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Śmierć kończy życie człowieka jako czas otwarty na przyjęcie lub odrzucenie łaski BOŻEJ ukazanej w CHRYSTUSIEPOR. 2 TM 1, 9-10
 […]. [KKK, 1021, fragm.] 

DWUDZIESTA SZÓSTA NIEDZIELA ZWYKŁA 

 

BOGACZ I ŁAZARZ — MILLAIS, Jan Everett (1829, Southampton –1896, Kensington) 

1864, ilustracja do „Przypowieści naszego Pana”; źródło: www.alamy.com 

Z KSIĘGI PROROKA AMOSAAM 6, 1A. 4-7 
Tak mówi PAN wszechmogący: 

»Biada beztroskim na Syjonie 

i dufnym na górze Samarii. 

Leżą na łożach z kości słoniowej 

i wylegują się na dywanach; 

jedzą oni jagnięta z trzody 

i cielęta ze środka obory. 

Improwizują na strunach harfy 

i jak Dawid wynajdują instrumenty muzyczne. 

Piją czaszami wino 

i najlepszym olejkiem się namaszczają, 

a nic się nie martwią upadkiem domu Józefa. 

Dlatego teraz ich poprowadzę na czele wygnańców, 

i zniknie krzykliwe grono hulaków«. 

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, 

zdobywaj 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 nikt z ludzi nie widział 

ani nie może zobaczyć: 

JEMU cześć i moc wiekuista! 

Amen. 

AKLAMACJAPOR. 2 KOR 8, 9 Alleluja, Alleluja 

JEZUS CHRYSTUS, 

będąc bogatym, 

dla was stał się ubogim, 

aby was ubóstwem SWOIM 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 ucztował wystawnie. 

U bramy jego pałacu leżał żebrak pokryty wrzodami, 

imieniem Łazarz. 

Pragnął on nasycić się odpadkami ze stołu bogacza. 

A także psy przychodziły i lizały jego wrzody. 

Umarł żebrak 

i aniołowie zanieśli go na łono Abrahama. 

Umarł także bogacz 

i został pogrzebany. 

Gdy cierpiąc męki w Otchłani, 

podniósł oczy, 

ujrzał z daleka Abrahama 

i Łazarza na jego łonie. 

I zawołał: 

'Ojcze Abrahamie, ulituj się nade mną i przyślij Łazarza, 

aby koniec swego palca umoczył w wodzie 

i ochłodził mój język, 

bo strasznie cierpię w tym płomieniu'. 

Lecz Abraham odrzekł: 

'Wspomnij, synu, 

że za życia otrzymałeś swoje dobra, 

a Łazarz w podobny sposób – niedolę; 

teraz on tu doznaje pociechy, 

a ty męki cierpisz. 

A ponadto między nami a wami zionie ogromna przepaść, 

tak że nikt, choćby chciał, 

stąd do was przejść nie może 

ani stamtąd nie przedostają się do nas'. 

Tamten rzekł: 

'Proszę cię więc, ojcze, 

poślij go do domu mojego ojca. 

Mam bowiem pięciu braci: 

niech ich ostrzeże, 

żeby i oni nie przyszli na to miejsce męki'. 

Lecz Abraham odparł: 

'Mają Mojżesza i Proroków, 

niechże ich słuchają!' 

'Nie, ojcze Abrahamie 

– odrzekł tamten – 

lecz gdyby ktoś z umarłych poszedł do nich, 

to się nawrócą'. 

Odpowiedział mu: 

'Jeśli Mojżesza i Proroków nie słuchają, 

to choćby ktoś z umarłych powstał, 

nie uwierzą'«. 

https://www.alamy.com/millais-john-everett-the-rich-man-and-lazarus-image211004897.html
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INFORMACJE PARAFIALNE 
 Trwa ROK JUBILEUSZOWY w naszym kościele – od 30.VI.2019 

do 30.VI.2020 – ustanowiony przez STOLICĘ APOSTOLSKĄ 
na trzechsetlecie jego budowy. 
Zaczerpnijmy! wszyscy z bogactw duchowych płynących 

z ROKU JUBILEUSZOWEGO! 
 29.IX (niedziela): 

 Po Mszy św. 1200 spotkanie organizacyjne rodziców 
i młodzieży z klas VIII przygotowujących się do SAKRA-
MENTU BIERZMOWANIA. 

 1-31.X: NABOŻEŃSTWA RÓŻAŃCOWE codziennie w kościele 

o 1730. 
 3.X (czwartek): 1. CZWARTEK MIESIĄCA: 

 W czasie Mszy św. o 1800 modlitwy o powołania 
kapłańskie i zakonne. 

 4.X (piątek): 1. PIĄTEK MIESIĄCA: 
 Msze św. ku czci NAJŚWIĘTSZEGO SERCA PANA JEZUSA: 

 o 1545 dla dzieci i RÓŻANIEC. 
 o 1800. 

