
 

SSSwww...   ZZZyyygggmmmuuunnnttt   
  ««TToo  jjeesstt  mmóójj  SSyynn  uummiiłłoowwaannyy,,  JJeeggoo  ssłłuucchhaajjcciiee»»  

NR XXXII/2006 (225) GAZETKA PARAFII ŚW. ZYGMUNTA W SŁOMCZYNIE 6 SIERPNIA 2006 

   strona — 1 — 

ŚWIĘTO PRZEMIENIENIA PAŃSKIEGO 
Z KSIĘGI DANIELA7,9-10.13-14 

Patrzałem, aż postawiono trony, a Przedwieczny zajął miejsce. Szata Jego 

była biała jak śnieg, a włosy Jego głowy jakby z czystej wełny. Tron Jego był 

z ognistych płomieni, jego koła - płonący ogień. Strumień ognia się 

rozlewał i wypływał od Niego. Tysiąc tysięcy służyło Mu, a dziesięć tysięcy 

po dziesięć tysięcy stało przed Nim. Sąd zasiadł i otwarto księgi. 

Patrzałem w nocnych widzeniach: a oto na obłokach nieba przybywa jakby 

Syn Człowieczy. Podchodzi do Przedwiecznego i wprowadzają Go przed 

Niego. Powierzono Mu panowanie, chwałę i władzę królewską, a służyły 

Mu wszystkie narody, ludy i języki. Panowanie Jego jest wiecznym 

panowaniem, które nie przeminie, a Jego królestwo nie ulegnie zagładzie. 

PSALM RESPONSORYJNYPs 97 
REFREN: Pan wywyższony króluje nad ziemią 

Pan króluje, wesel się, ziemio, 

radujcie się, liczne wyspy! 

Obłok i ciemność wokół Niego, 

prawo i sprawiedliwość podstawą Jego tronu. 

REFREN: Pan wywyższony króluje nad ziemią 

Góry jak wosk topnieją przed obliczem Pana, 

przed obliczem władcy całej ziemi. 

Jego sprawiedliwość rozgłaszają niebiosa, 

a wszystkie ludy widzą Jego chwałę. 

REFREN: Pan wywyższony króluje nad ziemią 

Ponad całą ziemię 

Tyś bowiem wywyższony 

i nieskończenie wyższy 

ponad wszystkich bogów. 

REFREN: Pan wywyższony króluje nad ziemią 

Z DRUGIEGO LISTU ŚW. PIOTRA APOSTOŁA2 P 1,16-19 

Najmilsi: 

Nie za wymyślonymi bowiem mitami postępowaliśmy wtedy, gdy daliśmy 

wam poznać moc i przyjście Pana naszego Jezusa Chrystusa, ale 

nauczaliśmy jako naoczni świadkowie Jego wielkości. 

Otrzymał bowiem od Boga Ojca cześć i chwałę, gdy taki oto głos Go 

doszedł od wspaniałego Majestatu: «To jest mój Syn umiłowany, w którym 

mam upodobanie». I słyszeliśmy, jak ten głos doszedł z nieba, kiedy z Nim 

razem byliśmy na górze świętej. 

Mamy jednak mocniejszą, prorocką mowę, a dobrze zrobicie, jeżeli 

będziecie przy niej trwali jak przy lampie, która świeci w ciemnym miejscu, 

aż dzień zaświta, a gwiazda poranna wzejdzie w waszych sercach. 

AKLAMACJAMt 17,5c Alleluja, alleluja, alleluja 

To jest mój Syn umiłowany, 

w którym mam upodobanie, 

Jego słuchajcie! 

