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Z Z Z Z KSIĘGI KSIĘGI KSIĘGI KSIĘGI PROROKA PROROKA PROROKA PROROKA IIIIZAZAZAZAJASZAJASZAJASZAJASZAIz 53,10-11 

Spodobało się Panu zmiażdżyć swojego Sługę cierpieniem. Jeśli wyda swe 
życie na ofiarę za grzechy, ujrzy potomstwo, dni swe przedłuży, a wola 
Pana spełni się przez Niego. Po udrękach swej duszy ujrzy światło i nim się 
nasyci. Zacny mój Sługa usprawiedliwi wielu, ich nieprawości on sam 
dźwigać będzie. 

PSALMPSALMPSALMPSALM    RESPONSORYJNYRESPONSORYJNYRESPONSORYJNYRESPONSORYJNYPs 33 
REFREN: Okaż swą łaskę ufającym TobieOkaż swą łaskę ufającym TobieOkaż swą łaskę ufającym TobieOkaż swą łaskę ufającym Tobie    

Bo słowo Pana jest prawe, 
a każde Jego dzieło godne zaufania. 
On miłuje prawo i sprawiedliwość, 
ziemia jest pełna Jego łaski. 

Oczy Pana zwrócone na bogobojnych, 
na tych, którzy czekają na Jego łaskę, 
aby ocalił ich życie od śmierci 
i żywił ich w czasie głodu. 

Dusza nasza oczekuje Pana, 
On jest naszą pomocą i tarczą. 
Panie, niech nas ogarnie Twoja łaska 
według nadziei, którą pokładamy w Tobie. 

Z LISTU Z LISTU Z LISTU Z LISTU ŚWŚWŚWŚW....    PPPPAWŁA AWŁA AWŁA AWŁA AAAAPOSTOŁA DO POSTOŁA DO POSTOŁA DO POSTOŁA DO HHHHEBRAJCZYKÓWEBRAJCZYKÓWEBRAJCZYKÓWEBRAJCZYKÓWHbr 4,14-16 

Bracia: 
Mając arcykapłana wielkiego, który przeszedł przez niebiosa, Jezusa, Syna 
Bożego, trwajmy mocno w wyznawaniu wiary. Nie takiego bowiem mamy 
arcykapłana, który by nie mógł współczuć naszym słabościom, lecz 
doświadczonego we wszystkim na nasze podobieństwo, z wyjątkiem 
grzechu. Przybliżmy się więc z ufnością do tronu łaski, abyśmy otrzymali 
miłosierdzie i znaleźli łaskę w stosownej chwili. 

AKLAMACJAAKLAMACJAAKLAMACJAAKLAMACJAMk 10,45 Alleluja, alleluja, allelujaAlleluja, alleluja, allelujaAlleluja, alleluja, allelujaAlleluja, alleluja, alleluja 
Syn Człowieczy przyszedł, żeby służyć 
i dać swoje życie na okup za wielu. 

SŁOWA SŁOWA SŁOWA SŁOWA EEEEWANGELII WEDŁUG WANGELII WEDŁUG WANGELII WEDŁUG WANGELII WEDŁUG ŚWŚWŚWŚW....    MMMMARKAARKAARKAARKAMk 10,35-45 

Jakub i Jan, synowie Zebedeusza, zbliżyli się do Jezusa i rzekli: 
„Nauczycielu, chcemy, żebyś nam uczynił to, o co Cię poprosimy”. 
On ich zapytał: «Co chcecie, żebym wam uczynił?» Rzekli Mu: „Użycz nam, 
żebyśmy w Twojej chwale siedzieli jeden po prawej, drugi po lewej Twej 
stronie”. 
Jezus im odparł: «Nie wiecie, o co prosicie. Czy możecie pić kielich, który Ja 
mam pić, albo przyjąć chrzest, którym Ja mam być ochrzczony?» 
Odpowiedzieli Mu: „Możemy”. 
Lecz Jezus rzekł do nich: «Kielich, który Ja mam pić, pić będziecie; i 
chrzest, który Ja mam przyjąć, wy również przyjmiecie. Nie do Mnie jednak 
należy dać miejsce po mojej stronie prawej lub lewej, ale dostanie się ono 
tym, dla których zostało przygotowane». 
Gdy dziesięciu to usłyszało, poczęli oburzać się na Jakuba i Jana. A Jezus 
przywołał ich do siebie i rzekł do nich: 
«Wiecie, że ci, którzy uchodzą za władców narodów, uciskają je, a ich 
wielcy dają im odczuć swą władzę. Nie tak będzie między wami. Lecz kto 
by między wami chciał się stać wielki, niech będzie sługą waszym. A kto 
by chciał być pierwszym między wami, niech będzie niewolnikiem 
wszystkich. Bo i Syn Człowieczy nie przyszedł, aby Mu służono, lecz żeby 
służyć i dać swoje życie na okup za wielu». 

