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Grzech śmiertelny, naruszając w nas zasadę życia, którą jest miłość, domaga się nowej inicjatywy miłosierdzia BOŻEGO i nawrócenia serca, które zazwyczaj 

dokonuje się w ramach sakramentu pojednania: 

Gdy bowiem wola zmierza ku czemuś, co ze swojej natury sprzeciwia się miłości, ustanawiającej w człowieku właściwy porządek w stosunku do celu 

ostatecznego, wówczas grzech jest śmiertelny ze względu na swój przedmiot… zarówno gdy zwraca się przeciw miłości BOŻEJ, jak bluźnierstwo, 

krzywoprzysięstwo itp., jak i wtedy, gdy zwraca się przeciw miłości bliźniego, np. morderstwo, cudzołóstwo, itp.… Niekiedy jednak wola zwraca się ku temu, 

w czym zachodzi pewien brak porządku, który jednak nie sprzeciwia się miłości BOGA i bliźniego, np. próżne słowo, nadmierny śmiech itp. Tego rodzaju grzechy 

są powszednieśw. Tomasz z Akwinu, Summa theologiae, I-II, 88, 2. [KKK, 2431] 

DWUDZIESTA SZÓSTA NIEDZIELA ZWYKŁA 

 

ŁAZARZ U STOŁU BOGACZA – VAN ORLEY, Bernard (1491/92, Bruksela – 1542, Bruksela) 

1521, lewa część tryptyku „Cnota cierpliwości”, olejny na desce dębowej, 
174×80 cm (każde skrzydło), Musées Royaux des Beaux-Arts, Bruksela; źródło: commons.wikimedia.org 

Z KSIĘGI PROROKA AMOSAAm 6, 1a. 4-7 

To mówi PAN wszechmogący: 

»Biada beztroskim na Syjonie i dufnym na górze Samarii. 

Leżą na łożach z kości słoniowej i wylegują się na dywanach; jedzą 

jagnięta z trzody i cielęta ze środka obory. 

Fałszywie śpiewają przy dźwiękach harfy i jak Dawid obmyślają sobie 

instrumenty do grania. 

Piją czaszami wino i najlepszym olejkiem się namaszczają, a nic się nie 

martwią upadkiem domu Józefa. 

Dlatego teraz ich poprowadzę na czele wygnańców, a zniknie krzykliwe 

grono hulaków«. 

PSALM RESPONSORYJNYPs 146 (145), 6c-7. 8-9a. 9bc-10 (R.: por. 2) 

REFREN: Chwal, duszo moja, PANA, STWÓRCĘ swego 

ON wiary dochowuje na wieki, 

uciśnionym wymierza sprawiedliwość, 

chlebem karmi głodnych, 

wypuszcza na wolność uwięzionych. 

PAN przywraca wzrok ociemniałym, 

PAN dźwiga poniżonych, 

PAN kocha sprawiedliwych, 

PAN strzeże przybyszów. 

Ochrania sierotę i wdowę, 

lecz występnych kieruje na bezdroża. 

PAN króluje na wieki, 

BÓG twój, Syjonie, przez pokolenia. 

Z PIERWSZEGO LISTU ŚW. PAWŁA APOSTOŁA DO TYMOTEUSZA1 Tm 6, 11-16 

Ty, o człowiecze BOŻY, podążaj za sprawiedliwością, pobożnością, wiarą, 

miłością, wytrwałością, łagodnością. 

Walcz w dobrych zawodach o wiarę, zdobądź życie wieczne: do niego 

zostałeś powołany i o nim złożyłeś dobre wyznanie wobec wielu świadków. 

Nakazuję w obliczu BOGA, który ożywia wszystko, i CHRYSTUSA JEZUSA, Tego, 

który złożył dobre wyznanie za Poncjusza Piłata, ażebyś zachował 

przykazanie nieskalane bez zarzutu aż do objawienia się naszego PANA, 

JEZUSA CHRYSTUSA. 

Ukaże je we właściwym czasie błogosławiony i jedyny WŁADCA, KRÓL 

KRÓLUJĄCYCH i PAN PANUJĄCYCH, jedyny, mający nieśmiertelność, który 

zamieszkuje światłość niedostępną, którego żaden z ludzi nie widział 

ani nie może zobaczyć: JEMU cześć i moc wiekuista. 

Amen. 

AKLAMACJA2 Kor 8, 9 Alleluja, Alleluja, Alleluja 

JEZUS CHRYSTUS, będąc bogaty, dla was stał się ubogim, 

aby was SWOIM ubóstwem ubogacić. 

