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Z Z Z Z KSIĘGI KSIĘGI KSIĘGI KSIĘGI LLLLICZBICZBICZBICZBLb 11,25-29 

Pan zstąpił w obłoku i mówił z Mojżeszem. Wziął z ducha, który był w nim, 
i przekazał go owym siedemdziesięciu starszym. A gdy spoczął na nich 
duch, wpadli w uniesienie prorockie. Nie powtórzyło się to jednak. 
Dwóch mężów pozostało w obozie. Jeden nazywał się Eldad, a drugi 
Medad. Na nich też zstąpił duch, bo należeli do wezwanych, tylko nie 
przyszli do namiotu. Wpadli więc w obozie w uniesienie prorockie. 
Przybiegł młodzieniec i doniósł Mojżeszowi: „Eldad i Medad wpadli w 
obozie w uniesienie prorockie”. Jozue, syn Nuna, który od młodości swojej 
był w służbie Mojżesza, zabrał głos i rzekł: „Mojżeszu, panie mój, zabroń 
im”. Ale Mojżesz odparł: „Czyż zazdrosny jesteś o mnie? Oby tak cały lud 
Pana prorokował, oby mu dał Pan swego ducha”. 

PPPPSALMSALMSALMSALM    RESPONSORYJNYRESPONSORYJNYRESPONSORYJNYRESPONSORYJNYPs 19 
REFREN: Nakazy Pana są radością sercaNakazy Pana są radością sercaNakazy Pana są radością sercaNakazy Pana są radością serca    

Prawo Pańskie jest doskonałe i pokrzepia duszę, 
świadectwo Pana niezawodne, uczy prostaczka mądrości. 
Bojaźń Pańska jest szczera i trwa na wieki, 
sądy Pana prawdziwe, a wszystkie razem słuszne. 
Zważa na nie Twój sługa 
i nagrodę otrzyma za ich przestrzeganie. 
Kto jednak widzi swoje błędy? 
Oczyść mnie z błędów, które są dla mnie skryte. 

Także od pychy broń swojego sługę, 
by nie panowała nade mną. 
Wtedy będę bez skazy 
i wolny od wielkiego występku. 

Z LISTU Z LISTU Z LISTU Z LISTU ŚWŚWŚWŚW....    JJJJAKUBA AKUBA AKUBA AKUBA AAAAPOSTOŁAPOSTOŁAPOSTOŁAPOSTOŁAJk 5,1-6 

Teraz wy, bogacze, zapłaczcie wśród narzekań na utrapienia, jakie was 
czekają. Bogactwo wasze zbutwiało, szaty wasze stały się żerem dla moli, 
złoto wasze i srebro zardzewiało, a rdza ich będzie świadectwem przeciw 

wam i toczyć będzie ciała wasze niby ogień. Zebraliście w dniach 
ostatecznych skarby. 
Oto woła zapłata robotników, żniwiarzy pól waszych, którą zatrzymaliście, 
a krzyk ich doszedł do uszu Pana Zastępów. Żyliście beztrosko na ziemi i 
wśród dostatków tuczyliście serca wasze w dniu rzezi. Potępiliście i 
zabiliście sprawiedliwego: nie stawia wam oporu. 

AKLAMACJAAKLAMACJAAKLAMACJAAKLAMACJAJ 17,17ba Alleluja, alleluja, allelujaAlleluja, alleluja, allelujaAlleluja, alleluja, allelujaAlleluja, alleluja, alleluja 
Słowo Twoje, Panie, jest prawdą, 

uświęć nas w prawdzie. 

