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»Odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom« – [to] zadziwiająca prośba. 

Gdyby zawierała tylko pierwszą część zdania – »Odpuść nam nasze winy« – pośrednio mogłaby być włączona w trzy pierwsze prośby Modlitwy PAŃSKIEJ, 

ponieważ Ofiara CHRYSTUSA została złożona »dla odpuszczenia grzechów«. Jednak zgodnie z drugą częścią zdania nasza modlitwa nie będzie wysłuchana, jeśli 

najpierw nie odpowiemy na pewne wymaganie. 

Nasza prośba jest zwrócona ku przyszłości, a nasza odpowiedź powinna ją poprzedzić; słowem wiążącym te dwie części jest wyrażenie »jako«. [KKK, 2838] 

TRZYDZIESTA NIEDZIELA ZWYKŁA 

 

CHRYSTUS SĘDZIA – DE LA HIRE, Wawrzyniec (1606, Paryż – 1656, Paryż) 

I poł. XVII w, olejny na płótnie i desce, 36 cm × 23 cm, Musée du Louvre, Paryż; źródło: commons.wikimedia.org 

Z KSIĘGI SYRACYDESASyr 35, 12-14. 16-18 

PAN jest SĘDZIĄ, 

który nie ma względu na osoby. 

Nie będzie miał ON względu na osobę przeciw biednemu, 

owszem, wysłucha prośby pokrzywdzonego. 

Nie lekceważy błagania sieroty 

i wdowy, kiedy się skarży. 

Kto służy BOGU, z upodobaniem będzie przyjęty, 

a błaganie jego dosięgnie obłoków. 

Modlitwa biednego przeniknie obłoki 

i nie ustanie, aż dojdzie do celu. 

Nie odstąpi ona, aż wejrzy NAJWYŻSZY 

i ujmie się za sprawiedliwymi, 

i wyda słuszny wyrok. 

PSALM RESPONSORYJNYPs 34 (33), 2-3. 17-18. 19 i 23 (R.: 7a) 

REFREN: Biedak zawołał i PAN go wysłuchał 

Będę błogosławił PANA po wieczne czasy, 

JEGO chwała będzie zawsze na moich ustach. 

Dusza moja chlubi się PANEM, 

niech słyszą pokorni i niech się weselą. 

PAN zwraca swe oblicze przeciw zło czyniącym, 

by pamięć o nich wymazać z ziemi. 

PAN słyszy wołających o pomoc 

i ratuje ich od wszelkiej udręki. 

PAN jest blisko ludzi skruszonych w sercu, 

ocala upadłych na duchu. 

PAN odkupi dusze sług SWOICH, 

nie zazna kary, kto się DOŃ ucieka. 

Z DRUGIEGO LISTU ŚW. PAWŁA APOSTOŁA DO TYMOTEUSZA2 Tm 4, 6-9. 16-18 

Najdroższy: 

Krew moja już ma być wylana na ofiarę, a chwila mojej rozłąki nadeszła. 

W dobrych zawodach wystąpiłem, bieg ukończyłem, wiarę ustrzegłem. 

Na ostatek odłożono dla mnie wieniec sprawiedliwości, który mi w owym 

dniu odda PAN, sprawiedliwy SĘDZIA, a nie tylko mnie, ale i wszystkim, 

którzy umiłowali pojawienie się JEGO. 

Pospiesz się, by przybyć do mnie szybko. 

W pierwszej mojej obronie nikt przy mnie nie stanął, ale mię wszyscy 

opuścili: niech im to nie będzie policzone. 

Natomiast PAN stanął przy mnie i wzmocnił mię, żeby się przeze mnie 

dopełniło głoszenie Ewangelii i żeby wszystkie narody je posłyszały; 

wyrwany też zostałem z paszczy lwa. 

Wyrwie mię PAN od wszelkiego złego czynu i wybawi mię, przyjmując 

do SWEGO królestwa niebieskiego; JEMU chwała na wieki wieków. 

Amen. 

AKLAMACJA2 Kor 5, 19 Alleluja, Alleluja, Alleluja 

W CHRYSTUSIE BÓG pojednał świat ze SOBĄ, 

nam zaś przekazał słowo jednania. 

SŁOWA EWANGELII WEDŁUG ŚW. ŁUKASZAŁk 18, 9-14 

JEZUS powiedział do niektórych, co ufali sobie, że są sprawiedliwi, a innymi 

gardzili, tę przypowieść: 

»Dwóch ludzi przyszło do świątyni, żeby się modlić, jeden faryzeusz a drugi 

celnik. 

