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Na […] drodze doskonałości DUCH i OBLUBIENICA wzywają tych, którzy ich słuchająpor. Ap 22, 17, do doskonałej jedności z BOGIEM: 

Będzie tam prawdziwa chwała: nikt nie będzie chwalony przez błąd albo dla pochlebstwa. Prawdziwe zaszczyty nie będą odmawiane tym, co na nie zasłużyli, 

ani przyznawane osobom niegodnym. Zresztą, nie będzie o nie zabiegał nikt niegodny, skoro zostanie tam dopuszczony tylko godny. Zapanuje tam również 

prawdziwy pokój, w którym nikt nie dozna żadnej przeciwności ani od siebie, ani od kogoś drugiego. Odpłatą za cnotę będzie TEN, kto cnotę dał i kto siebie 

samego przyrzekł jej w nagrodę; nagrodę, od której nie może być nic lepszego, nic większego. »Będę… ich BOGIEM, a… oni będą MOIM ludem«Kpł 26,12… Takie 

samo jest też znaczenie słów Apostoła: „Aby BÓG był wszystkim we wszystkich”1 Kor 15, 28. ON będzie celem wszystkich naszych pragnień; ON, którego bez końca 

będziemy oglądali, bez nasycenia miłowali, bez utrudzenia uwielbiali. A ten dar, to uczucie i ten stan będą niewątpliwie wspó lne wszystkim tak samo, jak 

życie wieczneśw. Augustyn, De civitate Dei, 22, 30. [KKK, 2550] 

DWUDZIESTA TRZECIA NIEDZIELA ZWYKŁA 

 

ŚW. PAWEŁ W WIĘZIENIU – REMBRANDT, Harmenszoon van Rijn (1606, Lejda – 1669, Amsterdam) 

1627, olejny na panelu, 73×60 cm, muzeum Staatsgalerie, Stuttgart; źródło: www.staatsgalerie.de 

Z KSIĘGI MĄDROŚCIMdr 9, 13-18b 

Któż z ludzi rozezna zamysł BOŻY albo któż pojmie wolę PANA? 

Nieśmiałe są myśli śmiertelników i przewidywania nasze zawodne, 

bo śmiertelne ciało przygniata duszę i ziemski przybytek obciąża lotny 

umysł. 

Mozolnie odkrywamy rzeczy tej ziemi, z trudem znajdujemy, co mamy 

pod ręką, a któż wyśledzi to, co jest na niebie? 

Któż poznał TWÓJ zamysł, gdybyś nie dał Mądrości, nie zesłał z wysoka 

ŚWIĘTEGO DUCHA SWEGO? 

I tak ścieżki mieszkańców ziemi stały się proste, a ludzie poznali, co TOBIE 

przyjemne, a wybawiła ich Mądrość. 

PSALM RESPONSORYJNYPs 90 (89), 3-4. 5-6. 12-13. 14 i 17 (R.: por. 1) 

REFREN: PANIE, TY zawsze byłeś nam ucieczką 

Obracasz w proch człowieka 

i mówisz: »Wracajcie, synowie ludzcy«. 

Bo tysiąc lat w TWOICH oczach 

jest jak wczorajszy dzień, który minął, 

albo straż nocna. 

Porywasz ich, stają się niby sen poranny, 

jak trawa, która rośnie: 

rankiem zielona i kwitnąca, 

wieczorem więdnie i usycha. 

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. 

Dobroć PANA BOGA naszego niech będzie nad nami 

i wspieraj pracę rąk naszych, 

dzieło rąk naszych wspieraj. 

Z LISTU ŚW. PAWŁA APOSTOŁA DO FILEMONAFlm 9b-10. 12-17 

Najdroższy: 

Jako stary Paweł, a teraz jeszcze więzień CHRYSTUSA JEZUSA, proszę cię 

za moim dzieckiem, za tym, którego zrodziłem w kajdanach, za One-

zymem. 

Jego ci odsyłam; ty zaś jego, to jest serce moje, przyjmij do domu. 

Zamierzałem go trzymać przy sobie, aby zamiast ciebie oddawał mi usługi 

w kajdanach noszonych dla Ewangelii. Jednakże postanowiłem nie uczynić 

niczego bez twojej zgody, aby dobry twój czyn był nie jakby z musu, 

ale z dobrej woli. 