SŁOWA SŁOWA SŁOWA SŁOWA EEEEWANGELII WEDŁUG WANGELII WEDŁUG WANGELII WEDŁUG WANGELII WEDŁUG ŚWŚWŚWŚW....    MMMMARKAARKAARKAARKAMk 9,38-43.45.47-48 

Jan powiedział do Jezusa: „Nauczycielu, widzieliśmy kogoś, kto nie chodzi 
z: nami, jak w Twoje imię wyrzucał złe duchy, i zabranialiśmy mu, bo nie 
chodził z nami”. 
Lecz Jezus odrzekł: «Nie zabraniajcie mu, bo nikt, kto czyni cuda w imię 
moje, nie będzie mógł zaraz źle mówić o Mnie. Kto bowiem nie jest 
przeciwko nam, ten jest z nami. 
Kto wam poda kubek wody do picia, dlatego że należycie do Chrystusa, 
zaprawdę powiadam wam, nie utraci swojej nagrody. 
Kto by się stał powodem grzechu dla jednego z tych małych, którzy wierzą, 
temu byłoby lepiej uwiązać kamień młyński u szyi i wrzucić go w morze. 
Jeśli twoja ręka jest dla ciebie powodem grzechu, odetnij ją; lepiej jest dla 
ciebie ułomnym wejść do życia wiecznego, niż z dwiemia rękami pójść do 
piekła w ogień nieugaszony. I jeśli twoja noga jest dla ciebie powodem 
grzechu, odetnij ją; lepiej jest dla ciebie chromym wejść do życia, niż z 
dwiema nogami być wrzuconym do piekła. Jeśli twoje oko jest dla ciebie 
powodem grzechu, wyłup je; lepiej jest dla ciebie jednookim wejść do 
królestwa Bożego, niż z dwojgiem oczu być wrzuconym do piekła, gdzie 
robak ich nie umiera i ogień nie gaśnie». 

PATRON TYGODNIA:    ŚWŚWŚWŚW....    BBBBRUNON RUNON RUNON RUNON KKKKARTUZARTUZARTUZARTUZ,,,, OPAT OPAT OPAT OPAT    
Urodził się w Kolonii około 1030. Pochodził ze 
znakomitej rodziny. Po ukończeniu szkół udał 
się do głośnej szkoły katedralnej w Reims, a 
następnie do Tours, gdzie za nauczyciela miał 
słynnego Berengariusza. W 1048 powrócił do 
Kolonii, gdzie został kanonikiem przy kościele 
św. Kuniberta. Ok. 1055 przyjął święcenia 
kapłańskie. W rok potem biskup Reims 
powierzył mu prowadzenie szkoły katedralnej. 
Pozostał tu 20 lat. Ze szkoły wyszło wielu 
wybitnych mężów owych czasów. W 1075 abp 
Reims mianował Brunona swoim kanclerzem. 
Stracił jednakże urząd, majątek i musiał 
opuścić miasto, gdy zarzucił arcybiskupowi 
symonię. Do Reims wrócił w 1080: 
zaproponowano mu biskupstwo; ale go nie 
przyjął. 
Wkrótce z dwoma towarzyszami opuścił 
Reims i udał się do opactwa cystersów w 
Seche-Fontaine, by poddać się kierownictwu 
św. Roberta. Po pewnym czasie i to miejsce 
opuścił i w towarzystwie 8 uczniów udał się do 
Grenoble. Tam z wielką radością przyjął go 
św. Hugo i, jako biskup, oddał mu w 1084 
odległą o 24 km pustelnię, zwaną Kartuzją. 
Na miejscu zbudowano skromny kościółek, 
poświęcony, wraz z klasztorem, przez św. 
Hugo. Klasztor niebawem tak się rozrósł, że 
otrzymał nazwę "Wielkiej Kartuzji". Osada ta 
stała się kolebką nowego zakonu - kartuzów. 
W 1090 Bruno został wezwany do Rzymu 
przez swojego dawnego ucznia - papieża bł. Urbana II - na doradcę. W tym czasie 
na Rzym najechał antypapież i Urban, wraz z Brunonem z kilkoma towarzyszami, 
musiał chronić się ucieczką pod opiekę króla Normanów, Rogera. Daremnie 
Bruno błagał papieża, by mu pozwolił wrócić do Francji. Papież zgodził się 
jedynie, by mnich założył nową kartuzję w Kalabrii. W 1092 król Roger ofiarował 
mu ustronne miejsce, zwane La Torre, istniejące do dnia dzisiejszego. Filię 
założył Bruno w pobliskim San Stefano in Bosco, gdzie zmarł 1101. 
Tam też pochowano jego śmiertelne szczątki. Na oddawanie św. Brunonowi kultu 
pozwolił Leon X w 1514. Grzegorz XV rozszerzył jego kult w 1623 na cały Kościół. 
Jest patronem kartuzów. (uroczystość 6 października) 