Faryzeusz stanął i tak się w duszy modlił: 

‘BOŻE, dziękuję CI, że nie jestem jak inni ludzie, zdziercy, oszuści, 

cudzołożnicy, albo jak i ten celnik. 

Poszczę dwa razy w tygodniu, daję dziesięcinę ze wszystkiego, co na-

bywam’. 

Natomiast celnik stał z daleka i nie śmiał nawet oczu wznieść ku niebu, 

lecz bił się w piersi i mówił: 

‘BOŻE, miej litość dla mnie, grzesznika’. 

Powiadam wam: Ten odszedł do domu usprawiedliwiony, nie tamten 

Każdy bowiem, kto się wywyższa, będzie poniżony, a kto się uniża, będzie 

wywyższony«. 

PATRONKA TYGODNIA: BŁ. JÓZEFINA ANNA JÓZEFA LEROUX, MĘCZENNICA 
Na świat przyszła 23.I.1747 w Cambrai na północy Francji. 
Była córką kupca Karola i Marii z d. Picavez. Miała jedną, 
młodszą o 2 lata siostrę, Marię Małgorzatę. 

10.V.1769 w Valenciennes wstąpiła do klasztoru klarysek, 
przyjmując imię zakonne Józefiny. 

Po roku nowicjatu, 12.V.1770, złożyła śluby zakonne. 

Przez wiele lat żyła życiem klauzurowym, zgodnie z cha-
ryzmatem i powołaniem swego zgromadzenia… 

14.VII.1789 szturmem Bastylii rozpoczęla się rewolucja 
francuska. Szybko doprowadziła do rządów gilotyny. 
Rozmaite lewackie frakcje rewolucyjne walczyły o władzę, 

systematycznie wyrzynając się wzajemnie. Ale w międzyczasie tysiące ludzi 
traciło życie, niszczono kościoły i opactwa, rabując bezcenną spuściznę wieków, 
świadectwo chrześcijańskiej przeszłości Francji… 

W 1791 klasztory zamknięto. Klaryski z Valeciennes rozproszyły się. Józefina 
udała się do domu rodziców w Cambrai. 

17.IX.1793 rewolucyjny Konwent Narodowy uchwalił tzw. „Dekret o podejrzanych”. 
Ustawa m.in. wyszczególniała jako potencjalnych wrogów rewolucji każdego, kto 
swoim zachowaniem, poglądami wyrażonymi w mowie lub piśmie mógł budzić 
podejrzenia o popieranie kontrrewolucji… dokończenie na odwrocie 

http://www.swzygmunt.knc.pl/
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Laurent_de_La_Hyre_-_Christ_The_Judge_-_WGA12317.jpg
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INFORMACJE PARAFIALNE 
 1-31.X: NABOŻEŃSTWA RÓŻAŃCOWE w październiku: 

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

 28.X (piątek): 

 Jak w każdy 4. piątek miesiąca po Mszy św. o 1800 
zapraszamy! na Różaniec rodziców za dzieci. 

 Także po Mszy św. o 1800 spotkanie popielgrzymkowe 
tych, którzy uczestniczyli w pielgrzymce do Gniezna i Po-
znania z okazji 1,050 rocznicy chrztu Polski. 

 30.X (niedziela): 

 Uroczystość rocznicy konsekracji naszego kościoła. 
 Parafia gościć będzie ks. Łukasza GRONA z diecezji ode-

skiej na Ukrainie. W czasie Mszy św. wygłosi kazania, a 
po Mszach św. będzie zbierał ofiary na budowę kościoła. 

 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. 

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

16.X Monika Faustyna ROLA, Słomczyn  

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. Leon SZLASA  11.X.2016 d. 1 

śp. Irena SMOLIŃSKA  8.X.2016 l. 83 

Wieczne odpoczywanie racz Im dać PANIE! 