Może bowiem po to oddalił się od ciebie na krótki czas, abyś go odebrał 

na zawsze, już nie jako niewolnika, lecz więcej niż niewolnika, jako brata 

umiłowanego. Takim jest on zwłaszcza dla mnie, ileż bardziej dla ciebie 

zarówno w doczesności, jak w PANU. 

Jeśli więc się poczuwasz do łączności ze mną, przyjmij go jak mnie. 

AKLAMACJAPs 119 (118), 135 Alleluja, Alleluja, Alleluja 

Okaż TWEMU słudze światło swego oblicza 

i naucz mnie TWOICH ustaw. 

SŁOWA EWANGELII WEDŁUG ŚW. ŁUKASZAŁk 14, 25-33 

Wielkie tłumy szły z JEZUSEM. 

ON zwrócił się i rzekł do nich: 

»Jeśli kto przychodzi do MNIE, a nie ma w nienawiści swego ojca i matki, 

żony i dzieci, braci i sióstr, nadto i siebie samego, nie może być MOIM 

uczniem. 

Kto nie nosi swego krzyża, a idzie za MNĄ, ten nie może być MOIM uczniem. 

Bo któż z was, chcąc zbudować wieżę, nie usiądzie wpierw, a nie oblicza 

wydatków, czy ma na wykończenie? 

Inaczej, gdyby założył fundament, a nie zdołałby wykończyć, wszyscy 

patrząc na to zaczęliby drwić z niego: ‘Ten człowiek zaczął budować, 

a nie zdołał wykończyć’. 

Albo który król, mając wyruszyć, aby stoczyć bitwę z drugim królem, 

nie usiądzie wpierw i nie rozważy, czy w dziesięć tysięcy ludzi może stawić 

czoło temu, który z dwudziestu tysiącami nadciąga przeciw niemu? 

Jeśli nie, wyprawia poselstwo, gdy tamten jest jeszcze daleko, i prosi 

o warunki pokoju. 

Tak więc nikt z was, kto nie wyrzeka się wszystkiego, co posiada, nie może 

być MOIM uczniem«. 

PATRON TYGODNIA: ŚW. MAREK KRZYŻEWCZANIN, MĘCZENNIK 
Na świat przyszedł w 1580 w Križevci w Chorwacji. 

Podstawy wiedzy zdobywał w szkole jezuickiej w Wied-
niu, po czym przeniósł się na uniwersytet w Grazu w Au-
strii, gdzie obronił i uzyskał tytuł doktora filozofii. 

Następnie w 1611 wysłany został na dalsze studia 
w Collegium Germanicum et Hungaricum w Rzymie. 
Tam też przyjął święcenia kapłańskie. 

W 1615 wrócił do Chorwacji, by po roku decyzją arcy-
biskupa Ostrzyhomia zostać wykładowcą, a potem rek-
torem seminarium duchownego w Trnawie. Jednocześ-
nie został kanonikiem kapituły katedry ostrzyhomskiej. 

Na początku 1619 został administratorem byłego opac-
twa benedyktyńskiego k. Koszyc. dokończenie na odwrocie 

http://www.swzygmunt.knc.pl/
http://www.staatsgalerie.de/malereiundplastik_e/nl_rundg.php?id=7
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INFORMACJE PARAFIALNE 
 4.IX (niedziela): 

 Uroczystości dożynkowe w Gassach. 
 Podczas Mszy św. dziękczynnej o 1200 w Gassach 

dziękujemy PANU BOGU za tegoroczne plony. 
 Poszczególne wsie uczestniczą we Mszy św. ze swo-

imi wieńcami dożynkowymi. 
 Z racji 1. niedzieli miesiąca po sumie adoracja NAJŚWIĘ-

TSZEGO SAKRAMENTU i spotkanie Kół Żywego Różańca. 
 9-10.IX (piątek-sobota): Gościć będziemy ks. bpa Rafała MAR-

KOWSKIEGO, który będzie dokonywał pasterskiej wizytacji 
naszej parafii. 