il. ŚW. BRUNON, HOUDON, Jean-Antoine (1741, Wersal – 1828, Paryż), 1766-67, marmur, wys. 
315 cm, Santa Maria degli Angeli, Rzym; źródło www.wga.hu 
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INFORMACJE PARAFIALNE 
 1.X (niedziela): Rozpoczyna się miesiąc poświęcony Matce 
Bożej Różańcowej. Nabożeństwa różańcowe codziennie o 
17:30. Po nabożeństwie Msza św. o 18:00. 
Specjalne nabożeństwa różańcowe w październiku: 

 dla dzieci: w każdy piątek o 15:45; 
 dla młodzieży: w każdy piątek po Mszy św. o 18:00. 

Szczególny obowiązek uczestnictwa w tych nabożeństwach 
mają kandydaci do bierzmowania. Jest ono jednym z 
elementów przygotowujących do przyjęcia tego sakramentu. 

 1.X (niedziela): Tradycyjnie, w pierwszą niedzielę 
października, po sumie, procesja różańcowa do pięciu 
ołtarzy (zamiast nabożeństwa różańcowego wieczorem). Po 
procesji spotkanie Kół Żywego Różańca. 

 1.X (niedziela): Rozpoczęcie 62 Tygodnia Miłosierdzia w 
Kościele Powszechnym, obchodzonego w tym roku pod 
hasłem: „Przywróćmy nadzieję potrzebującym”. Celem 
Tygodnia Miłosierdzia jest uzmysłowienie wszystkim 
wiernym, że jednym z najistotniejszych skutków miłosierdzia 
jest ratunek przed rozpaczą ludzi cierpiących z powodu 
biedy. Pomoc charytatywna jest niesieniem Boga 
cierpiącemu światu. Przywrócenie zrozpaczonemu 
człowiekowi nadziei oznacza przywrócenie mu życia, i to 
zarówno w wymiarze doczesnym, jak i wiecznym. W 
intencjach związanych z tym Tygodniem modlić się 
będziemy od poniedziałku do piątku w czasie nabożeństw 
różańcowych o 17:30 i Mszy św. o 18:00. 

 6.X (piątek): 1-SZY PIĄTEK MIESIĄCA. Na Mszy św. o 18:00 
uczcimy Najświętsze Serce Pana Jezusa. Msza św. dla dzieci 
w połączeniu z nabożeństwem różańcowym o 15:45. 
Spowiedź 1szo-piątkowa ½ godz. przed każdą Mszą św. 

 7.X (sobota): 1-SZA SOBOTA MIESIĄCA. W czasie nabożeństwa 
różańcowego o 17:30 i na Mszy św. o 18:00, oddając hołd 
Niepokalanemu Sercu Maryi, modlić się będziemy o 
trzeźwość naszej parafii. 
W sposób szczególny zapraszamy całą Wspólnotę Ruchu 
Światło-Życie. Po Mszy św. spotkanie całej Wspólnoty. 