AKLAMACJA: Alleluja, alleluja, alleluja 

SŁOWA EWANGELII WEDŁUG ŚW. MARKAMk 9,2-10 

Jezus wziął z sobą Piotra, Jakuba i Jana i zaprowadził ich samych 

osobno na górę wysoką. Tam przemienił się wobec nich. Jego 

odzienie stało się lśniąco białe tak, jak żaden folusznik na ziemi 

wybielić nie zdoła. I ukazał się im Eliasz z Mojżeszem, którzy 

rozmawiali z Jezusem. Wtedy Piotr rzekł do Jezusa: „Rabbi, 

dobrze, że tu jesteśmy; postawimy trzy namioty: jeden dla Ciebie, 

jeden dla Mojżesza i jeden dla Eliasza”. Nie wiedział bowiem, co 

należy mówić, tak byli przestraszeni. 

I zjawił się obłok, osłaniający ich, a z obłoku odezwał się głos: «To 

jest mój Syn umiłowany, Jego słuchajcie». 

I zaraz potem, gdy się rozejrzeli, nikogo już nie widzieli przy sobie, 

tylko samego Jezusa. 

A gdy schodzili z góry, przykazał im, aby nikomu nie rozpowiadali 

o tym, co widzieli, zanim Syn Człowieczy nie powstanie z 

martwych. Zachowali to polecenie, rozprawiając tylko między 

sobą, co znaczy powstać z martwych. 

 
PRZEMIENIENIE PAŃSKIE, TIZIANO, Vecellio - TYCJAN (1490, Pieve di Cadore - 1576, Wenecja), 1560-

65, kościół San Salvador, Wenecja; źródło easyweb.easynet.co.uk 

PATRON TYGODNIA: ŚWIĘTY KAJETAN 
Urodził się w 1480 w Vicenza (Italia). Jako 
młodzieniec udał się na studia do Padwy i 
uzyskał doktorat z prawa rzymskiego oraz 
kościelnego. W 1506 przeniósł się do 
Rzymu, gdzie na dworze papieskim pełnił 
funkcję protonotariusza papieskiego. W 
dwa lata potem został mianowany 
proboszczem (świeccy albo klerycy ze 
święceniami niższymi otrzymywali parafie, 
by mogli z nich się utrzymać, chociaż w 
ich zastępstwie obowiązki duszpasterskie 
wypełniali kapłani). Święcenia kapłańskie 
przyjął mając dopiero 36 lat. Mszę 
prymicyjną odprawił w bazylice Matki 
Bożej Większej. Lubił do niej przychodzić 
na modlitwę do kaplicy Żłóbka Pana 
Jezusa. W nagrodę za to miał otrzymać 
łaskę niezwykłą: objawiła mu się 
Najświętsza Maryja Panna z Dzieciątkiem 
i złożyła mu swojego Syna na ręce … 

W 1520 powrócił do rodzinnego miasta 
Vicenza. Oddał się całkowicie pracy 
apostolskiej: na ambonie, w konfesjonale, 
w katechizacji ubogiej dziatwy i 
młodzieży, w odwiedzaniu chorych po szpitalach i ubogich w przytułkach. Dokoła 
niego zaczęli gromadzić się uczniowie. W 1523 powrócił do Rzymu. I w 1524 
otrzymał breve papieskie zatwierdzające nową rodzinę zakonną: Kleryków 
Regularnych, zwanych pospolicie teatynami. 

W 1527 cesarz Niemiec i król Hiszpanii - Karol V - z regularną armią hiszpańską 
najechał Rzym. Ucierpieli na tym również teatyni. Sam Kajetan był przez pewien 
czas więziony. Ale wkrótce drugą placówkę zakonu założono w Wenecji. Tam 
teatyni wyróżnili się i wsławili niezwykłym poświęceniem w posłudze chorym w 
czasie zarazy (1528-1529). Kajetan zetknął się ze św. Hieronimem Emiliani, który 
założył także nową rodzinę zakonną dla opieki nad sierocą i opuszczoną dziatwą. 
W 1547 na kapitule generalnej w Rzymie zapadła decyzja przyłączenia się do 
teatynów rodziny zakonnej pod nazwą somasków, założonej przez św. Hieronima. 
Unia jednak nie trwała długo, gdyż po śmierci Kajetana obie rodziny zakonne 
rozeszły się i zaczęły iść własną drogą, wyznaczoną przez Opatrzność. 

