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Najczęstszym sformułowaniem [wezwania wiary], Najczęstszym sformułowaniem [wezwania wiary], Najczęstszym sformułowaniem [wezwania wiary], Najczęstszym sformułowaniem [wezwania wiary], 2616 przekazanym przez mnichów z Synaju, z Syrii, z góry Athos jest wezwanie: "Panie, Jezu Chryste, Synu Boży,  przekazanym przez mnichów z Synaju, z Syrii, z góry Athos jest wezwanie: "Panie, Jezu Chryste, Synu Boży,  przekazanym przez mnichów z Synaju, z Syrii, z góry Athos jest wezwanie: "Panie, Jezu Chryste, Synu Boży,  przekazanym przez mnichów z Synaju, z Syrii, z góry Athos jest wezwanie: "Panie, Jezu Chryste, Synu Boży, 
zmiłuj się nad nami grzesznymi!" Łączy ono hymn chrystologiczny z Flp 2, 6zmiłuj się nad nami grzesznymi!" Łączy ono hymn chrystologiczny z Flp 2, 6zmiłuj się nad nami grzesznymi!" Łączy ono hymn chrystologiczny z Flp 2, 6zmiłuj się nad nami grzesznymi!" Łączy ono hymn chrystologiczny z Flp 2, 6----11 z błaganiem celnika i11 z błaganiem celnika i11 z błaganiem celnika i11 z błaganiem celnika i żebraków o przejrzenie żebraków o przejrzenie żebraków o przejrzenie żebraków o przejrzeniePor. Mk 10, 46-52; Łk 18, 13. Przez to wezwanie . Przez to wezwanie . Przez to wezwanie . Przez to wezwanie 
serce współodczuwa nędzę ludzi i miłosierdzie ich Zbawiciela.serce współodczuwa nędzę ludzi i miłosierdzie ich Zbawiciela.serce współodczuwa nędzę ludzi i miłosierdzie ich Zbawiciela.serce współodczuwa nędzę ludzi i miłosierdzie ich Zbawiciela.    [KKK, 2667] 
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Z Z Z Z KSIĘGI KSIĘGI KSIĘGI KSIĘGI PROROKA PROROKA PROROKA PROROKA EEEEZECHIELAZECHIELAZECHIELAZECHIELAEz 18,25–28 

To mówi Pan Bóg: 
»Wy mówicie: ‘sposób postępowania Pana nie jest słuszny’. Słuchaj 
jednakże, domu Izraela: czy mój sposób postępowania jest niesłuszny, czy 
raczej wasze postępowanie jest przewrotne? Jeśli sprawiedliwy odstąpił od 
sprawiedliwości, dopuszczał się grzechu i umarł, to umarł z powodu 
grzechów, które popełnił. 
A jeśli bezbożny odstąpi od bezbożności, której się oddawał, i postępuje 
według prawa i sprawiedliwości, to zachowa duszę swoją przy życiu. 
Zastanowił się i odstąpił od wszystkich swoich grzechów, które popełniał, i 
dlatego na pewno żyć będzie, a nie umrze«. 

PSALM RESPONSORYJNYPSALM RESPONSORYJNYPSALM RESPONSORYJNYPSALM RESPONSORYJNYPs25 

REFREN: Wspomnij, o Panie, na swe miłosierdzieWspomnij, o Panie, na swe miłosierdzieWspomnij, o Panie, na swe miłosierdzieWspomnij, o Panie, na swe miłosierdzie 
łaDaj mi poznać Twoje drogi, Panie, 
naucz mnie chodzić Twoimi ścieżkami. 
Prowadź mnie w prawdzie według Twych pouczeń, 
Boże i Zbawco, w Tobie mam nadzieję. 

Wspomnij na swoje miłosierdzie, Panie, 
na swoją miłość, która trwa od wieków. 
Nie pamiętaj mi grzechów i win mej młodości, 
lecz o mnie pamiętaj w swoim miłosierdziu, 
ze względu na dobroć Twą, Panie. 

Dobry jest Pan i prawy, 
dlatego wskazuje drogę grzesznikom. 
Pomaga pokornym czynić dobrze, 
uczy pokornych dróg swoich. 