 9.IX (piątek): Po Mszy św. o 1800 spotkanie młodzieży, która 
w tym roku szkolnym będzie przygotowywać się do sakra-
mentu bierzmowania. Na to spotkanie zapraszamy! również 

rodziców kandydatów do bierzmowania. 
 10.IX (sobota): 

 ks. Michał zaprasza! wszystkich ministrantów i lektorów 

na spotkanie o 1000. 
 WYPOMINKI o 1715. 
 O 1800 Msza św. za zmarłych polecanych w WYPOMINKACH. 

 Chrzty we wrześniu w 4tą niedzielę miesiąca, 25.IX, na sumie. 
Zgłoszenia do 16.IX w kancelarii. Przygotowanie dla rodziców 
i chrzestnych 18.IX po sumie, w kościele. 

 Zachęcamy! do zainteresowania się prasą katolicką! 

WITAMY! 
Do grona członków Kościoła Powszechnego i naszej parafii przyjęci zostali, 
w Sakramencie Chrztu Świętego: 

28.VIII 

Alicja KRÓLIK, Słomczyn 

 

Anna Mariola ZAJĄC, Czernidła 

Jan SOBCZYK, Konstancin-Jeziorna 

Laura Katarzyna FURGA, Parcela 

Laura PULC-TOMKIEWICZ, Turowice 

Martyna PIEKARNIAK, Parcela 

Wiktoria SZEWCZYK, Czernidła 

JAM JEST ALFA I OMEGA, mówi PAN BÓG, KTÓRY JEST, KTÓRY BYŁ i KTÓRY PRZYCHODZI, WSZECHMOGĄCY 

ŚLUBY 
Sakrament Małżeństwa w ostatnim czasie przyjęli: 

3.IX Jan SIENICKI i Sylwia Wiktoria JODŁOWSKA 

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

ODESZLI 
W ostatnim czasie odeszli z naszego grona: 

śp. Hanna KANABUS  22.VIII.2016 l. 73 

śp. Marek ZAJĄC  20.VIII.2016 l. 60 

Wieczne odpoczywanie racz Im dać PANIE! 

INTENCJE MSZALNE I MODLITEWNE 

5.IX 
(poniedziałek) 

730 w pewnej intencji 

1800 
† Ireny, Zdzisława i Romualda KŁOSÓW, 

Stefana i Stefanii MISZKURKÓW 

6.IX 
(wtorek) 

730 † Zygmunta, Jadwigi i Stanisławy OLIZAROWSKICH 

1800 † Jadwigi STAROS 

7.IX 
(środa) 

730 w pewnej intencji 

1800 † Tadeusza BARANA, w 10. rocznicę śmierci 

8.IX 
(czwartek) 

730 Propria 

1800 
dziękczynna, z racji 54. rocznicę ślubu Jana i Elżbiety, 

z prośbą o dalsze łaski 

dla Jubilatów, ich dzieci, wnuków i prawnuka 

9.IX 
(piątek) 

730 
† Krzysztofa NOWAKOWSKIEGO, 

Stanisława NOWAKOWSKIEGO, 

Genowefy SZUSTKOWSKIEJ 

1800 † Wandy ŁOJEWSKIEJ, w 15. rocznicę śmierci 

10.IX 
(sobota) 

730 † Jana, Ireny, Pawła i Elżbiety 

1715 WYPOMINKI 

1800 † zmarłych polecanych w WYPOMINKACH 

11.IX 
(niedziela) 845 

† Heleny, 

zmarłych z rodzin MIRKOWSKICH i MELÓW 

1030 
† Stanisława KANABUSA, w 1. rocznicę śmierci, 

Mariana i Kazimiery MIRGOSÓW 

1200 dziękczynno błagalna, w 25. rocznicę ślubu Pawła i Małgorzaty 

1800 
† rodziców GUZIŃSKICH i ADAMCZYKÓW, 

Józefa KULCZYKA 

WIOZĄ ICH CZĘSTO NOCĄ… 
Wiozą ich często nocą 

w ciemną dal bez końca, 

Nikt wtedy nie rozpacza 

i nikt nie wie o tym. 

Tylko księżyc zza chmury 

śle chyżego gońca, 

By w karabinach straży 

rozbłysnąć się złotem. 