PATRON TYGODNIA:    ŚWŚWŚWŚW....    FFFFIDELIS Z IDELIS Z IDELIS Z IDELIS Z SSSSIGMARINGENIGMARINGENIGMARINGENIGMARINGEN    

Marek Roy (1578-1622) jest uznawany za pierwszego męczennika (protomartyr) 
Kongregacji Rozkrzewiania Wiary, a jego imię noszą różne szkoły, wydawnictwa i 
stowarzyszenie pomocy misjom, prowadzone przez zakon kapucynów. 
Urodził się w Sigmaringen. Nazwisko Roy było znane w Badenii-Wirtembergii, 
ponieważ jego ojciec był burmistrzem. Lata 
nauki we Fryburgu uwieńczył doktoratem z 
filozofii, a później - doktoratem obojga praw. 
Wiele podróżował po Włoszech, Francji i 
Hiszpanii. Dzięki protekcji księcia 
Hohenzollerna z Sigmaringen, został 
nadwornym radcą prawnym, ale 
zdegustowany obyczajami palestry 
postanowił wstąpić do wspólnoty 
kapucynów. Za namową biskupa Konstancji 
w 1612 przyjął święcenia kapłańskie, a 
potem przywdział habit, otrzymując imię 
zakonne Fidelis. Dwa lata później podjął 
studia teologiczne. W kilku klasztorach był 
gwardianem, a także prowadził działalność 
duszpasterską wśród protestantów. Jako 
wielki czciciel Maryi codziennie odmawiał 
różaniec, a każdą sobotę spędzał na 
postach o chlebie i wodzie. 
W 1621 Grzegorz XV powierzył kapucynom organizację misji w szwajcarskiej 
Recji, opanowanej przez kalwinizm. Zakon skierował tam Fidelisa (od tego czasu, 
przewidując szybką śmierć, rozpoczynał swe listy zwrotem "P. Fidelis, prope diem 
esca vermium" "Ojciec Fidelis – wkrótce pokarm dla robaków"), który jako prefekt - razem 
z konfratrami - przemierzał całą okolicę, głosząc kazania i tocząc dysputy. A czynił 
to skutecznie, bo wielu innowierców, w tym również kilku przywódców kalwińskich, 
nawróciło się. Fanatycy kalwińscy przygotowali więc zasadzkę: zaprosili go z 
kazaniem do Seewis, próbowali nakłonić do apostazji, a w końcu zamordowali 
mieczami i maczugami. Ciało męczennika spoczęło w katedrze w Chur. 
Beatyfikowany został w 1729, a kanonizowany w 1746. Jest patronem prawników. 
 (uroczystość 24 października) 

 

Diakoni uczestniczą w specjalny sposób w posłaniu i łasce ChrystusaDiakoni uczestniczą w specjalny sposób w posłaniu i łasce ChrystusaDiakoni uczestniczą w specjalny sposób w posłaniu i łasce ChrystusaDiakoni uczestniczą w specjalny sposób w posłaniu i łasce Chrystusa54Por. Sobór Watykański II, konst. Lumen gentium, 41; dekret Apostolicam actuos itatem, 16....  1121 Sakrament święceń Sakrament święceń Sakrament święceń Sakrament święceń 
naznacza ich pieczęcią ("charakterem"), której nikt nie może usunąć. Upodabnia ich ona do Chrystusa, który stał się "diakonem", to znaczy sługą naznacza ich pieczęcią ("charakterem"), której nikt nie może usunąć. Upodabnia ich ona do Chrystusa, który stał się "diakonem", to znaczy sługą naznacza ich pieczęcią ("charakterem"), której nikt nie może usunąć. Upodabnia ich ona do Chrystusa, który stał się "diakonem", to znaczy sługą naznacza ich pieczęcią ("charakterem"), której nikt nie może usunąć. Upodabnia ich ona do Chrystusa, który stał się "diakonem", to znaczy sługą 
wszystkichwszystkichwszystkichwszystkich55Por. Mk 10, 45; Łk 22, 27; św. Polikarp, Epis tula ad Philippenses , 5, 2....  Do diakonów należy między innymi asystowanie biskupowi i prezbiterom przy celebracji Boskich  Do diakonów należy między innymi asystowanie biskupowi i prezbiterom przy celebracji Boskich  Do diakonów należy między innymi asystowanie biskupowi i prezbiterom przy celebracji Boskich  Do diakonów należy między innymi asystowanie biskupowi i prezbiterom przy celebracji Boskich 
misteriów, szczególnie Eucharystii, jej udzielanie, asystowanie przy zawieraniu małżeństwa i błogosławienie go, głomisteriów, szczególnie Eucharystii, jej udzielanie, asystowanie przy zawieraniu małżeństwa i błogosławienie go, głomisteriów, szczególnie Eucharystii, jej udzielanie, asystowanie przy zawieraniu małżeństwa i błogosławienie go, głomisteriów, szczególnie Eucharystii, jej udzielanie, asystowanie przy zawieraniu małżeństwa i błogosławienie go, głoszenie Ewangelii i przepowiadanie, szenie Ewangelii i przepowiadanie, szenie Ewangelii i przepowiadanie, szenie Ewangelii i przepowiadanie, 
prowadzenie pogrzebu i poświęcanie się różnym posługom miłościprowadzenie pogrzebu i poświęcanie się różnym posługom miłościprowadzenie pogrzebu i poświęcanie się różnym posługom miłościprowadzenie pogrzebu i poświęcanie się różnym posługom miłości56Por. konst. Lumen gentium, 29; konst. Sacrosanc tum Concilium, 35; dekret Ad gentes, 16....     [KKK, 1570]    
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INFORMACJE PARAFIALNE 
 Trwa 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. 