Z Z Z Z LISTU ŚWIĘTEGO LISTU ŚWIĘTEGO LISTU ŚWIĘTEGO LISTU ŚWIĘTEGO PPPPAWŁA AWŁA AWŁA AWŁA AAAAPOSTOŁA DO POSTOŁA DO POSTOŁA DO POSTOŁA DO FFFFILIPIANILIPIANILIPIANILIPIANFlp 2, 1-11 

Bracia: 
Jeśli jest jakieś napom-
nienie w Chrystusie, jeśli 
jakaś moc przekonująca 
miłości, jeśli jakiś udział w 
Duchu, jeśli jakieś serdecz-
ne współczucie, dopełnij-
cie mojej radości przez to, 
że będziecie mieli te same 
dążenia: tę samą miłość i 
wspólnego ducha, pragnąc 
tylko jednego, a niczego 
nie pragnąc dla niewłaś-
ciwego współzawodnictwa 
ani dla próżnej chwały, 
lecz w pokorze oceniając 
jedni drugich za wyżej 
stojących od siebie. 
Niech każdy ma na oku 
nie tylko swoje własne 
sprawy, ale też i drugich. 
Niech was ożywia to 
dążenie, które było w 
Chrystusie Jezusie. 
On, istniejąc w postaci 
Bożej nie skorzystał ze 
sposobności, aby na równi 
być z Bogiem, lecz ogołocił 
samego siebie, przyjąwszy 
postać sługi, stawszy się 
podobnym do ludzi. A w 
tym co zewnętrzne uznany 

za człowieka, uniżył samego siebie, stawszy się posłusznym aż do śmierci, 
i to śmierci krzyżowej. 
Dlatego też Bóg wywyższył Go nad wszystko i darował Mu imię ponad 
wszelkie imię, aby na imię Jezusa zgięło się każde kolano istot niebieskich 
i ziemskich, i podziemnych, i aby wszelki język wyznał, że Jezus Chrystus 
jest Panem, ku chwale Boga Ojca. 

AKLAMACJAAKLAMACJAAKLAMACJAAKLAMACJAJ 10, 27 Alleluja, Alleluja,Alleluja, Alleluja,Alleluja, Alleluja,Alleluja, Alleluja, Alleluja Alleluja Alleluja Alleluja 
Moje owce słuchają mojego głosu, 

Ja znam je, a one idą za Mną. 

SŁOWA SŁOWA SŁOWA SŁOWA EEEEWANGELII WEDŁUG ŚWWANGELII WEDŁUG ŚWWANGELII WEDŁUG ŚWWANGELII WEDŁUG ŚW....    MMMMATEUSZAATEUSZAATEUSZAATEUSZAMt 21,28–32 

Jezus powiedział do arcykapłanów i starszych ludu: 
»Co myślicie? Pewien człowiek miał dwóch synów. Zwrócił się do 
pierwszego i rzekł: ‘Dziecko, idź dzisiaj i pracuj w winnicy’. Ten 
odpowiedział: ‘Idę, Panie’, lecz nie poszedł. Zwrócił się do drugiego i to 
samo powiedział. Ten odparł: ‘Nie chcę’. Później jednak opamiętał się i 
poszedł. Któryż z tych dwóch spełnił wolę ojca?«. 
Mówią Mu: „Ten drugi”. 
Wtedy Jezus rzekł do nich: »Zaprawdę powiadam wam: Celnicy i 
nierządnice wchodzą przed wami do królestwa niebieskiego. Przyszedł 
bowiem do was Jan drogą sprawiedliwości, a wyście mu nie uwierzyli. 
Celnicy zaś i nierządnice uwierzyli mu. Wy patrzyliście na to, ale nawet 
później nie opamiętaliście się, żeby mu uwierzyć«. 

