mszy św. o 1030 w domu rekolekcyjnym prowadzone 
przez Wspólnotę Oazową spotkanie z cyklu „Kim jestem?” 

 25.X (niedziela): 
 Rocznica konsekracji naszego kościoła. 
 Z racji zakończenia Tygodnia Misyjnego będziemy gościli 

w naszej parafii księży Misjonarzy Kombonianów, którzy 
w czasie Mszy św. podzielą się z nami swoimi doświad-
czeniami. 

 14.XI (sobota): Tradycyjnie w 2. sobotę listopada planowana 
jest pielgrzymka autokarowa do Częstochowy. Dojdzie ona 
do skutku o ile zbierze się odpowiednia liczba chętnych. 
Koszt pielgrzymki wynosi 80,- pln. 

 Zbliża się listopad, miesiąc poświęcony modlitewnej pamięci 
o naszych bliskich zmarłych. Na wypominki roczne i jedno-
razowe Księża przyjmują w zakrystii i kancelarii parafialnej. 

 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 4. niedzielę miesiąca, 25.X, na sumie. 
 24.IV–4.V.2016: Pielgrzymka do Grecji – „śladami św. Pawła”. 

Program w kościele, na stoliku przy „skrzynce na modlitwy”. 
Chętnych zapraszamy! do zakrystii lub kancelarii parafialnej. 

ODESZLI 
W ostatnim czasie odeszli z naszego grona: 

śp. Anna GÓRSKA  6.X.2015 l. 80 

śp. Irena BIAŁOWĄS  6.X.2015 l. 86 

śp. Leokadia Czesława SOBCZAK  6.X.2015 l. 80 

śp. Eugeniusz KARWALSKI  3.X.2015 l. 79 

Wieczne odpoczywanie racz Im dać PANIE! 

INTENCJE MSZALNE I MODLITEWNE 

19.X 
(poniedziałek) 

730 w pewnej intencji 

1800 † Wiesława KUCICKIEGO 

20.X 
(wtorek) 

730 † Wiesława KUCICKIEGO 

1800 
† Urszuli LACH, z racji imienin, 

Stefanii i Jana LACHÓW, 

Genowefy i Franciszka NOGALÓW 

21.X 
(środa) 

730 † Marii, Czesława i Marka WIŚNIEWSKICH 

1800 † Wiesława KUCICKIEGO 

22.X 
(czwartek) 

730 
dziękczynna za dzieci: Marię, Jana i Joannę, 

z prośbą o dalsze błogosławieństwo BOŻE i potrzebne łaski 

dla całej rodziny 

1800 † Wiesława KUCICKIEGO 

23.X 
(piątek) 

730 † Wiesława KUCICKIEGO 

1800 

† Stanisława, Heleny i Józefa DOBROWOLSKICH, 

Janusza ANDZIAKA, 

Heleny, Jadwigi, Stefana, Feliksa i Władysława CACKÓW, 

zmarłych z rodziny CACKÓW 

24.X 
(sobota) 

730 w pewnej intencji 

1800 † Wiesława KUCICKIEGO 

25.X 
(niedziela) 

845 

† Stanisławy i Tadeusza ZAWIŚLAKÓW, 

zmarłych z rodzin ZAWIŚLAKÓW i DUSZÓW 

† zmarłych z Męskiego Koła Różańcowego 

1030 † Wiesława KUCICKIEGO 

1200 

† Aliny WŁOSIŃSKIEJ, w rok po śmierci, 

Mikołaja, Heleny i Franciszka SYKULAKÓW 

† zmarłych członkiń Parafialnego Koła Różańcowego 

1800 † Tadeusza i Zbigniewa OKLEJÓW 

POLSKIE MADONNY: WADOWICKA MATKA BOŻA NIEUSTAJĄCEJ POMOCY 
W wybudowanej w 1808 bazylice pw. Ofiarowania Najświętszej Maryi Panny 

w Wadowicach znajduje się kaplica pw. Matki Bożej Nieustającej Pomocy. 

Nazwę zawdzięcza wizerunkowi MATKI BOŻEJ NIEUSTA-

JĄCEJ POMOCY, 1,90×0,80 m – a więc większemu niż 

nasz, słomczyński obraz MADONNY – namalowanemu 

ok. 1896 na płótnie przez nieznanego artystę. Jest to 

oczywiście kopia niezwykłej SANTA MARIA DE PERPETUO 

SUCCURSU z kościoła pw. św. Alfonsa w Rzymie. 

Do Wadowic sprowadzona została prawd. w wyniku reko-

lekcji prowadzonych w 1897 przez redemptorystów… 

Szybko pojawiły się wota, a w XX-leciu międzywojen-

nym przed MATKĄ BOŻĄ modlili się uczniowie szkół 

wadowickich. Przyciągał ich pewnie szczegół znaczą-

co różniący ich MADONNĘ od rzymskiego pierwowzoru 

– a mianowicie dziewczęcy, uśmiechnięty wyraz 

twarzy MATKI BOŻEJ. 