 22.X (niedziela): Rozpoczęcie Tygodnia Misyjnego w Kościele 
Powszechnym, obchodzonego w tym roku pod hasłem: 
„Nieśmy Ewangelię ubogim”. Ma on na celu uświadomienie 
pilnej potrzeby uczestniczenia w misji ewangelizacyjnej 
przez każdego chrześcijanina oraz przypomnienie prawdy, 
że duszą misji jest miłość, która zobowiązuje nas do 
dzielenia się duchowymi i materialnymi dobrami, jakie 
posiadamy, w myśl ewangelicznej zasady, że więcej 
szczęścia jest w dawaniu aniżeli braniu. Modlitwy w 
intencjach misyjnych każdego dnia do 28.X (sobota) w czasie 
nabożeństw różańcowych o 17:30 i Mszy św. o 18:00. 

 22.X (niedziela): Od 9:00 do 14:00 przy kościele Świętej Bożej 
Rodzicielki Maryi w Klarysewie akcja honorowego oddawania 
krwi pod hasłem „Różańcowy Dar Krwi – Darem Życia w 
Imię Boże”. Więcej informacji w gablocie przed kościołem. 

 29.X (niedziela): Uroczystość Rocznicy Konsekracji naszego 
kościoła. 

 Zbliża się listopad – miesiąc poświęcony modlitewnej 
pamięci o naszych zmarłych. Przyjmujemy na Wypominki 
roczne i jednorazowe w zakrystii lub kancelarii. 

 W lewej nawie kościoła trwa kiermasz książki o tematyce 
papieskiej i religijnej. Do nabycia dobre książki i różne 
dewocjonalia. Zapraszamy. 

 Zachęcamy do lektury prasy i wydawnictw katolickich. 
ODESZLI 

W ostatnim czasie odszedł z naszego grona: 

śp. Paweł LEŚNIAK, † 7.X.2006, l. 40 
 

Wieczne odpoczywanie racz Mu dać Panie! 

PAMIĘCI KS. JERZEGO POPIEŁUSZKI 
myśleli że da się utopić Ewangelię 
w odmętach Wisły 
że można Prawdę zmusić do 
milczenia 
że każdy ma swoją cenę 

myśleli że siła stoi nad mądrością 
ideologia przed sercem 
i sumieniem 
że człowiek jest panem życia 
i śmierci 

rozgrzeszasz ich zza grobu 
jakbyś wierzył że kiedyś ciemność 
ich patrzenia 
rozświetli Światło 
i sami staną się 

cząstką Płomienia 
ks. BURYŁA, Wacław, 24-25.VIII.1999, Krośnice 

MATCE KS. JERZEGO POPIEŁUSZKI 
idziesz długim korytarzem godzin 
już na zawsze ciężarna wspomnieniem 
zadziwiona krzyżem 
zbudowanym przez człowieka 
który nie uwierzył w Miłość 

codziennie swą ufność wynosisz 
na próg 
i przeliczasz kolejne paciorki czekania 
jakbyś wierzyła że On wróci 
kiedy będzie mógł 

i znów dotknie twej głowy słońcem pocałunku 
lecz dni rozchodzą się jak wiotkie cienie 
i nie chce wrócić żadna z niegdysiejszych dróg 

choć dobrze pamiętają szelest jego kroków 
uciekają wszystkie ubrane w milczenie 

spoglądam w oczy wypełnione bólem 
jakbym chciał w nich zobaczyć groźny zwiastun burzy 
nie znajduję niczego prócz ciszy błękitu 
słyszę jak morderców 
rozgrzeszasz spojrzeniem 

