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W konkretnych warunkach historycznych, w jakich się znajduje, człowiek napotyka  […] wiele trudności w poznaniu BOGA za pomocą samego światła rozumu: 

Umysł ludzki zasadniczo mógłby o własnych siłach dojść do prawdziwego i pewnego poznania tak jedynego osobowego BOGA, który przez swoją OPATRZNOŚĆ 

czuwa nad światem i nim rządzi, jak i prawa naturalnego, które STWÓRCA wypisał w naszych duszach. Skuteczne i owocne wykorzystanie za pomocą rozumu 

tych wrodzonych zdolności natrafia jednak w praktyce na liczne przeszkody. Prawdy dotyczące BOGA oraz relacji między BOGIEM i ludźmi przekraczają 

w sposób absolutny porządek rzeczy podpadających pod zmysły i gdy powinny one wyrazić się w czynach i kształtować życie, wymagają od człowieka 

poświęcenia i wyrzeczenia się siebie. Rozum ludzki natomiast w poszukiwaniu takich prawd napotyka trudności wynikające z wpływu zmysłów i wyobraźni 

oraz ze złych skłonności spowodowanych przez grzech pierworodny. Sprawia to, że w tych dziedzinach ludzie łatwo sugerują się błędem lub przynajmniej 

niepewnością w tym, czego nie chcą uznać za prawdęPius XII, enc. Humani generis: DS 3875. [KKK, 2431] 

DWUDZIESTA SIÓDMA NIEDZIELA ZWYKŁA 

 

ŚW. TYMOTEUSZ) 

witraż, XIX w., studio Hardman, and Clayton & Bell, 
katedra kościoła episkopalnego pw. Świętej Maryi, Glasgow; źródło: www.flickr.com 

Z KSIĘGI PROROKA HABAKUKAHa 1, 2-3; 2, 2-4 

Dokądże, PANIE, wzywać CIĘ będę, a TY nie wysłuchujesz? Wołać będę 

ku TOBIE: „Krzywda mi się dzieje”, a TY nie pomagasz? 

Czemu każesz mi patrzeć na nieprawość i na zło spoglądasz bezczynnie? 

Oto ucisk i przemoc przede mną, powstają spory, wybuchają waśnie. 

I odpowiedział PAN tymi słowami: 

»Zapisz widzenie, na tablicach wyryj, by można było łatwo je odczytać. 

Jest to widzenie na czas oznaczony, lecz wypełnienie jego niechybnie 

nastąpi; a jeśli się opóźnia, ty go oczekuj, bo w krótkim czasie przyjdzie 

niezawodnie. 

Oto zginie ten, co jest ducha nieprawego, a sprawiedliwy żyć będzie dzięki 

swej wierności«. 

PSALM RESPONSORYJNYPs 95 (94), 1-2. 6-7ab. 7c-9 (R.: por. 8a) 

REFREN: Słysząc głos PANA, serc nie zatwardzajcie. 

Przyjdźcie, radośnie śpiewajmy PANU, 

wznośmy okrzyki ku chwale OPOKI naszego zbawienia. 

Stańmy przed obliczem JEGO z uwielbieniem, 

radośnie śpiewajmy MU pieśni. 

Przyjdźcie, uwielbiajmy GO padając na twarze, 

zegnijmy kolana przed PANEM, który nas stworzył. 

Albowiem ON jest naszym BOGIEM, 

a my ludem JEGO pastwiska i owcami w JEGO ręku. 

Obyście dzisiaj usłyszeli głos JEGO: 

»Niech nie twardnieją wasze serca jak w Meriba, 

jak na pustyni w dniu Massa, 

gdzie MNIE kusili wasi ojcowie, 

doświadczali MNIE, choć widzieli MOJE dzieła«. 

Z DRUGIEGO LISTU ŚW. PAWŁA APOSTOŁA DO TYMOTEUSZA2 Tm 6-8. 13-14 

Najdroższy: 

Przypominam ci, abyś rozpalił na nowo charyzmat BOŻY, który jest w TOBIE 

przez włożenie moich rąk. Albowiem nie dał nam BÓG ducha bojaźni, 

ale mocy i miłości, i trzeźwego myślenia. 

Nie wstydź się zatem świadectwa PANA naszego ani mnie, JEGO więźnia, 

lecz weź udział w trudach i przeciwnościach znoszonych dla Ewangelii 

według danej mocy BOGA. 