INTENCJE MSZALNE I MODLITEWNE 

24.X 
(poniedziałek) 

730 w pewnej intencji 

1800 † Zofii i Andrzeja KOWALCZYKÓW 

25.X 
(wtorek) 

730 † Zofii i Andrzeja KOWALCZYKÓW 

1800 
dziękczynna, z racji 8 rocznicy ślubu Magdaleny i Mariusza, 

z prośbą o dalsze błogosławieństwo BOŻE i potrzebne łaski 

dla całej rodziny 

26.X 
(środa) 

730 † Zofii i Andrzeja KOWALCZYKÓW 

1800 † Jadwigi i Zbigniewa AMBROZIKÓW 

27.X 
(czwartek) 

730 † Edwarda 

1800 † Zofii i Andrzeja KOWALCZYKÓW 

28.X 
(piątek) 

730 w pewnej intencji 

1800 † Zofii i Andrzeja KOWALCZYKÓW 

29.X 
(sobota) 

730 † Jana Aleksandra LECHA, w miesiąc po śmierci 

1800 † Zofii i Andrzeja KOWALCZYKÓW 

30.X 
(niedziela) 

845 † Zofii i Andrzeja KOWALCZYKÓW 

1030 † Ryszarda i Marianny NALEŻYTYCH 

1200 
† Stanisławy i Władysława WESOŁOWSKICH, 

Jana i Michaliny KORYTKÓW 

1800 † Tadeusza i Zbigniewa OKLEJÓW 

POLSKIE MADONNY – POKORNA PANI Z RUD 
Początek Rud wiąże się ze sprowadzeniem 

w 1258 przez księcia Władysława III Opolczyka 

cystersów z Jędrzejowa i założeniem ich klasz-

toru. Wówczas też, jak głosi tradycja, cystersi 

przywieźli niezwykły obraz MATKI BOŻEj z DZIECIĄT-

KIEM, podarowany ponoć w Krakowie przez 

książąt raciborskich Władysława i Kazimierza. 

Był kopią obrazu SALUS POPULI ROMANI, czczonego 

w bazylice Santa Maria Maggiore w Rzymie. 

W XIV w. wystawiono nową, wczesnogotycką 

świątynię, będącą dziś jednym z najcenniejszych 

zabytków architektury w diecezji gliwickiej. I to 

ona stała się siedzibą POKORNEJ MATKI RUDZKIEJ… 

Rudy nie były jednak siedzibą bezpieczną. Jak 

wskazują badania laboratoryjne, MATKA BOŻA dziś czczona w Rudach 

pochodzi bowiem z połowy XV w. Prawdopodobnie zatem oryginalny OBRAZ 

spłonął w którymś z częstych wówczas pożarów, ale został wiernie 

odtworzony przez jakiegoś malarza związanego z Małopolską. 

W XVI w. u dołu OBRAZU, namalowanego na desce lipowej, o wymiarach 

114×73.7 cm, dopisano modlitwę: „MARYJO, TY jesteś jedyną MATKĄ i SŁU-

ŻEBNICĄ, TY najczystsza, pomóż mi opłakiwać moje grzechy ciężkie i lekkie. 

W matczynej wierności udziel mi żalu prawdziwego. KREW TWEGO SYNA 

niech da mi koniec szczęśliwy i wybawi od ognia piekielnego. Amen” 

W XVII w. m.in. gruntownie przebudowano kościół, a później, w 1723–26, 

dobudowano barokową kaplicę i w niej umieszczono CUDOWNY WIZERUNEK. 

Cystersi dotrwali do zaborów. W 1810 wszelako, w czasie wojen napoleoń-

skich, gdy wojska pruskie na gwałt potrzebowały wsparcia, zostali zlikwi-

dowani a klasztor uległ kasacie – czytaj: został zrabowany. Kasata była 

początkiem gaśnięcia kultu PANI RUDZKIEJ, tak, że gdy w 1930, gdy 

pojawiła się ulotka o Rudach, o JEJ MATCE nie było w niej słowa… 

W 1945, podczas rosyjskiej ofensywy zimowej, kościół ponownie spłonął, 

ale JEJ PANI przetrwała. Później, gdy kościół odrestaurowano, kult MATKI 

BOŻEJ POKORNEJ zaczął się odradzać, a w 1978 domniemaną 750. rocznicę 

powstania OBRAZU obchodzono już bardzo uroczyście… 

28.V.1995 bp Jan Wieczorek, podniósł kościół w Rudach do rangi 

Diecezjalnego Sanktuarium MATKI BOŻEJ POKORNEJ. 

17.VI.1999, w Gliwicach, św. Jan Paweł II poświęcił ofiarowane przez para-

fian złote korony dla OBRAZU oraz GO pobłogosławił. 4.VI.2000 koronacji 

dokonał, w asyście Franciszka kard. Macharskiego, abp Józef Kowalczyk. 

14.VI.2009 kościół został wyniesiony do rangi bazyliki mniejszej. 

il. POKORNA MATKA BOŻA – sanktuarium Rudy; źródło: www.theotokos.prv.pl 

RÓŻANIEC PO MAMIE… 
W imię OJCA. I SYNA. I DUCHA ŚWIĘTEGO. 