PATRON TYGODNIA:    ŚWŚWŚWŚW....    WWWWACŁAWACŁAWACŁAWACŁAW, KRÓL, MĘCZENNIK    
Urodził się około 907. Był synem księcia czeskiego Wratysława I i Drahomiry ze 
Słowian połabskich, stryjem Dobrawy (żony Mieszka I). Po wczesnej śmierci ojca 
wychowaniem Wacława zajęła się - popadając w konflikt z synową - babka, św. 
Ludmiła. Ta bogobojna niewiasta (chrzest przyjęła z rąk samego św. Metodego) 
była żoną protoplasty Przemyślidów, księcia Bożywoja I. Drahomira natomiast 
wychowywała młodszego syna, Bolesława, przewodząc opozycji tradycyjno-
pogańskiej i zwalczała Kościół. Za jej sprawą w 920 Ludmiła została uduszona… 
Wacław wysłany został do łacińskiej szkoły w Budczy (obecne Czeskie 
Budziejowice). Swoim wykształceniem i pobożnością górował nad innymi do tego 
stopnia, że kiedy wrócił na dwór książęcy, niechętni mu wielmoże mówili 
z przekąsem: „Co my z nim zrobimy: ten, który miał być władcą, został wypaczony 
przez księży i zachowuje się jak mnich!”. 
Rządy objął mając 18 lat. Starał się o rozszerzanie chrześcijaństwa, popierając 
misjonarzy. W łacińskiej legendzie o św. Wacławie czytamy, że potrafił on godzić 
ascezę z powinnościami władcy; „pod spodem nosił szorstką włosienicę, 
z wierzchu jednak ubrany był w królewskie szaty, zaś drużynę swą nie tylko 
najlepszą zbroją, ale i wytwornym odzieniem ozdabiał”. 
W 929 (935?) Bolesław zaprosił go do Stará Boleslav na konsekrację świątyni, 
którą wystawił na swoim zamku. Tam - u bram kościoła - oprawcy, podstępnie 
nasłani przez brata, zamordowali Wacława… 
Kult świątobliwego księcia „na koniu i w rycerskiej zbroi” rósł bardzo szybko: 
w niecałe trzy lata później, w 932, Bolesław kazał otworzyć grób Wacława. 
Okazało się, że jego ciało, z wyjątkiem niezagojonej rany, zadanej bratobójczą 
ręką, jest prawie nienaruszone. Jeszcze tej samej nocy doczesne szczątki 
Wacława przeniesione zostały - „po cichu” - ze Starej Boleslavi do kościoła 
św Wita w Pradze (który Wacław ufundował), co wedle ówczesnych zwyczajów 

było równoznaczne z aktem kanonizacyjnym. 
W 1867 historia ta miała swoją osobliwą 
powtórkę. Oto rząd austriacki zgodził się, by 
bezcenna pamiątka, tzw. skarbiec św. Wacława, 
wywieziony wcześniej do Wiednia, powrócił na 
swoje dawne miejsce w praskiej katedrze. 
Pociąg wiozący wówczas owe klejnoty miał 
jechać przez Czechy i Morawy, podobnie jak 
niegdyś ciało Świętego - potajemnie i nocą – 
w celu uniknięcia demonstracyjnych powitań. 
A jednak, wzdłuż całej trasy przejazdu, na 
wszystkich stacjach kolejowych, aż do samej 
Pragi, tłumy ludzi owacyjnie witały narodowy 
skarb, widząc w nim symboliczny powrót 
swojego wielkiego patrona. 

Pomoci tvé žádámy, 
smiluj se nad námi, 

uteš smutné, 
otžeň vše zlé, 
svatý Václave! 

Kyrieleison! 
Sławi go kilka utworów hagiograficznych. Jest patronem Czech, Moraw, Pragi, 
współpatronem katedry krakowskiej – jego podobizna, obok wizerunku św. 
Stanisława, widnieje na krakowskiej pieczęci z XIV w.! (uroczystość 28 września) 

il. ŚW. WACŁAW, CAROSELLI, Angelo (1585, Rzym – 1652, Rzym), 1627-30, olejny na płótnie, 

315×184 cm, bazylika św. Piotra, Rzym; źródło: www.saintpetersbasilica.org 

il. po lewej: DAWID WYOBRAŻA SOBIE CHRYSTUSA WYWYŻSZONEGO PONAD WSZYSTKO, bracia LIMBOURG, 
Herman, Paul i Jean (ok. 1370-80, Nijmegen - ok. 1416, Nijmegen), 1413-16, w księdze Les Très 
Riches Heures du Duc de Berry, miniatura, Musée Condé, Chantilly; źródło: www.christusrex.org 
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INFORMACJE PARAFIALNE 
 1.X (środa) 

 Rozpoczyna się miesiąc październik poświęcony Matce 
Bożej Różańcowej. 

 NABOŻEŃSTWA RÓŻAŃCOWE codziennie o 17:30; po 
nabożeństwie – Msza św. o 18:00. 

 Specjalne nabożeństwa różańcowe: 
dla dzieci – w każdy piątek października o 15:45; 
dla młodzieży – również w każdy piątek – 

bezpośrednio po Mszy św. o 18:00. 
W tych nabożeństwach, traktując je jako jeden z 
elementów przygotowujących, szczególny obowiązek 
uczestniczenia mają kandydaci do bierzmowania, 

 O 20:00, w parafii Wniebowzięcia NMP w Konstancinie-
Jeziornej, rozpoczęcie nowego KURSU PRZEDMAŁŻEŃSKIEGO. 
Zakończenie kursu - 3.XII. W sposób szczególny zachęcamy! 
wszystkich narzeczonych, którzy pragną zawrzeć 
sakramentalny związek małżeński w okolicach Bożego 
Narodzenia bądź w pierwszej połowie przyszłego roku. 