SŁOWA EWANGELII WEDŁUG ŚW. ŁUKASZAŁk 16, 19–31 

JEZUS powiedział do faryzeuszów: 

»Żył pewien człowiek bogaty, który ubierał się w purpurę i bisior i dzień 

w dzień świetnie się bawił. 

U bramy jego pałacu leżał żebrak okryty wrzodami, imieniem Łazarz. 

Pragnął on nasycić się odpadkami ze stołu bogacza; nadto i psy 

przychodziły i lizały jego wrzody. 

Umarł żebrak i aniołowie zanieśli go na łono Abrahama. Umarł także 

bogacz i został pogrzebany. 

Gdy w Otchłani, pogrążony w mękach, podniósł oczy, ujrzał z daleka 

Abrahama i Łazarza na jego łonie. I zawołał: Ojcze Abrahamie, ulituj się 

nade mną i poślij Łazarza; niech koniec swego palca umoczy w wodzie 

i ochłodzi mój język, bo strasznie cierpię w tym płomieniu. 

Lecz Abraham odrzekł: Wspomnij, synu, że za życia otrzymałeś swoje 

dobra, a Łazarz przeciwnie, niedolę; teraz on tu doznaje pociechy, a ty 

męki cierpisz. 

A prócz tego między nami a wami zionie ogromna przepaść, tak że nikt, 

choćby chciał, stąd do was przejść nie może ani stamtąd do nas się prze-

dostać. 

Tamten rzekł: Proszę cię więc, ojcze, poślij go do domu mojego ojca. Mam 

bowiem pięciu braci: niech ich przestrzeże, żeby i oni nie przyszli na to 

miejsce męki. 

Lecz Abraham odparł: Mają Mojżesza i Proroków, niechże ich słuchają 

Tamten odrzekł: Nie, ojcze Abrahamie, lecz gdyby kto z umarłych poszedł 

do nich, to się nawrócą. 

Odpowiedział mu: Jeśli Mojżesza i Proroków nie słuchają, to choćby 

kto z umarłych powstał, nie uwierzą«. 

PATRONKA TYGODNIA: BŁ. MARIA PILAR JORDÁ Y BOTELLA, MĘCZENNICA 
Na świat przyszła 26.I.1905 w Alcoy, we wspólnocie 
autonomicznej Walencji w Hiszpanii, w religijnej rodzinie. 

Dwa dni później otrzymała sakrament chrztu św. 

Sakrament bierzmowania, według ówczesnego zwyczaju, 
przyjęła jeszcze tego samego roku, 20.X.1905. 21.IV.1912 
przystąpiła do pierwszej Komunii św. 

Uczyła się w rodzinnej miejscowości. 

Mając niecałe 11 lat, 30.XI.1915, została na próbę przyjęta 
do bezhabitowego zgromadzenia Córek Maryi Niepokalanej 
i Cudownego Medaliku św. Katarzyny Labouré dokończenie na odwrocie 

http://www.swzygmunt.knc.pl/
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:The_worship_of_Mammon.jpg
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INFORMACJE PARAFIALNE 
 25.IX (niedziela): Gościmy siostry ze Zgromadzenia Sióstr Mi-

łosierdzia św. Wincentego a Paulo. Siostry opowiadają 

m.in. o s. Róży OKĘCKIEJ, która urodziła się w Brześcach i była 
ochrzczona w naszym kościele. s. Róża zmarła przed II wojną 
światową w opinii świętości. Po każdej Mszy św. można 
otrzymać kalendarz na rok 2017 przybliżający jej postać. 
Siostry zbierają ofiary na cele apostolskie. 

 1-31.X: NABOŻEŃSTWA RÓŻAŃCOWE codziennie o 1730. 

 1–2.X (sobota–niedziela): Autokarowa pielgrzymka z okazji 1050-le-
cia Chrztu Polski do katedry w Poznaniu, Ostrowa Lednickie-
go i katedry w Gnieźnie, gdzie przewidziana jest modlitwa 
przy relikwiach głównego patrona Polski – św. Wojciecha. 
Po drodze odwiedziny Głogowca i Świnic Warckich, gdzie 
znajduje się Sanktuarium Urodzin i Chrztu św. Siostry 
Faustyny, oraz Pól Lednickich. Nocleg w Gnieźnie w domu 
pielgrzyma „Adalbertus” przy katedrze. Koszt – ok. 200zł, 
w zależności od liczby uczestników. Organizatorem jest Róża-
niec Rodziców naszej parafii. Zapraszamy! Zapisy w zakrystii. 