Biorę w dłonie niepewne Różaniec po mamie… 

Czy potrafię się modlić? Paciorka każdego 

Muszę dotknąć. Wspomnieniem się z wami przełamię 

Jak opłatkiem, jak chlebem… Ten Krzyżyk pęknięty 

Długo leżał ukryty w głębokiej szufladzie… 

Czy potrafię się modlić? Są w życiu momenty, 

Gdy zwątpienie jak cień na marzeniach się kładzie. 

Moja mama ten piękny Różaniec dostała 

Podczas wojny od chłopca, na imię miał Edek. 

Czy potrafię się modlić? Na pewno kochała 

Partyzanta, lecz zginął… 

… — Mamusiu, a gdzie jest JEZUSEK drewniany? — 

Jako dziecko pytałem. — Też serią w pierś dostał? 

Czy potrafię się modlić? — Syneczku kochany, 

To są dziurki po gwoździach, bo PAN Zmartwychpowstał. 

Mama tatę lat wiele po wojnie poznała, 

Lecz Różaniec od Edka wciąż miała przy sobie… 

Czy potrafię się modlić? Przy łóźku klęczała 

I szeptała Zdrowaśki… A teraz już w grobie 

Są rodzice oboje… Zabity w Kownatach 

Pod olszyną partyzant śni mi się czasami… 

Czy potrafię się modlić? Różańca po latach 

Znów dotykam — jak mama — drżącymi palcami. 

Tajemnice odkrywam. Wzruszenia rymuję — 

W imię OJCA. I SYNA. I DUCHA ŚWIĘTEGO… 

Czy potrafię się modlić? Wyszeptać spróbuję: 

Wierzę w BOGA — już wiem — OJCA WSZECHMOGĄCEGO… 

KOŁAKOWSKI, Roman (ur. 1957, Wrocław) 

PATRONKA TYGODNIA: BŁ. JÓZEFINA ANNA JÓZEFA LEROUX, MĘCZENNICA, DOKOŃCZENIE 
W V.1793 Francja została zaatakowana przez tzw. pierwszą koalicję anty-
rewolucyjną. Wojska austriackie podbiły część północnej Francji. Wówczas, 
11.XI.1793, Józefina wróciła do Valenciennes, ale ponieważ jej klasztor był 
zniszczony zapukała do urszulanek. Tam zakonnicą była jej rodzona siostra, Ma-
ria Małgorzata, pod zakonnym imieniem Marii Scholastyki Józefy od św. Jakuba. 

Zakonnice próbowały przywrócić normalną działalność urszulanek, rozpoczynając 
nauczanie w szkołach, otwierając z powrotem nowicjat… 

W VIII.1794 wszelako, po zwycięstwie 26.VI.1794 w bitwie pod Fleurus, region 
ponownie zajęły rewolucyjne wojska francuskie. I już 1.IX.1794 siostry zostały 
aresztowane. Ponoć gdy uzbrojeni żołdacy pojawili się u bram konwentu Józefina 
miała rzec: „Za wiele zachodu na zatrzymanie kilku słabych niewiast”. Następnie 
zaoferowała poczęstunek, z którego żołdacy skorzystali. I poszła do więzienia… 

Zaraz potem „wyrokiem” trybunału rewolucyjnego, po „procesie”, w trakcie którego 
zostały pozbawione nawet obrońcy, 11 sióstr zostało skazanych na śmierć. 

Pierwsze pięć zamordowano 17.X.1794. 23.X.1794 obie siostry Leroux i cztery 
inne współsiostry przyprowadzono pod szafot. Cały czas śpiewały pieśni… 

„Czy ktoś może obawiać się opuścić to miejsce zesłania, gdy zastanowi się nad 
pięknem raju” – miała wówczas powiedzieć Józefina… 

Głośno i wyraźnie wybaczyła katom. Ucałowała ich ręce i na szafot weszła 
odważnie i z pogodą. Spokojnie położyła głowę pod topór. Ostrze opadło… 

13.VI.1920 papież Benedykt XV beatyfikował ją w gronie Męczennic z Valen-
ciennes… (uroczystość 23 października) 
Il.:na odwrocie JÓZEFINA ANNA JÓZEFA LEROUX – wyobrażenie współczesne; źródło: giadinhtruyentin.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://giadinhtruyentin.com/vn/news-7-3031/chan-phuoc-josephine-leroux-c-1794.htm
http://www.swzygmunt.knc.pl/