 2.X (czwartek): PIERWSZY CZWARTEK MIESIĄCA. 
 Nabożeństwo różańcowe o 17:30 odprawione zostanie w 
intencji powołań kapłańskich i zakonnych z naszej parafii. 

 Po nabożeństwie Msza św. wotywna o Chrystusie 
Najwyższym i Wiecznym Kapłanie. 

 3.X (piątek): 1-SZY PIĄTEK MIESIĄCA. 
 Msza św. dla dzieci, w połączeniu z nabożeństwem 
różańcowym, o 15:45. 

 O 18:00 Msza św. ku czci Najświętszego Serca P. Jezusa. 
 Spowiedź 1szo-piątkowa ½ godz. przed każdą Mszą św. 

 4.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. 

 5.X (niedziela) 
 Tradycyjnie, w pierwszą niedzielę października po sumie, 
PROCESJA RÓŻAŃCOWA. W związku z tym nie będzie już 
nabożeństwa różańcowego wieczorem. 

 Po procesji - spotkanie Kół Żywego Różańca. 
 Od 9:00 do 13:00 przy kościele w Klarysewie akcja 
honorowego oddawania krwi pod hasłem „Dar Krwi 
darem życia”. Zachęcamy! bardzo serdecznie do udziału w 
tej akcji. Do oddania krwi należy zgłaszać się z doku-
mentem tożsamości ze zdjęciem oraz numerem PESEL. 

 Chrzty we październiku w 4tą niedzielę miesiąca, 26.X, na 
sumie. Zgłoszenia do 18.X w kancelarii. Przygotowanie, dla 
rodziców i chrzestnych, 19.X po sumie, w kościele. 

 Zachęcamy do lektury prasy i wydawnictw katolickich! 
ZAPOWIEDZI 
Zapowiedź II: Michał Marek SKIBA, kawaler z parafii Św. Trójcy w 

Kobyłce, i Agnieszka OCH, panna z Łyczyna, parafia tutejsza 
Zapowiedź II: Marcin GUTOWSKI, kawaler z Szymanowa, parafia 

tutejsza, i Magdalena KOSSOWSKA, panna z parafii 
św. Tomasza Apostoła w Warszawie 

Zapowiedź II: Piotr Stanisław MADETKO, kawaler z parafii św. Jana 
Chrzciciela w Kędzierówce, i Julita Karolina TROCHIMIUK, 
panna ze Słomczyna, parafia tutejsza 

Ktokolwiek wiedziałby o przeszkodach w zawarciu małżeństwa przez 
w/w osoby proszony jest o skontaktowanie się z Kancelarią Parafialną 

ŚLUBY 
27.IX.2008 sakrament małżeństwa przyjęli: 

Michał SEROCZYŃSKI i Magdalena KAZUBSKA 

tak już nie są dwoje, lecz jedno ciałoMt 19, 6
Por. Rdz 2, 24 

ODESZLI 
W ostatnim czasie odeszli z naszego grona: 

śp. Saturnin Władysław BORECKI, † 18.IX.2008, l. 82 
śp. Genowefa BONDARYŃSKA, † 19.IX.2008, l. 83 

Wieczne odpoczywanie racz Im dać Panie! 

POLSKIE MADONNY (106): SMARDZOWICKA KRÓLOWA RÓŻAŃCA 
Wizerunek Matki Bożej został ofiarowany kościołowi w Smardzowicach 
przez żonę Jan Bąka, starosty zamku w pobliskim Ojcowie, w XVII w.. Autor 
datowanego na XV-XVI w. obrazu - na podkładzie kredowym i trzech 
spojonych ze sobą deskach (82×100 cm) - nie jest znany. 
Już w 1639 przy obrazie były dziękczynne wota. Bractwo różańcowe, 
powstałe w Smardzewicach wokół wizerunku, darowiznami opatrywali 
Michał Korybut Wiśniowiecki i Jan III Sobieski. Z częściowej sprzedaży 
wotów (pereł, korali, drogich kamieni) odnowiono w 1783 kościół i wy-
kończono przytułek dla ludzi starych lub niedołężnych. Dwa lata póżniej 
Smardzowice, piękną, trochę zagubioną wieś w jurze krakowsko-
częstochowskiej, odwiedził Stanisław August Poniatowski. 
W trakcie rozbiorów sanktuarium podzieliło los innych miejsc maryjnego 
kultu – zaborcy skonfiskowali wszelkie kosztowności. Mimo tego kult 
Matki Bożej trwał (w kronikach parafialnych odnotowano 60 cudów przypi- 
sywanych Maryi) i 27.VIII.1972 kard. Stefan Wyszyński, Prymas Polski, 

wraz z abpem krakowskim Karolem Wojtyłą 
koronowali wizerunek. W 1984, po kradzieży 
koron, ponownej koronacji dokonał bp kielecki 
Stanisław Szymecki. 
Smardzowicka Matko Różańca świętego 
Uproś Polsce pokój u Syna Twojego 
Ocal Kraków, Polskę – od złego 
Prowadź nas do Tronu Bożego 
Panienko i Matko, Tyś Królową Polski 
Widzisz nasze serca, widzisz miasta, wioski 
Przyjdź do rodzin polskich, bądź z nami, 
Wiarę w sercach wzmocnij, błagamy. 

