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SYN BOŻY, który stał się SYNEM DZIEWICY, nauczył się modlić według swego ludzkiego serca. Uczy się modlitwy od swej MATKI, która zachowywała wszystkie 

„wielkie sprawy” WSZECHMOGĄCEGO i rozważała je w swoim sercupor. Łk 1, 49; 2, 19; 2, 51. Uczy się jej przez słowa i rytm modlitwy swojego ludu w synagodze 

w Nazarecie i w Świątyni. 

JEGO modlitwa wypływa jednak z innego, tajemniczego źródła, jak sam o tym mówi w wieku lat dwunastu: »Powinienem być w tym, co należy do MEGO 

OJCA«Łk 2, 49. Tu zaczyna objawiać się nowość modlitwy w pełni czasów; modlitwa synowska, jakiej OJCIEC oczekiwał od swoich dzieci, zaczyna być wreszcie 

przeżywana przez samego JEDYNEGO SYNA w JEGO człowieczeństwie, z ludźmi i dla ludzi. [KKK, 2599] 

DWUDZIESTA DZIEWIĄTA NIEDZIELA ZWYKŁA 

 

MOJŻESZ – WOLFF, Karol Konrad Albert (1814, Neustrelitz – 1892, Berlin) 

1858–63, projekt Krystian Daniel RAUCHA (1777. Bad Arolsen – 1857, Drezno), Friedenskirche, Potsdam; źródło: www.4enoch.org 

Z KSIĘGI WYJŚCIAWj 17, 8-13 

Amalekici przybyli, aby walczyć z Izraelitami w Refidim. 

Mojżesz powiedział wtedy do Jozuego: 

„Wybierz sobie mężów i wyruszysz z nimi na walkę z Amalekitami. Ja jutro 

stanę na szczycie góry z laską BOGA w ręku”. 

Jozue spełnił polecenie Mojżesza i wyruszył do walki z Amalekitami. Moj-

żesz, Aaron i Chur wyszli na szczyt góry. 

Jak długo Mojżesz trzymał ręce podniesione do góry, Izrael miał przewagę. 

Gdy zaś ręce opuszczał, miał przewagę Amalekita. 

Gdy ręce Mojżesza zdrętwiały, wzięli kamień i położyli pod niego, i usiadł 

na nim. Aaron i Chur podparli zaś jego ręce, jeden z tej, a drugi z tamtej 

strony. 

W ten sposób aż do zachodu słońca były jego ręce stale wzniesione 

wysoko. 

I tak zdołał Jozue pokonać Amalekitów i ich lud ostrzem miecza. 

PSALM RESPONSORYJNYPs 121 (120), 1-2. 3-4. 5-6. 7-8 (R.: por. 2) 

REFREN: Naszą pomocą jest nasz PAN i STWÓRCA 

Wznoszę swe oczy ku górom: 

skądże nadejść ma dla mnie pomoc? 

Pomoc moja od PANA, 

który stworzył niebo i ziemię. 

ON nie pozwoli, by się potknęła twa noga, 

ani się nie zdrzemnie TEN, kto ciebie strzeże. 

Nie zdrzemnie się ani nie zaśnie 

TEN, który czuwa nad Izraelem. 

PAN ciebie strzeże, 

jest cieniem nad tobą, 

stoi po twojej prawicy. 

Nie porazi cię słońce we dnie 

ani księżyc wśród nocy. 

PAN cię uchroni od zła wszelkiego, 

ochroni twoją duszę. 

PAN będzie czuwał nad twoim wyjściem i powrotem, 

teraz i po wszystkie czasy. 

Z DRUGIEGO LISTU ŚW. PAWŁA APOSTOŁA DO TYMOTEUSZA2 Tm 3, 14 – 4, 2 

Najdroższy: 

Trwaj w tym, czego się nauczyłeś i co ci zawierzono, bo wiesz, od kogo 

się nauczyłeś. 

Od lat bowiem niemowlęcych znasz Pisma święte, które mogą cię nauczyć 

mądrości wiodącej ku zbawieniu przez wiarę w CHRYSTUSIE JEZUSIE. 

Wszelkie Pismo od BOGA jest natchnione i pożyteczne do nauczania, 

do przekonywania, do poprawiania, do kształcenia w sprawiedliwości, 

aby człowiek BOŻY był doskonały, przysposobiony do każdego dobrego 

czynu. 

Zaklinam cię wobec BOGA i CHRYSTUSA JEZUSA, który będzie sądził żywych 

i umarłych, i na JEGO pojawienie się, i na JEGO królestwo: głoś naukę, 

nastawaj w porę, nie w porę, w razie potrzeby wykaż błąd, poucz, podnieś 

na duchu z całą cierpliwością, ilekroć nauczasz. 