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

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

 9-10.X (niedziela–poniedziałek): Gościć będziemy ks. bpa Rafała 
MARKOWSKIEGO, który będzie dokonywał pasterskiej wizy-
tacji naszej parafii. 

 Zachęcamy! do zainteresowania się prasą katolicką! 

ŚLUBY 
Sakrament Małżeństwa w ostatnim czasie przyjęli: 

24.IX Jakub WRONA i Angelika Justyna RAKOCZY 

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

ZAPOWIEDZI 
Zapowiedź II: Kacper Marcin CHOLEWIŃSKI, kawaler z parafii tutejszej, 

i Katarzyna RYBICKA, panna z parafii pw. Najświętszego Serca Pana 
Jezusa w Rzekuniu 

Ktokolwiek wiedziałby o przeszkodach w zawarciu małżeństwa przez 
w/w osoby proszony jest o skontaktowanie się z Kancelarią Parafialną 

ODESZLI 
W ostatnim czasie odszedł z naszego grona: 

śp. Tadeusz Władysław ŻURAWSKI  10.IX.2016 l. 79 

Wieczne odpoczywanie racz Mu dać PANIE! 

INTENCJE MSZALNE I MODLITEWNE 

26.IX 
(poniedziałek) 

730 
† Zdzisława, Jarosława i Pawła GUTTÓW, 

zmarłych z rodzin GUTTÓW i SOĆKÓW 

1800 † Zofii i Adama GOSSÓW 

27.IX 
(wtorek) 

730 † Barbary i Jana KORNASZEWSKICH 

1800 † Stanisława SZMUKSTY 

28.IX 
(środa) 

730 dziękczynno–błagalna, w 5. rocznicę ślubu Małgorzaty i Krzysztofa 

1800 † Wacława i Stanisława KOWALCZYKÓW 

29.IX 
(czwartek) 

730 w pewnej intencji 

1800 w pewnej intencji 

30.IX 
(piątek) 

730 † Zygmunta SZWAJA, w 4. rocznicę śmierci 

1800 
† Albina, Józefa, Elżbiety BOROWSKICH, 

Michała i Janiny WRONIECKICH, 

Józefa WYSZOGRODZKIEGO 

1.X 
(sobota) 

730 † Leokadii SOBCZAK, w 1. rocznicę śmierci 

1800 † Zofii i Andrzeja KOWALCZYKÓW 

2.X 
(niedziela) 

845 † Zofii i Andrzeja KOWALCZYKÓW 

1030 † Zbigniewa TRZEWIKA, w 19. rocznicę śmierci 

1200 w intencji członkiń Parafialnego Koła Różańcowego 

1800 
† Katarzyny KOCON–MŁYNARCZYK, w 1. rocznicę śmierci, 

dziadków: Jana i Marianny KOCONÓW 

PO LATACH… 
Może niejeden z nas kiedyś po latach, 

Gdy krótki wiersz ten przypadkiem 

Pamięcią czasów minionych zapyta 

I myślą w dawnych pogrąży się światach. 

Może niejeden z nas kiedyś po latach, 

Gdy księgę bojów zamkniętą otworzy, 

Poległym braciom hołd należny złoży, 

I łzę niejedną w smutnych stopi datach. 

I może drugim z żalem w głosie wyzna, 

Że oddychanie spokoju chwilami 

Jest jego ducha powolnym konaniem. 

Że powróciłby ze szlochem, ze łzami, 

Do dni, gdy Polak krwawiąc pod kulami 

Pluł w twarz zaborcy ostatnim swym zdaniem: 

„Niech żyje Polska! Niech żyje Ojczyzna!” 

Jerzy KORSZYŃSKI vel Zbigniew HEGENBART – strzelec, pluton 693, zgrupowanie 690, III rejon (Grochów, 
Saska Kępa), Obwód VI (Praga) Armii Krajowej 

Wiersz napisany pod pseudonimem Ultor 693 i przedłożony jury poetyckiego konkursu zorganizowanego 
w czasie Powstania Warszawskiego, w VIII.1944. Na czele jury stanął zastępca komendanta III rejonu AK 
rtm. Zygmunt Bargiel „Zygmunt”. Wprawdzie publikowany wiersz konkursu nie wygrał, ale jego autor został 
laureatem I nagrody za inny utwór: „1 sierpnia 1944 roku”. 