Zdrowe zasady, któreś posłyszał ode mnie, miej za wzorzec w wierze 

i miłości w CHRYSTUSIE JEZUSIE. 

Dobrego depozytu strzeż z pomocą DUCHA ŚWIĘTEGO, który w nas mieszka. 

AKLAMACJA1 P 1, 25 Alleluja, Alleluja, Alleluja 

Słowo PANA trwa na wieki, 

to słowo ogłoszono wam jako DOBRĄ NOWINĘ. 

SŁOWA EWANGELII WEDŁUG ŚW. ŁUKASZAŁk 17, 5-10 

Apostołowie prosili PANA: „Przymnóż nam wiary”. 

PAN rzekł: »Gdybyście mieli wiarę jak ziarnko gorczycy, powiedzielibyście 

tej morwie: ‘Wyrwij się z korzeniem i przesadź się w morze’, a byłaby wam 

posłuszna. 

Kto z was, mając sługę, który orze lub pasie, powie mu, gdy on wróci 

z pola: Pójdź i siądź do stołu? 

Czy nie powie mu raczej: Przygotuj mi wieczerzę, przepasz się i usługuj mi, 

aż zjem i napiję się, a potem ty będziesz jadł i pił? 

Czy dziękuje słudze za to, że wykonał to, co mu polecono? 

Tak mówcie i wy, gdy uczynicie wszystko, co wam polecono: Słudzy 

nieużyteczni jesteśmy; wykonaliśmy to, co powinniśmy wykonać«. 

PATRON TYGODNIA: BŁ. ALBERT MARVELLI 
Na świat przyszedł 21.III.1918 w Ferrarze we Włoszech, w religij-
nej rodzinie. Był drugim dzieckiem Ludwika (zmarł w 1933) i Marii 
z domu Mayr. Miał czterech braci i siostrę. 

W VI.1930 rodzina przeniosła się do Rimini, gdzie wstąpił do sa-
lezjańskiego Oratorium. Jednym z jego gimnazjalnych kolegów 
był słynny włoski reżyser, Federico Fellini. 

W 1936 został prezesem lokalnego oddziału Akcji Katolickiej. 
Mówił: „Mój program wyraża się w jednym słowie: świętość”… 

W tymże 1936 rozpoczął także studia na wydziale inżynierii 
mechanicznej na uniwersytecie w Bolonii. W VI.1942, po ich ukoń-

czeniu, pracował jako inżynier mechanik w zakładach Fiata w Turynie. Niebawem 
jednakże powołany został, acz na krótko, do wojska… 

W 1943 powrócił do Rimini i zaczął nauczać w szkole średniej. Został wicepreze-
sem diecezjalnej Akcji Katolickiej. Zaangażował się w działalność charytatywną. 

Z powodu alianckich bombardowań przeniósł się do pobliskiego Vergiano. Po każ-
dym nalocie wracał jednak do miasta. Rozdawał co zdołał zebrać bądź kupić: 
żywność, ubrania, materace, koce… Któregoś dnia oddał nawet swój rower – 
wówczas podstawowy środek lokomocji. Innym razem oddał własne buty… 

Nie bacząc na ryzyko otwierał też zapieczętowane wagony na stacji Santarcan-
gelo i wypuszczał więźniów wysyłanych do obozów koncentracyjnych. 

Po wojnie został członkiem Komitetu Wyzwolenia w zrujnowanym Rimini. Odpo-
wiadał m.in. za przydział mieszkań. Otworzył kuchnię dla ubogich. Sam w niej posłu-
giwał. Natchnienie czerpał z Eucharystii. „Całe moje życie” – wyznał kiedyś – „jest 
przeniknięte miłością BOGA, który przychodzi do mnie ze SWYM CIAŁEM i SWĄ 
DUSZĄ i przebóstwia całe moje ciało, moje myśli, czyny i słowa”. 

Latem 1946 postanowił założyć rodzinę, ale jego oświadczyny zostały odrzucone. 

5.X.1946, gdy na rowerze udawał się do punktu wyborczego – był kandydatem 
partii Chrześcijańskich Demokratów – został w Rimini potrącony przed wojskową 
ciężarówkę. Zmarł po kilku godzinach na skutek odniesionych obrażeń. 

Beatyfikował go 5.IX.2004 św. Jan Paweł II. 