 15.X (niedziela): VI Dzień Papieski pod hasłem „Jan Paweł II – 
sługa miłosierdzia”. Pragniemy w tym dniu uczcić osobę 
Ojca Świętego poprzez modlitwę, zabawę oraz zgłębienie 
Jego nauczania. Zapraszamy wszystkich do udziału w 
programie, który obejmuje: 

 Mszę św. w intencji beatyfikacji Jana Pawła II o 12:00; 
 modlitwę różańcową - po Mszy św. o 12:00; 
 II Piknik Rodzinny; 
 projekcję filmu „Jan Paweł II”. 

Szczegółowy program znajduje się na ulotkach wyłożonych 
na stolikach z tyłu kościoła oraz na plakatach. 

 Chrzty w październiku w 4-tą niedzielę miesiąca, 22.X na 
sumie o 12:00. Zgłoszenia do 14.X w kancelarii. 
Przygotowanie przed chrztem dla rodziców i chrzestnych 
15.X po Mszy św. o 18:00, w kościele. 

 Zachęcamy do lektury prasy i wydawnictw katolickich. 
WITAMY! 
24.IX.2006 do grona członków Kościoła Powszechnego i naszej parafii 
przyjęci zostali, w sakramencie Chrztu Świę tego: 

Jan GOSS, z Szymanowa 
Jakub KANABUS, z Gassów 

Izabella Ewa MĄKOSA, z Parceli 
 Bartłomiej OSIADACZ, z Obór  

Jam jest Alfa i Omega, mówi Pan Bóg, który jest, który był i który przychodzi, 
Wszechmogący 

ODESZLI 

W ostatnim tygodniu odszedł z naszego grona: 

śp. Stanisław SIDUN, † 24.IX.2006, l. 55 
 

Wieczne odpoczywanie racz Mu dać Panie! 

TAJEMNICE EUCHARYSTII – CUDOWNA KREW NA OŁTARZU 
Według tradycji, podczas Mszy św. konsekracyjnej w 1400 w momencie 

podniesienia Hostii na ołtarz kościoła w 
Bisztynku na Warmii spadły krople Krwi Jezusa. 
Miało to nastąpić na skutek zwątpienia kapłana 
w obecność Chrystusa w Hostii. Świadkiem 
zdarzenia był biskup warmiński Henryk Sorbom. 
Cudowne pojawienie się Krwi Chrystusa 
sprawiło, że do kościoła w Bisztynku zaczęli 
przybywać liczni pielgrzymi. Kościół trzeba było 
rozbudować. Ponownej konsekracji dokonano w 
połowie XVIII w. Wtedy też boczny ołtarz i 
znajdujący się w nim krzyż poświęcono czci Krwi 
Jezusa. Liczne wota w Sanktuarium Najdroższej 
Krwi Jezusa w Bisztynku świadczą o tym, jak 

wiele uzdrowień i innych łask się tu dokonało. 
Kościół pw. św. Macieja i Przenajświętszej Krwi Chrystusa jest dziś 
najwspanialszym zabytkiem architektury w Bisztynku. 
Adres: Sanktuarium Diecezjalne Najdroższej Krwi Pana Jezusa, 11-230 Bisztynek, ul. Kościelna 24 

Na zdjęciu: ołtarz w kościele św. Macieja i Krwi Przenajświętszej w Bisztynku 

POLSKIE MADONNY – MATKA BOŻA POCIESZENIA W NOWYM SĄCZU 
Obraz znajdujący się w jezuickim kościele 
Świętego Ducha w Nowym Sączu wyszedł z 
polskiej pracowni malarskiej – najpraw-
dopodobniej krakowskiej lub nawet 
nowosądeckiej. Choć kult Matki Bożej 
Pocieszenia miał już miejsce w XV w. to o 
obecnym obrazie można mówić dopiero od 
1569. Czterokrotnie w latach 1636-1769 
kościół ów ocalał szczęśliwie w pożarach 
pustoszących miasto: ocalenie przypisywano 
powszechnie opiece Matki Bożej 
Pocieszenia. W 1784 władze austriackie 
ogólnym dekretem kasującym zakony 
zniosły również sądeckie opactwo. W 1831 
kościół i klasztor przejęli oo. Jezuici. 