Jednym z czcicieli był młody Karol Wojtyła… 

Wiele lat później w książce „Dar i Tajemnica” pisał: 

„Mówiąc o źródłach powołania kapłańskiego nie mo-

gę […] zapomnieć o wątku maryjnym. Nabożeństwo do MATKI BOŻEJ w posta-

ci tradycyjnej wyniosłem z domu rodzinnego i z parafii wadowickiej. W koś-

ciele parafialnym pamiętam boczną kaplicę MATKI BOŻEJ NIEUSTAJĄCEJ 

POMOCY, do której rano przed lekcjami ciągnęli gimnazjaliści. Potem z ko-

lei w godzinach popołudniowych, po zakończonych lekcjach, ten sam 

pochód uczniów szedł do kościoła na modlitwę”… 

Bo kościół ów to świątynia niezwykła. W niej bowiem Karol Wojtyła przyjął 

chrzest, przystąpił do 1. KOMUNII ŚW., służył do Mszy św. i otrzymał sakra-

ment bierzmowania. Wszystko pod bacznym okiem MADONNY… 

MATKA BOŻA w szczególności opiekowała się swoim ludem w czasie II woj-

ny światowej. Jak było to potrzebne wystarczy przypomnieć, że niedaleko 

Niemcy otworzyli obóz koncentracyjny KL Auschwitz-Birkenau… 

MATKA BOŻA przetrwała też rosyjski nalot 24.I.1945, gdy konstrukcja 

kościoła została naruszona… 

Koronacji CUDOWNEGO OBRAZU dokonał oczywiście św. Jan Paweł II, 

16.VI.1999, w Wadowicach. Mówił wówczas: 

„Naszym przodkom […] bliskie było […] przekonanie o niezastąpionej roli MA-

TKI BOGA w życiu Kościoła i każdego chrześcijanina. W ciągu ostatnich stu 

lat mieszkańcy Wadowic dawali temu szczególny wyraz, gdy gromadzili się 

ze czcią przed wizerunkiem MATKI BOŻEJ NIEUSTAJĄCEJ POMOCY i czynili JĄ 

[ORĘDOWNICZKĄ] i PATRONKĄ życia osobistego, rodzinnego i społecznego. […] 

I wierzę, że tak jest po dziś dzień. Niech tak też będzie w przyszłości!” 

By tak się stało u stóp MADONNY Ojciec św. zostawił swój dar wdzięczności: 

złoty różaniec… 

il. MATKA BOŻA NIEUSTAJĄCEJ POMOCY, Wadowice; źródło: theotokos.ovh.org 

JA TU ZOSTAJĘ! 
Ja tu zostaję! Choć wszyscy kumple wyjechali. 

Ja tu zostaję! Obchodzi mnie, co będzie dalej. 

Ja tu zostaję! Nie dam wypędzić się nikomu. 

Ja tu zostaję! Bo tylko Polska jest mym domem. 

Ja tu zostaję! By dać świadectwo pokoleniom. 

Z tymi, co Polskę chcą odmieniać dziś. 

Ja tu zostaję! Nie chcę taniego dobrobytu. 

Ja tu zostaję! Nie dla pieniędzy i zaszczytów. 

Ja tu zostaję! Najlepsi ponoć wyjechali. 

Ja tu zostaję! Wytrwam, gdy inni się poddali. 

Ja tu zostaję! Po co mi w sercu taka blizna? 

Tu gdzie BÓG, Honor i Ojczyzna wciąż. 

Ja tu zostaję! Na stół wykładam dzisiaj karty. 

Ja tu zostaję! Pora zakończyć czas pogardy. 

Ja tu zostaję! Spadają z nieba samoloty. 

Ja tu zostaję! Świat musi poznać prawdę o tym. 

Ja tu zostaję! Pomiędzy dżumą a cholerą. 

Przyjaciół sobie sam wybieram już. Tak, tak, tak! 

Ja tu zostaję! Nie sprzedam swojej hardej duszy. 

Ja tu zostaję! By w waszych sercach lody skruszyć. 

Ja tu zostaję! Tam sierp dżihadu gardła skroi. 

Ja tu zostaję! Krzyż półksiężyca się nie boi. 

Ja tu zostaję! Gdy Zachód przed islamem klęka. 

Ja mam swą Wiarę. Ja się nie lękam, nie. Nie, nie, nie! 

Ja tu zostaję! Choć wszyscy kumple wyjechali. 

Ja tu zostaję! Wytrwam gdy inni się poddali. 

Ja tu zostaję! Wrócicie, gdy już wysprzątamy. 

Ja tu zostaję! Ktoś musi wam otworzyć bramy. 

Ja tu zostaję! A gdy Jutrzenka nam zaświta – 

Ja tutaj będę i was powitam! 

Chlebem i solą was powitam 

MAKOWIECKI, Lech (ur.; 1954) 

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://theotokos.ovh.org/wadowice1.php
http://www.swzygmunt.knc.pl/