AKLAMACJAHbr 4, 12 Alleluja, Alleluja, Alleluja 

Żywe jest słowo BOŻE i skuteczne, 

zdolne osądzić pragnienia i myśli serca. 

SŁOWA EWANGELII WEDŁUG ŚW. ŁUKASZAŁk 18, 1-8 

JEZUS odpowiedział swoim uczniom przypowieść o tym, że zawsze powinni 

modlić się i nie ustawać: 

»W pewnym mieście żył sędzia, który BOGA się nie bał i nie liczył się 

z ludźmi. 

W tym samym mieście żyła wdowa, która przychodziła do niego z prośbą: 

‘Obroń mnie przed moim przeciwnikiem’. 

Przez pewien czas nie chciał; lecz potem rzekł do siebie: ‘Chociaż BOGA 

się nie boję ani z ludźmi się nie liczę, to jednak, ponieważ naprzykrza 

mi się ta wdowa, wezmę ją w obronę, żeby nie przychodziła bez końca 

i nie zadręczała mnie’«. 

I PAN dodał: 

»Słuchajcie, co ten niesprawiedliwy sędzia mówi. 

A BÓG, czyż nie weźmie w obronę swoich wybranych, którzy dniem i nocą 

wołają do NIEGO, i czy będzie zwlekał w ich sprawie? 

Powiadam wam, że prędko weźmie ich w obronę. 

Czy jednak SYN CZŁOWIECZY znajdzie wiarę na ziemi, gdy przyjdzie? « 

PATRON TYGODNIA: BŁ. JILDO IRWA, MĘCZENNIK 
Na świat przyszedł ok 1906 w Bar Kitoba w płn. Ugandzie. 

Pochodził z pogańskiej rodziny z plemienia Aczoli. 

Do najbliższego miasteczka, Kitgum, pierwsi misjonarze – 
kombonianie – przybyli 11.II.1915. Uganda była wówczas 
kolonią brytyjską, zwaną Protektoratem Ugandy. 

Już w 1916 misjonarzom udało się przygotować grupkę 
młodych ludzi z okolicznych wsi do sakramentu chrztu św. 
6.VI.1916, cała grupa, w tym ok 10-letni wówczas Jildo Irwa 
i Daudi, zostali przyjęci do Kościoła powszechnego. Wszyscy 
otrzymali medaliki, które odtąd nosili na szyi… 

Tego samego dnia przyjęli pierwszą Komunię św. 

15.X.1916 Daudi i Jildo przyjęli sakrament bierzmowania. 

Rok później 1.XI.1917 Daudi wraz z nastoletnim Jildo udali 
się jako katecheci do Paimol. Tam uczyli, kształcili i wy-
chowywali głównie małe dzieci, acz nie tylko – również i starszych…dokończenie na odwrocie 

http://www.swzygmunt.knc.pl/
http://www.4enoch.org/wiki4/index.php?title=File:Moses_Wolff.jpg
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INFORMACJE PARAFIALNE 
 1-31.X: NABOŻEŃSTWA RÓŻAŃCOWE w październiku: 

 codziennie o 1730. 
 dla dzieci – w piątki o 1545. 

 18.X (wtorek): Po Mszy św. o 1800 w salce w domu rekolekcyj-
nym spotkanie grupy dziewcząt przygotowujących się do sa-
kramentu bierzmowania. Koniec spotkania ok. 1930. Przypomi-
namy! o różańcu świętym we wtorki i czwartki! 

 21.X (piątek): Ks. Michał zaprasza! byłych lektorów i ministran-

tów na spotkanie o 1900. 
 12.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. 

 Chrzty w październiku w 4tą niedzielę miesiąca, 23.X, na su-
mie. 

INTENCJE MSZALNE I MODLITEWNE 

17.X 
(poniedziałek) 

730 † Józefy SZYMCZAK 

1800 † Zofii i Andrzeja KOWALCZYKÓW 

18.X 
(wtorek) 

730 † Marii, Czesława i Marka WIŚNIEWSKICH 

1800 † Zofii i Andrzeja KOWALCZYKÓW 

19.X 
(środa) 

730 † Zofii i Andrzeja KOWALCZYKÓW 

1800 
† Andrzeja LUDWINA, w 13. rocznicę śmierci, 

brata Jana, siostry Ireny oraz rodziców 

20.X 
(czwartek) 

730 † Zofii i Andrzeja KOWALCZYKÓW 

1800 
† Jadwigi STAROS, 

Franciszki, Antoniego i Ryszarda KORNASZEWSKICH, 

Jerzego LATOSZKA 

21.X 
(piątek) 