 Spowiedź 1. piątkowa ½ godz. przed Mszą św. 
 6.X (niedziela): 

 Po sumie, tradycyjnie, PROCESJA RÓŻAŃCOWA do 5 ołtarzy. 
 Po procesji spotkanie Kół Żywego Różańca; 
 Wieczornego NABOŻEŃSTWA RÓŻAŃCOWEGO nie ma. 

 13.X (niedziela): Po Mszy św. o 1800 spotkanie rodziców i dzieci 
przygotowujących się do I Komunii świętej. 

 Chrzty w październiku 4. niedzielę miesiąca – 27.X, na su-
mie. Zgłoszenia do 18.X w kancelarii. Przygotowanie dla ro-
dziców i chrzestnych 20.X, po sumie, w kościele. 

 Dzięki dofinansowaniu z Ministerstwa Spraw Wewnętrznych 
i Administracji trwają prace przy rewitalizacji frontonu 
naszej świątyni!! 

 Ofiary na spłatę zobowiązań związanych z trwającym re-
montem kościoła można składać np. na konto parafialne: 

PKO S.A. VII O. w Warszawie 56 1240 1109 1111 0000 0551 5772 

Za wszystkie ofiary – składane na tacę, wpłaty indywidualne 
i na konto z przeznaczeniem na remont kościoła – Rada 
Parafialna i nasi duszpasterze składają serdeczne Bóg zapłać! 

 Jednostka OSP Słomczyn prowadzi zbiórkę na rzecz wy-
miany wiekowego wozu bojowego. Wsparcie można wpłacać 
poprzez Internet na: https://zrzutka.pl/egxjr4, lub na konto: 

BENEFICJENT: Zrzutka.pl Sp. z o.o., Al.Karkonoska 59, 53-015 Wrocław 
NR: 55 1750 1312 6888 1353 9898 6908 
TYTUŁ: Darowizna na zakup samochodu OSP Słomczyn 

 Zainteresujmy się! prasą katolicką. Naprawdę warto! 

ZAPOWIEDZI 
Zapowiedź II: Kamil MIRKOWSKI, kawaler z parafii tutejszej, i Aleksandra 

KAWALA, panna z parafii pw. św. Andrzeja Boboli w Kosobudach 
Ktokolwiek wiedziałby o przeszkodach w zawarciu małżeństwa przez 

w/w osoby proszony jest o skontaktowanie się z Kancelarią Parafialną 

ODESZLI 
W ostatnim czasie odeszła z naszego grona: 

śp. Leokadia Sabina WROCHNA  15.IX.2019 l. 67 

Wieczne odpoczywanie racz Jej dać PANIE! 

INTENCJE MSZALNE I MODLITEWNE 

30.IX 
(poniedziałek) 

730 o zdrowie dla Stefana BRZYSKIEGO 

1800 

† Wandy i Zygmunta KUCICKICH, 

Marianny i Józefa KORDUSÓW, 

Janiny NIEDZIELSKIEJ, 

Łucji i Jana MAGDZIARZÓW, 

zmarłych z rodzin KUCICKICH i KULESZÓW 

1.X 
(wtorek) 

730  

1800 † Wacławy, Antoniego i Eugeniusza ZDUŃCZYKÓW 

2.X 
(środa) 

730 o nawrócenie grzeszników 

1800 
† Danuty KŁOS, w 1. rocznicę śmierci, 

Elżbiety i Franciszka MŁYNARCZYKÓW, 

Haliny i Michała BOROWSKICH 

3.X 
(czwartek) 

730 w pewnej intencji 

1800 
† Heleny MOLAK, w 6. rocznicę śmierci, 

Jerzego i Karoliny MOLAKÓW 

4.X 
(piątek) 

730  

1545 
dziękczynna, z prośbą o błogosławieństwo BOŻE, 

dla Henryka BOJAŃCZYKA, z racji 100. urodzin 

1800 w intencji Joanny i Łukasza GUTOWSKICH 

5.X 
(sobota) 

730 w pewnej intencji 

1800 o nawrócenie grzeszników 

6.X 
(niedziela) 

845 
† Kamila RAWSKIEGO, w 5. rocznicę śmierci, 

Stefana RAWSKIEGO, 

Józefa i Kazimiery BIELAWSKICH 

1030 
† Karola BIEDULI 

o błogosławieństwo BOŻE i wszelkie potrzebne łaski 

dla Małgorzaty i Jerzego, w 40. rocznicę ślubu 

1200 
† Romana, Emilii, Michaliny i Wojciecha DOMINIKÓW, 

Anny i Grzegorza KOMOSÓW 

1800 
dziękczynna, z prośbą o błogosławieństwo BOŻE, 

dla Agnieszki i Ireneusza, w 17. rocznicę ślubu 

BEATUS VIR, QUI NON ABIIT IN CONSILIO IMPIORUM… 

Szczęśliwy, który nie był miedzy złymi w radzie 

Ani stóp swoich torem grzesznych ludzi kładzie 

Ani siadł na stolicy, gdzie tacy siadają, 

Co się z nauki zdrowej radzi naśmiewają; 

Ale to jego umysł, to jego staranie, 

Aby na wszytkim pełnił PAŃSKIE przykazanie; 

Dzień li po niebie wiedzie, noc li swoje konie, 

On ustawicznie w PAŃSKIM rozmyśla zakonie. 