Obraz o wymiarach 129×200 cm, 
namalowany temperą na lipowej desce, 

koronowany został 11.VIII.1963 przez prymasa kard. Stefana 
Wyszyńskiego, w asyście bp. Karola Wojtyły i Jerzego Ablewicza. Z uwagi 
na ówczesne uwarunkowania polityczne uroczystość odbyła się w Zwadzie 
koło Nowego Sącza: komunistyczne władze miasta nie wyraziły bowiem 
zgody, aby koronacja odbyła się na sądeckim rynku. W wydarzeniu 
uczestniczyło ponad 300 tys. wiernych … 
Władze kościelne mając na uwadze szerzący się kult Matki Bożej w 
Nowym Sączu, zezwoliły na wprowadzenie do litanii loretańskiej osobnego 
wezwania: "Królowo, Matko Pocieszenia, módl się za nami!" 
Adres: Kościół parafialny pw. Ducha Świętego, Nowy Sącz, ul. ks. Piotra Skargi SJ 

POCZET PRYMASÓW: ANTONI KAZIMIERZ OSTROWSKI (68) 
Urodzony w 1713. Uczeń szkół pijarskich, 
następnie w seminarium Misjonarzy w 
Warszawie. Po uzyskaniu w 1736 święceń 
dostał się na dwór kardynała Jana Lipskiego. Był 
kanonikiem łuckim, poznańskim, 
sandomierskim i warszawskim, doradcą bpa 
Andrzeja Stanisława Załuskiego. Następnie 
kanonik krakowski, kanclerz kapituły 
krakowskiej, oficjał generalny warszawski. W 
1753 został biskupem inflanckim, później 
kujawskim. Wystawił nowy pałac biskupi we 
Włocławku, wprowadził w dokumentach język 
polski. Poparł elekcję Stanisława Augusta, po 

1767 oddalił się od króla. W 1777 został abpem gnieźnieńskim. Zbudował 
gmach seminarium w Gnieźnie, erygował też sufraganię w Łowiczu. 
Rezydował w Skierniewicach, gdzie rozbudował pałac i gruntownie 
przebudował kościół św. Jakuba. Przebudował także Pałac Prymasowski w 
Warszawie. Prowadził jawnie świecki tryb życia. Zmarł w Paryżu w 1784 i 
pochowany został tam w kościele św. Ludwika. Serce złożone zostało w 
kościele św. Jakuba w Skierniewicach. 
il. PRYMAS OSTROWSKI, MONALDI Jakub (1734 - 1798), medalion z nagrobka prymasa, złocony brąz 

Na podstawie: “Poczet Arcybiskupów Gnieźnieńskich Prymasów Polski”, Przemysław Mrozowski 

MMMM SZ E  SZ E  SZ E  SZ E  ŚŚŚŚW IW IW IW IĘĘĘĘTETETETE     
Niedziela i uroczystości obowiązujące: 08:45, 10:30, 12:00 (suma), 18:00 
Święta pracujące: 08:45, 18:00 
Dni powszednie: 07:30 (codziennie), 18:00 (piątek – sobota) 

KKKK SISISISIĘŻĘŻĘŻĘŻAAAA     
Ks. Proboszcz mgr Stefan KOTWIŃSKI, Ks. Wikariusz Marcin KLOTZ 
KKKK A N CE LA RIA  A N CE LA RIA  A N CE LA RIA  A N CE LA RIA  PPPP A RA FIA LNAA RA FIA LNAA RA FIA LNAA RA FIA LNA  tel. (0-22) 754 47 32, fax. (0-22) 754 41 02 
Dni powszednie 

(z przerwą na Msze Św. i nabożeństwa): 
08:00–09:30, 17:00–19:00 

Niedziela i święta: nieczynna 
E-mail: swzygmunt.slomczyn@op.pl 