Za zwycięstwo otrzymał pistolet automatyczny Steyr… 

 

PRODUKCJA GRANATÓW – LOKAJSKI, Eugeniusz Zenon „Brok” (1908, Warszawa – 1944, Warszawa — 2 dekada VIII.1944, powstańczy 
zakład produkcji granatów w kamienicy Lewenfisza przy pl. Napoleona 1, róg Boduena 2, róg Sienk iewicza 1, 
Śródmieście Północne; na stole ustawione granaty: brytyjski No. 82 Gammon „kałamarz”, niemiecki trzonkowy 
Stielhandgranate 39 zwany „tłuczkiem”, rosyjski RGD 33 i konspiracyjny ET-40 „filipinka”; źródło: www.1944.pl 

 PATRONKA TYGODNIA: BŁ. MARIA PILAR JORDÁ Y BOTELLA, MĘCZENNICA, DOKOŃCZENIE 
Odtąd ćwiczyła się w cnotach czystości, pokory, dobroczynności i posłuszeństwa. 
Co miesiąc uczestniczyła w nabożeństwach ku czci DZIEWICY MARYI… 

Następnie uczyła się w kolegium Pureza de María w miejscowości Ontinyent, 
ok. 30 km od rodzinnego Alcoy, gdzie mieszkała w internacie. 

Po powrocie zaangażowała się w działalność wielu organizacji katolickich 
w Alcoy: Córek Maryi Niepokalanej, Apostolstwa Modlitwy. Była członkiem Akcji 
Katolickiej. Zaangażowała się w działalność charytatywną Stowarzyszenia 
św. Wincentego a’ Paulo. Działała w katolickich organizacjach zawodowych… 

Tymczasem w Hiszpanii 9.XII.1931 uchwalono „świecką” konstytucję: usunięto 
religijne symbole ze szkół, wprowadzono prawo rozwodowe, znacjonalizowano 
cmentarze. W końcu ze szkół usunięto nauczanie religii. 

Lewakom to nie wystarczało. Głosili, iż „socjalizm musi uciec się do największej 
przemocy, aby usunąć kapitalizm. Celem rewolucji nie może być przestraszenie 
kapitału, ale zniszczenie go”

Pio Moa, „Mity wojny domowej”
… 

16.II.1936 w „demokratycznych” wyborach zwyciężył lewacki „Frente Popular”. 
18.VII.1936 zareagował gen. Franciszek Franco – wydał odezwę wzywającą 
do buntu. Lewacy odpowiedzieli „czerwonym terrorem”. Pochłonąć miał 13 bisku-
pów, 4,172 diecezjalnych kapłanów i kleryków, 2,376 zakonników i mnichów, 
95 seminarzystów oraz 283 siostry zakonne – razem co najmniej 6,832 ofiary 
wśród duchowieństwa diecezjalnego i zakonnego… 

Tysiące kościołów, ślady prawie 2,000 lat obecności chrześcijaństwa w Hiszpanii, 
uległy barbarzyńskiemu, bezpowrotnemu zniszczeniu. 

Po wybuchu wojny domowej Maria Pilar przeniosła się do Madrytu, do swego 
brata. Tam na jej ślad wpadły lewackie bojówki. Została aresztowana i 20.IX.1936 
przewieziona do Alcoy. Uwięziono ją w naprędce zorganizowanym więzieniu – 
zwanym na wzór rosyjski czeka. W samym tylko IX.1936 w Walencji w takich 
więzieniach zamordowano ok. 4,715 więźniów… 

26.IX.1936 wieczorem Marię wywieziono z czeka i zawieziono do wioski Beni-
fallim, ok. 10 km od Alcoy. Tam przewożący ją lewacy próbowali ją zgwałcić. Broniła 
się rozpaczliwie. Po krótkich zmaganiach któryś z oprawców uderzył ją mocniej… 

Zginęła na miejscu… 

Beatyfikował ją 11.III.2001 św. Jan Paweł II, w gronie 233 męczenników 
hiszpańskiej wojny domowej. (uroczystość 26 września) 

Il.:na odwrocie BŁ. MARIA PILAR JORDÁ Y BOTELLA; źródło: www.preguntasantoral.es 

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/uzbrojenie,96.html#481
http://www.preguntasantoral.es/2011/04/beata-maria-pilar-jorda-botella/maria-jorda-botella/
http://www.swzygmunt.knc.pl/