730 

† Urszuli LACH, z racji imienin, 

rodziców: Stefanii i Jana LACHÓW, 

Genowefy i Franciszka NOGALÓW, 

dziadków: Marii i Franciszka LACHÓW, Piotra LACHA 

1800 † Zofii i Andrzeja KOWALCZYKÓW 

22.X 
(sobota) 

730 
† Danuty BUKOWSKIEJ, w 1. rocznicę śmierci, 

Sylwestry, Stanisława i Ryszarda OPALACH 

1800 † Zofii i Andrzeja KOWALCZYKÓW 

23.X 
(niedziela) 

845 

† Stanisława, Heleny i Józefa DOBROWOLSKICH, 

Janusza ANDZIAKA, 

Heleny, Jadwigi, Feliksa, Stefana i Władysława CACKÓW, 

zmarłych z rodzin CACKÓW 

1030 † Zofii i Andrzeja KOWALCZYKÓW 

1200 

† Aliny WŁOSIŃSKIEJ, w 12. rocznicę śmierci, 

Mariana BARANA Leona BARAŃSKIEGO 

† Michała KRÓLIKA, w 30. rocznicę śmierci,  

Heleny MAGDZIARZ, w 2. rocznicę śmierci 

1800 † Edwarda STĘPNIAKA, w 5. rocznicę śmierci 

POLSKIE MADONNY – PARCZEWSKA MATKA BOŻA Z GRUSZKĄ 
Parczew na Podlasiu istniał już w XIII w. Prawa 

miejskie otrzymał w 1401 z rąk króla 

Władysława Jagiełły i wnet zaczął się szybko 

rozwijać. Obradowały w nim nawet sejmy. 

W trakcie ostatniego z nich, w 1564, król 

Zygmunt August senat przyjęli uchwały 

soboru trydenckiego. 

400 lat później, w 1964, Parczew gościł 

Prymasa Polski, Stefana kard. Wyszyń-

skiego i Karola kard. Wojtyłę. Prymas mó-

wił m.in.: „W małym Parczewie rzucono 

ziarno pokoju i zgody, które dzięki wspa-

niałym mężom BOŻYM, po latach pracy 

nad przywróceniem jedności i pokoju reli-

gijnego sprawiło, że już w drugim i trze-

cim pokoleniu wszystkie rody polskie 

wróciły do jedności Kościoła katolickiego. 

To, co się tutaj stało w zaczątku, jak ziarno pszeniczne rzucone w rolę 

podlaską sprawiło, że zachowaliśmy jedność religijna i narodową”… 

I to w tym mieście króluje słynący łaskami wizerunek MATKI BOŻEJ zwany 

powszechnie obrazem MATKI BOŻEJ Z GRUSZKĄ. 

Obraz MATKI BOŻEJ, o wymiarach 115×80 cm, namalowany został w XVI w. 

na płótnie przez nieznanego malarza szkoły flamandzkiej. Siedząca MATKA 

BOŻA podtrzymuje stojącego JEZUSA, który w prawej dłoni trzyma owoc 

podobny do gruszki – stąd nazwa obrazu: „MATKI BOŻEJ Z GRUSZKĄ”. 

Pierwsza wiadomość na JEJ temat pochodzi z 26.VI.1826. Ówczesne 

kroniki donoszą o pożarze drewnianej cerkwi unickiej i uratowaniu obrazu 

MATKI BOŻEJ. Wówczas umieszczono OBRAZ w łacińskim kościele farnym. 

Następnie został on przeniesiony do kościoła pw. Świętego Ducha, 

by w 1862 powrócić do odbudowanej cerkwi unickiej. 

W 1876 aliści, w ramach carskich represji wobec kościoła unickiego, 

cerkiew zajął Kościół prawosławny. Odtąd unici działali w ukryciu, nie za-

pominając jednak o swej PANI. Otwarcie mogli się JEJ pokłonić dopiero 

w 1905, gdy po tzw. ukazie tolerancyjnym cara Mikołaja pozwolono z po-

wrotem działać kościołowi unickiemu. 

W 1915, w czasie I wojny światowej, do Parczewa wkroczyli Niemcy. 

Skończył się zabór rosyjski a rozpoczęła okupacja niemiecka. W cerkwi 

urządzono szpital dla jeńców rosyjskich, a wszystkie przedmioty kultu 

przeniesiono do katolickiego kościoła pw. św. Jana Chrzciciela. Wrzucono je, 

a wraz z nimi i CUDOWNY OBRAZ, do kruchty pod wieżą… 

Dopiero w 1923, po powstaniu II Rzeczypospolitej, OBRAZ powieszono 

w jednej z bocznych, mniej odwiedzanych kaplic, na przeciw ołtarza MATKI 

BOŻEJ RÓŻAŃCOWEJ, w świątyni pw. św. Jana Chrzciciela. 