ks. BURYŁA, Wacław, 24.V.1997 - 11.III.1998 - 12.VIII.2000, Krośnice 

POLSKIE MADONNY – GAŹDZINA PODHALA W LUDŹMIERZU 
Legenda głosi, że pewien kupiec, jadąc 
starym szlakiem handlowym 
prowadzącym z Węgier przez Dolinę 
Nowotarską do Polski wozem 
wyładowanym winem węgierskim, 
zabłądził i ugrzązł na torfowiskach w 
pobliżu Ludźmierza. Zaczął gorąco 
modlić się do Matki Bożej obiecując, że 
za wybawienie z niebezpieczeństwa 
ufunduje Jej piękną figurę. Nagle nad 
torfowiskiem zajaśniał złocisty obłok, a 
w nim ukazała się piękna postać 
Niewiasty z Dzieciątkiem na ręku. 
Ruchem ręki wskazywała aby szedł za 
Nią. Jadąc za jaśniejącą Postacią szybko 
wydostał się na twardy trakt szlaku. Tam 
podbiegł do Niej, ale kiedy padł na 
kolana, Postać zniknęła, a w miejscu w 

którym stała, wypłynęło źródło czystej wody. W niedługim czasie wdzięczny 
kupiec piękną figurę Matki Bożej w takiej postaci, jaką widział nad 
torfowiskiem, przywiózł do Ludźmierza. 
Figurka Matki Boskiej Królowej Podhala, w stylu gotyckim o wysokości 
125cm, wykonana jest z drzewa lipowego, cała pozłacana 
(charakterystyczna jest niezgodność z rzeczywistymi proporcjami ciała 
ludzkiego). Historycy sztuki określają Jej powstanie figury na 1400. 
15.VIII.1963 roku Jej koronacji dokonał Prymas Stefan kard. Wyszyński. 
Podobno, na zakończenie uroczystości gdy czterech biskupów w procesji 
ruszyło z ukoronowanym posągiem w stronę kościoła, z ręki Matki Bożej 
wypadło berło. Pochwycić je miał bp Karol Wojtyła… 
8.VI.1979 w homilii na lotnisku w Nowym Targu Jan Paweł II powiedział: 
"Matka Boska jest zawsze podobna do ludzi ze swego domu. Kiedy teraz 
patrzyłem w Meksyku na Matkę Boską z Guadalupę, Matkę Boską Indian, 
przychodziła mi na myśl najbardziej Matka Boska Ludźmierska, bo to taka 
prawdziwa Gaździna Podhalańska". 22.VI.1983 Jan Paweł II poświęcił w 
Krakowie nowe korony (te z 1963 skradziono). 
Adres: 34-471 Ludźmierz, ul. Jana Pawła II 124, www.mbludzm.pl 

POCZET PRYMASÓW: MICHAŁ PONIATOWSKI (69) 
Urodził się w 1736 jako syn kasztelana krakowskiego. Jego bratem był 
Stanisław, od 1764 król Polski. Kształcił się u 
teatynów w Warszawie, następnie studiował w 
Rzymie. W 1773 został biskupem płockim. 
Zasłużył się jako wzorowy administrator diecezji 
(utworzył sufraganię w Pułtusku). Jako członek 
Komisji Edukacji Narodowej, a od 1776 jej 
przewodniczący, położył duże zasługi dla rozwoju 
szkolnictwa w Polsce. W 1785 został 
arcybiskupem gnieźnieńskim. Dbał o poziom 
intelektualny duchowieństwa, o rozwój oświaty i 
działalność charytatywną. Aktywnie uczestniczył 
w życiu politycznym. Przywódca stronnictwa 
królewskiego, zwolennik orientacji prorosyjskiej, z 
obawą traktował radykalne próby reform ustrojowych. Po 
zwycięstwie opozycji na Sejmie Czteroletnim wyjechał z kraju. Powrócił w 
1791, po uchwaleniu Konstytucji 3 maja. Jako prymas wszedł w skład 
Straży. W 1794 ofiarował na cele insurekcji 800 grzywien srebra, mimo to 
otoczony był atmosferą wrogości. Brak podstaw potwierdzających 
pogłoski, jakoby popełnił samobójstwo, zażywając truciznę. Zmarł 1794, 
pochowany został w katakumbach Cmentarza Powązkowskiego w 
Warszawie. 
il. M ICHAŁ PONIATOWSKI, BACCIARELLI, Marcello (1731, Rzym – 1818, Warszawa), data nieznana, 
olejny na płótnie, Muzeum Narodowe we Wrocławiu, źródło: pl.wikipedia.org 

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     
Dziekan mgr Stefan KOTWIŃSKI, 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 

 