Ojciec św. mówił wówczas: „To na was, świeckich, wraz z waszymi 
duszpasterzami, spoczywa zadanie wykazywania, że przekaz Ewangelii i dzisiaj 
jest ważny, że wiara nie wyrywa wierzącego z historii ale go w niej jeszcze głębiej 
osadza”. A abp Comastri z Loreto uzupełniał: „Był młodym katolikiem w polityce […] 
Można być więc politykiem i jednocześnie świętym”… (uroczystość 5 października) 
Il.:na odwrocie BŁ. ALBERT MARVELLI – wyobrażenie współczesne; źródło: alchetron.com 

http://www.swzygmunt.knc.pl/
https://www.flickr.com/photos/paullew/23999389573
http://alchetron.com/Alberto-Marvelli-737930-W
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INFORMACJE PARAFIALNE 
 1-31.X: NABOŻEŃSTWA RÓŻAŃCOWE codziennie o 1730. W piątki 

nabożeństwo różańcowe dla dzieci o 1545. 
 2.X (niedziela): 

 Po sumie, tradycyjnie, procesja różańcowa do 5 ołtarzy. 
 Po procesji spotkanie Kół Żywego Różańca. 
 Wieczornego nabożeństwa różańcowego nie będzie. 

 6.X (czwartek): 1. CZWARTEK MIESIĄCA. 
 O 1800 Msza św. wotywna o CHRYSTUSIE NAJWYŻSZYM 

i WIECZNYM KAPŁANIE, w czasie której modlić się będziemy 
o powołania kapłańskie i zakonne. 

 7.X (piątek): 1-SZY PIĄTEK MIESIĄCA. 
 Msza św. o NAJŚWIĘTSZYM SERCU PANA JEZUSA o 1800. 
 O 1545 RÓŻANIEC i Msza św. dla dzieci. 
 Spowiedź 1szo-piątkowa ½ godz. przed Mszą św. 
 O 2000 „WIECZÓR MODLITWY” — adoracja JEZUSA w NAJ-

ŚWIĘTSZYM SAKRAMENCIE, w Słowie, w śpiewie, w ciszy… 
 8.X (sobota): 

 O 1000 spotkanie ministrantów i lektorów. Zapraszamy!. 
 WYPOMINKI o 1640. Po nich NABOŻEŃSTWO RÓŻAŃCOWE. 
 O 1800 Msza św. za zmarłych polecanych w WYPOMINKACH. 

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

 9.X (niedziela): XVI DZIEŃ PAPIESKI pod hasłem „Jan Paweł II – 
Bądźcie świadkami miłosierdzia”. 

 38. rocznica wyboru Karola kard. Wojtyły na Stolicę Pio-
trową — fundacja Dzieło Nowego Tysiąclecia zaprasza! 
wszystkich do wspólnej modlitwy w łączności z św. Ja-
nem Pawłem II i papieżem Franciszkiem. 

 Tradycyjnie przed kościołem zbiórka pieniędzy z przez-
naczeniem na fundusz stypendialny dla najzdolniejszej, 
a ubogiej młodzieży. 

 Chrzty w październiku w 4tą niedzielę miesiąca, 23.X, na su-
mie. Zgłoszenia do 14.X w kancelarii. Przygotowanie przed 
chrztem dla rodziców i chrzestnych 16.X po sumie, w kościele. 

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

25.IX 

Alicja STAROS, Podłęcze 

 

Jan Mikołaj OLSZANKA, Parcela 

Jerzy MACHOŃ, Kawęczynek 

Liliana Stefania WĘCLEWSKA, Piaski 

Małgorzata REGULSKA, Baniocha 

Szymon Piotr MISZEWSKI, Brześce 

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

ODESZLI 
W ostatnim czasie odeszli z naszego grona: 

śp. Jan FRANKOWSKI  22.IX.2016 l. 70 

śp. Jan Aleksander LECH  21.IX.2016 l. 78 

Wieczne odpoczywanie racz Im dać PANIE! 