Wiozą ich często nocą, 

gdy nikt o tym nie wie, 

Kiedy sen mówi matkom 

— Jego zwolnią wkrótce. 

… I tylko odgłos strzałów 

wyzna w swoim śpiewie, 

Że to jest pierwsza nuta 

w wyśnionej pobudce… 

BOGUSŁAWSKA, Teresa (1929, Warszawa – 1.ii.1945, Zakopane); 1.I.1944 
W 1944 aresztowana przez Gestapom Torturowana. Uczestniczka Powstania Warszawskiego — szyła 
mundury i opaski powstańcze, tworzyła ryngrafy z wizerunkiem MATKI BOŻEJ. Zmarła w Zakopanem 
na gruźlicze zapalenie opon mózgowych. Miała 16 lat. 

 

OSTATNI NAPIS – LOKAJSKI, Eugeniusz Zenon „Brok” (1908, Warszawa – 1944, Warszawa — łączniczka Jadwiga Maydell „Jadwiga”, 
pluton 1147, wypisująca na krzyżu imię i nazwisko swojego ukochanego, dowódcy por. Kazimierza Pogorzelskiego 
„Rygla”, który zginął 2.VIII.1944; źródło: www.1944.pl 

PATRON TYGODNIA: ŚW. MAREK KRZYŻEWCZANIN, MĘCZENNIK, DOKOŃCZENIE 
Trwała już wówczas zaczęta w 1618 wojna nazwana przez historię trzydziestolet-
nią, i państwo Habsburgów najechał kalwin, książę Siedmiogrodu, Gabriel 
Bethlen. Jego wojska podeszły pod Wiedeń… 

Inna jego armia, dowodzona przez Jerzego Rakoczego, podeszła pod Koszyce. 
Miasto miało się bronić, ale lokalni protestanci 5.IX.1619 otwarli bramy miejskie. 

Natychmiast w areszcie domowym zamknięto trzech kapłanów katolickich: Marka 
i 2 jezuitów, Polaka, o. Melchiora Grodzieckiego i Węgra, o. Stefana Pongracza. 

7.IX.1619 protestanci wtargnęli do ich domu. Zaczęli namawiać ich do apostazji. 
Usłyszeli, że „diabeł przybrał waszą postać i próbuje przerwać misję CHRYSTUSA 
i oderwać lud od MATKI KOŚCIOŁA. Odejdź precz, szatanie, tracisz czas!” 

I wszyscy trzej mieli paść na kolana i śpiewać: Te DEUM laudamus! 

Po północy żołdacy Rakoczego zabrali się „do dzieła”… 

Rozpoczęto od Stefana, później męczono o. Melchiora Grodzieckiego, a na końcu 
najstarszego, ks. Marka Krzyżewczanina. 

Nogi obciążono im kamieniami a ręce przymocowano do belek. Następnie 
unoszono belki w górę. Tak wiszących kaleczono nożami, rwano ciało obcęgami, 
wykastrowano. Rany przypalano pochodniami. 

Pierwszego uśmiercono ks. Marka Krzyżewczanina. Ścięto go toporem. 

Jezuitów męczono dłużej. Nad ranem 8.IX.1619 toporem ścięto głowę Melchiora 
Grodzieckiego. Stefan Pongracz jeszcze żył, więc wrzucono go do szamba, gdzie 
konał przez 20 godzin… 

Dziś relikwia głowy Marka przechowywana jest w najważniejszej katedrze 
węgierskiej w Ostrzychomiu. 

15.I.1905 w Watykanie trzech męcznników beatyfikował św. Piusa X. 

Kanonizował ich 2.VII.1995 w Koszycach, podczas pielgrzymki na Słowację, 
św. Jan Paweł II… (uroczystość 7 września) 
Il.:na odwrocie ŚW. MAREK KRZYŻEWCZANIN – wyobrazenie współczesne; źródło: commons.wikimedia.org 

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 Michał BOGDAN 
 

http://www.1944.pl/fototeka/kobiety,90.html#366
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Sveti_Marko_Kri%C5%BEev%C4%8Danin.JPG
http://www.swzygmunt.knc.pl/