Tam doznawał czci i kultu także podczas II wojny światowej. Akta 

kościelne zawierają następujący wpis: „W czasie okupacji droga [została 

przez partyzantów] zaminowana. Niemcy dowiedzieli się […] i zwerbowali 

trzech gospodarzy […] oraz dziesięciu zakładników. Gospodarze z końmi 

i zakładnicy szli całą [szerokością] szosy, jeden obok drugiego, modląc się 

do MATKI BOŻEJ Z GRUSZKĄ”. I ocaleli, bowiem to „jadąca pewnie szosą 

kolumna wojskowa najechała na miny, które wybuchły niszcząc niemiecki 

transport”… 

Już po zakończeniu wojny, na początku lat 1950., OBRAZ poddany został 

konserwacji, ale nie wrócił do kościoła – zawisł w bibliotece na plebanii. 

Tam powoli niszczał i popadał w zapomnienie… 

Ale nie do końca. Zwrócił na niego uwagę pochodzący z Parczewa ks. Cze-

sław Nowicki. Poznał jego historię i sprawił, że 15.VIII.1968 obraz MATKI 

BOŻEJ przeniesiono do ołtarza głównego kościoła pw. św. Jana Chrzciciela. 

26.IV.1989 św. Jan Paweł II nadał świątyni godność bazyliki mniejszej. 

11 lat później, 6.V.2000, MATKĘ BOŻĄ i JEJ DZIECIĄTKO koronował Prymas 

Polski, Józef kard. Glemp. 

10.V.2008 parafialny kościół pw. św. Jana Chrzciciela podniesiony został 

do rangi Diecezjalnego Sanktuarium MATKI BOŻEJ KRÓLOWEJ RODZIN. 

il. MATKA BOŻA Z GRUSZKĄ – sanktuarium Parczew; źródło: www.theotokos.prv.pl 

PROSTY BÓL DO SAMEGO NIEBA… 
Żeby nie był odchodził od domu 

żeby nie miała tej łaski być matką kapłana 

siedzieć ważnie na prymicjach 

teraz nie szumiałoby radio Popiełuszko Popiełuszko 

jakby kto siał popiół po całym świecie 

a taki był 

a taki jest prawdomówny 

że tego nie wyrazi bezradność matczyna 

utopili mi go pięknego świętego w szlamie rzeki 

Wolałaby nie być tą Polską struchlałą 

jak MARYJA pod krzyżem 

wolałaby nie trzymać go na kolanach 

dzieckiem pochować w białostockim piaseczku 

tłoczymy się dzisiaj przy jej sercu 

a jej ręce leżą ciężko jak dwa kamienie 

I jak ja teraz pójdę po wodę do studni 

i jak kurom sypnę ziarna 

piszą do mnie biskupi doktorzy 

nie dla mnie te cierpiętliwe honory 

ja jestem prosty ból do samego nieba 

KAMIEŃSKA, Anna (1920, Krasnystaw – 1986, Warszawa) – „Matce Księdza Jerzego Popiełuszki”, 30–31.X.1984 

PATRON TYGODNIA: BŁ. JILDO IRWA, DOKOŃCZENIE 
Każdego ranka, przed świtem, dźwiękiem bębnów przywoływali katechumenów 
na poranną modlitwę. Następnie uczyli ich nowych modlitw i udzielali instrukcji 
dotyczących życia chrześcijańskiego. Po południu ponownie ich gromadzili ucząc 
podstawowych prawd wiary zawartych w katechizmie. Wieczorem kolejne 
uderzenia w bębny dawały sygnał do kończących dzień modlitw i różańca, w tym 
finalnej modlitwy do MATKI BOŻEJ. 

Przez ok rok młodzi katecheci nauczali bez większych przeszkód. Ale 18.X.1918 
do wioski wtargnęli bandyci. Próbowali zmusić młodych misjonarzy do wyparcia 
się wiary. Bezskutecznie. Młodszemu Jildo zaproponowano nawet opuszczenie 
wsi i ucieczkę. Odmówił: „Pracowaliśmy w tej samej winnicy Bożej, jeśli więc 
trzeba umrzeć, umrzemy razem”… 

Tuż przed świtem 18.X.1918 wyprowadzono ich z chaty i zamordowano. Jildo 
zakłóto włóczniami, odcinając mu następnie głowę… 

Obu 20.X.2002 beatyfikował św. Jan Paweł II. (uroczystość 18 października) 
Il.:na odwrocie JILDO IRWA – wyobrażenie współczesne; źródło: newsaints.faithweb.com 

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.theotokos.prv.pl/
http://newsaints.faithweb.com/year/1918.htm
http://www.swzygmunt.knc.pl/