Taki podobien będzie drzewu porzecznemu, 

Które przynosi co rok owoc panu swemu, 

Liścia nigdy nie tracąc, choć zła chwila przydzie; 

Temu wszystko, co pocznie, na dobre wynidzie. 

Ale źli, którzy BOGA i wstydu nie znają, 

Tego szczęścia, tej nigdy zapłaty nie mają: 

Równi plewom, które się walają przy ziemi, 

A wiatry, gdzie jedno chcą, wszędzie władną jemu. 

Dla czego przed sądem być muszą pohańbieni 

Ani w liczbie z dobrymi będą policzeni; 

PAN bowiem sprawiedliwych na wszelki czas broni, 

A przewrotne, złe ludzi cicha pomsta goni. 

KOCHANOWSKI, Jan (ok. 1530, Sycyna – 1584, Lublin) — „Psałterz Dawidów”, 1579, Psalm I,  

KAPŁANI POWSTANIA WARSZAWSKIEGO: O. WŁADYSŁAW ORGANISZCZAK… 

Na świat przyszedł 24.IX.1913 w wiosce Stankowo k. Gostynia. 

Po maturze wstąpił do zgromadzenia Misjonarzy Świętej Rodziny MSF. 

Pierwszą profesję zakonną złożył 15.VIII.1934 w Górce Klasztornej k. Piły. 

Następnie studiował filozofię i teologię w Ravengiersburgu w diec. Trewir 

w Niemczech. Tam też 5.VIII.1939 przyjął święcenia kapłańskie. 

Na Mszę św. prymicyjną przyjechał do kraju. I tu w IX.1939 zastał go atak 

Niemiec i Rosji na Polskę i rozpoczęcie II wojny światowej. 

Znalazł się pod okupacją niemiecką. Ponieważ rodzinne strony przyłą-

czone zostały do Rzeszy Niemieckiej jako prowincja Warthegau – Kraj 

Warty – w nieznanych bliżej okolicznościach przeniósł się do Warszawy, 

które stanowiło część niemieckiego Generalnego Gubernatorstwa. 

Tam przebywał i posługiwał w czasie całej okupacji. Wziął udział – prawd. jako 

osoba cywilna – w Powstaniu Warszawskim. Po jego upadku na początku 

10.1944 znalazł się w obozie internowanych, prawd. w obozie przejściowym 

Durchgangslager 121 Pruszków. Przez ten, utworzony 6.I.1944 i funkcjo-

nujący do XII.1944, obóz przeszło ok. 390-410 tys. Polaków. Większość 

zesłano do obozów koncentracyjnych i na roboty przymusowe do Niemiec. 

O. Władysław trafił do obozu koncentracyjnego KL Mittelbau-Dora (więzień 

nr 115739), w którym od VIII.1943 więźniowie niewolniczo pracowali 

na rzecz podziemnej fabryki zbrojeniowej Mittelwerk – w tunelach góry 

Kohnstein w pobliżu miasta Nordhausen produkowano rakiety V–1 i V–2. 

W ok. III.1945, wobec zbliżania się wojsk alianckich obóz ewakuowano. 

W tzw. „marszach śmierci” zginęło wówczas ok. 10 tys. jego więźniów (część 

podczas bombardowań alianckich). 

O. Władysław przeżył i dotarł do innego obozu, KL Bergen-Belsen (ok. 200 

km od KL Mittelbau-Dora). W KL Bergen-Belsen podczas ostatnich 

miesięcy wojny zginęło ok. 50 tys. więźniów. Gdy 15.IV.1945 obóz został 

wyzwolony przez wojska brytyjskie znaleziono w nim ok. 13,000 

niepochowanych zwłok i ok. 60,000 więźniów, przez wiele dni głodujących, 

odwodnionych i chorych, głównie na tyfus. 

Jednym z nich był o. Władysław. Żył jeszcze tylko 5 dni i 20.IV.1945 

odszedł do PANA – jedna z ok. 14,000 ofiar, które tam zmarły z wycieńczenia 

w ciągu dwóch miesięcy od wyzwolenia…… 

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 

INNE Żywy Różaniec – +48 512 665 747; Różaniec Rodziców – +48 608 369 120 
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