Smardzowicka matko, Różańca Królowo, 
Chcemy Twój Różaniec przyjąc dziś na nowo, 
Wspólnie go odmawiać w rodzinie, 
Czcić i błogosławić Twoje imię. 

adres: Sanktuarium Matki Bożej Różańcowej, 32-077 Smardzowice il. źródło: www.kuria.gliwice.pl 

BIAŁOCZERWONY BOŻE POWSTAŃCÓW WOLNOŚCI… 
Tu, w mieście śmierci, zamiast dzwonów 
masz głuchy jęk umierających 
a miast modlitwy - chwile zgonu 
Boże Wolności Wszechmogący. 
Tu, zamiast kwiatów, krew czerwona 
kwitnie młodością na ołtarzach - 
I jak błyskawic łuna groźna 
wśród kul Twe święte słowo pada. 
Na rumowiskach Twych kościołów 
w grozie dopełnia się ofiara 
i chyląc się ku świętym grobom 
cichnie bolesna Msza Powstanców… 
Lecz choć widziałeś chwile zgonu, 
na śmierć skazując krzyk młodości - 
Bądź pozdrowion Białoczerwony 
Boże Powstańców Wolności. 

MSZA POWSTAŃCÓW, RADZYMIŃSKA, Józefa (1921, Lesznowola - 2002, Warszawa) 
Il. źródło: www.zwoje-scrolls.com 

POCZET PAPIEŻY (123): JAN X 
Urodził się w Tossignano w Romanii. Był arcybiskupem Rawenny. 
W 914, po śmierci papieża Lando, wszechwładczyni 
Rzymu Teodora Starsza przeprowadziła wybór 
Jana na papieża, mimo że ówczesne prawo ka-
noniczne zabraniało zmiany stolicy biskupiej… 
Jan X, pełen energii, pozyskał Landulfa z Kapni i 
Berengariusza I, króla Lombardów (w 915 koro-
ował go na cesarza) do walki z Saracenami 
i, sam stając na czele wojsk, pokonał ich w 916 
u ujścia rzeki Garigliano, 
Zachował przyjazne stosunki z patriarchą Konstan-
tynopola. Był zainteresowany sprawami Kościoła we Francji, Hiszpanii 
i wśród Słowian (nalegał na przyjęcie łaciny w liturgii Słowian 
dalmatyńskich). Przygotował drogę do ściślejszego współdziałania 
Kościoła rzymskiego z państwem w Niemczech. W 928 wziął pod opiekę 
Stolicy Apostolskiej opactwo benedyktyńskie w Cluny, założone w 909. 
W Rzymie przebudował i ozdobił Lateran. Wspierał papieską szkołę śpiewu. 
W 928 z nasłania Marozii, córki Teodory, zamordowano Piotra, brata Jana, 
a papieża wtrącono do więzienia w zamku św. Anioła, gdzie w 929 Jan 
zmarł. Pochowany został najprawdopodobniej na Lateranie. 

il. JAN X, boczna nawa Bazyliki św. Pawła za Murami, Rzym, źródło: www.niedziela.pl 

niedziela i uroczystości obowiązujące: 08:45, 10:30, 12:00 (suma), 18:00 
święta pracujące: 08:45, 18:00 

MMMM SZ E  SZ E  SZ E  SZ E  

ŚŚŚŚW IW IW IW IĘĘĘĘTETETETE  
dni powszednie: 07:30 (codziennie), 18:00 (Pt – Sb) 
tel. (0-22) 754 47 32, fax. (0-22) 754 41 02; e-mail: swzygmunt.slomczyn@op.pl 
dni powszednie (z przerwą na 

Msze św. i nabożeństwa): 08:00–09:30, 17:00–19:00 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  
niedziele i święta: nieczynna 

KKKK SISISISIĘŻĘŻĘŻĘŻAAAA  Dziekan mgr Stefan KOTWIŃSKI, Wikariusz Marcin KLOTZ 
 