INTENCJE MSZALNE I MODLITEWNE 

3.X 
(poniedziałek) 

730 † Zofii i Andrzeja KOWALCZYKÓW 

1800 † Teresy SERAFIN 

4.X 
(wtorek) 

730 † Zofii i Andrzeja KOWALCZYKÓW 

1800 w intencji Łukasza i Joanny, w 8 rocznicę ślubu 

5.X 
(środa) 

730 w pewnej intencji 

1800 † Zofii i Andrzeja KOWALCZYKÓW 

6.X 
(czwartek) 

730 
dziękczynna, w 37 rocznicę ślubu Małgorzaty i Jerzego, z prośbą 

o dalsze błogosławieństwo BOŻE dla jubilatów i całej rodziny 

1800 † Zofii i Andrzeja KOWALCZYKÓW 

7.X 
(piątek) 

730 w pewnej intencji 

1545 w intencji dziękczynno–błagalnej za Tymoteusza i Weronikę 

1800 † Zofii i Andrzeja KOWALCZYKÓW 

8.X 
(sobota) 

730 † Zofii i Andrzeja KOWALCZYKÓW 

1640 WYPOMINKI 

1800 † zmarłych polecanych w WYPOMINKACH 

9.X 
(niedziela) 

845 † Zofii i Andrzeja KOWALCZYKÓW 

1030 

† Jana i Dariusza OLESIŃSKICH, 

Krystyny i Józefa ŚLIWKÓW 

† Romana i Emilii DOMINIKÓW 

1200 za PARAFIAN 

1800 
† Stanisława, Zofii i Marii BOCZKOWSKICH, 

Józefa MINIEWSKIEGO 

GŁOŚNIEJ OD BOMB… 
Bohaterom Plutonu Głuchoniemych, który walczył w Powstaniu Warszawskim 

Sierpniowy żar leje się z nieba 

i choć byś chciał to nie ma przebacz 

musisz tu stać, a pot się leje 

za nami wyludnione Ujazdowskie Aleje 

cień bramy daje chwilowe schronienie 

trzeba tu stać, patrzeć co się dzieje 

kto próbuje nerwy złamać żartem 

nikomu do miechu, pełnimy wartę 

trzeba pilnować gimnazjum Jadwigi 

inni patrzą jak rozmawiamy na migi 

o tym jak Niemcy uciekli do „Imki” 

o tym jak nasze będą wkoło budynki 

nie musisz słyszeć by walczyć z wrogiem 

nie musisz słyszeć by walczyć o swój dom 

nie musisz słyszeć by za innych skoczyć w ogień 

gdy serce bije głośniej od bomb 

mówimy o wolności, choć nie znamy mowy 

nie znamy strachu, choć wciąż wyją „Krowy” 

widzimy lepsze jutro, choć złe tu czasy 

ktoś pokazuje nam w górze „Sztukasy” 

i teraz bieg przez spalony dom 

cisza, choć serce bije głośniej od bomb 

chwila na oddech w jakiejś piwnicy 

— popraw opaskę i zacznij liczyć! 

na trzy wypadamy od razu pod ostrzał 

późniejszy upadek będę czuł w kościach 

oficer z kraju, co próbował nas zdusić 

będzie zdumiony, że walczyli z nim głusi 

gdy stoimy tak dziś przy brzozowych krzyżach 

a godzina "W", choć odległa, się zbliża 

to nasze serca znów ogarnia duma 

że dzięki Wam ten kraj nie umarł 

że choć nie raz Wy cierpieliście katusze 

ja teraz tu walczyć już nie muszę 

to o pamięć Was teraz trwa walka 

więc kilka słów o Was na tych kartkach 

i Ty kiedy słuchasz moich słów 

pokłoń się za Nich, jakąś modlitwę zmów 

podziękuj Im, wiem, że też to czujesz 

nawet, jeśli nie słyszeliby Twego „dziękuję” 

nie musisz słyszeć by walczyć z wrogiem 

nie musisz słyszeć by walczyć o swój dom 

nie musisz słyszeć by za innych skoczyć w ogień 

gdy serce bije głośniej od bomb 

Karol NOWAKOWSKI „Pjus” (ur. 1982, Wrocław) 

 
KAPITULACJA – ŚWIERCZ, Henryk „Świerszcz” (1923, Bydgoszcz – 1992, Koszalin) – 2–3.X.1944, ogród przy ul. Chopina, Warszawa, 
ppor. Henryk Czapczyk „Mirski” z plutonu NSZ „Sikora”, 2 kompania „Ziuk”, batalion „Miłosz”; źródło: www.1944.pl 

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/kapitulacja-i-ewakuacja,65.html#3120
http://www.swzygmunt.knc.pl/