W tym samym 1547 w Neapolu wybuchła wojna domowa. Kajetan miał prosić 
Boga, by przyjął ofiarę jego życia dla zahamowania rozlewu krwi. Bóg widać 
przyjął ofiarę swego wiernego sługi, gdyż tego samego roku Kajetan zmarł po 67 
latach życia. Beatyfikacja sługi Bożego odbyła się w 1629. Dokonał jej Urban VIII. 
Do chwały świętych wyniósł Kajetana Klemens X w 1671. On też rozszerzył jego 
kult na cały Kościół (1673). Relikwie św. Kajetana złożono w okazałym grobowcu 
w kościele S. Paolo Maggiore w Neapolu. (uroczystość 7 sierpnia) 

il.: ŚW. KAJETAN, Bazylika św. Piotra, Rzym; źródło www.stpetersbasilica.org 

 

«Nie samym chlebem żyje człowiek, lecz każdym słowem, które pochodzi z ust Bożych»Mt 4, 4; Pwt 8, 3, to znaczy Jego słowem i Jego tchnieniem. Chrześcijanie 

muszą mobilizować wszystkie swoje siły, by "głosić Ewangelię ubogim". Na ziemi panuje głód, 2443 "nie głód chleba ani pragnienie wody, lecz głód słuchania 

słów Pańskich"Am 8,11…: słowa Bożego przyjmowanego w wierze, Ciała Chrystusa 1384 przyjmowanego w Eucharystii95
Por. J 6, 26-58. [Katechizm Kościoła Katolickiego, 2835] 
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INFORMACJE PARAFIALNE 
 12.VIII (sobota): Wypominki o 17:30. O 18:00 Msza św. za 

zmarłych z wypominek. 
 13.VIII (niedziela): Taca zbierana podczas Mszy św. 

przeznaczona będzie na KUL. 
 27.VIII (niedziela): Tradycyjne dziękczynienie za zbiory – 

Dożynki - przy współudziale ks. biskupa Piotra JARECKIEGO 
na sumie o 12:00. Zachęcamy poszczególne wioski do 
uwicia wieńca dożynkowego i wypieku chleba z 
tegorocznego zboża. 
13.VIII (niedziela): Spotkanie Rady Parafialnej przygoto-

wujące do Dożynek o 13:30, na plebanii. 
 Chrzty w sierpniu - w związku z Dożynkami - w trzecią 

niedzielę miesiąca, 20.VIII na sumie. Zgłoszenia chrztów na 
sierpień od 24.VII do 12.VIII. Przygotowanie przed 
chrztami sierpniowymi w niedzielę 13.VIII po sumie, w 
kościele. 

 W czasie wakacyjnego odpoczynku zachęcamy do lektury 
prasy i wydawnictw katolickich. 

ZAPOWIEDZI 
Zapowiedź II: Marcin ANUSZEWSKI, kawaler ze Słomczyna, parafia 

tutejsza, i Monika Anna PORĘBKA, panna z parafii św. 
Anny w Wilanowie 

Zapowiedź I:  Rafał Andrzej KOZŁOWSKI, kawaler z Brześc, 

parafia tutejsza, i Monika BĄK, panna z parafii 
Niepokalanego Poczęcia NMP w Górze Kalwarii 

Zapowiedź I: Marcin RYBARCZYK, kawaler z Gassów, parafia 

tutejsza, i Justyna Eliza MOLAK, panna z parafii św. Józefa 
w Konstancinie Jeziornej 

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

TAJEMNICE EUCHARYSTII – SPROFANOWANA HOSTIA (OFFIDA) 
W 1273, kilkaset lat po pierwszym 

cudzie eucharystycznym, w Lanciano 

miało miejsce inne zdarzenie. Kobieta o 

imieniu Ricciarella nie była szczęśliwa w 

małżeństwie. Poradzono jej, aby 

przyniosła do domu konsekrowaną 

Hostię, ogrzała ją nad ogniem i w 

sproszkowanej postaci podała mężowi z 

jedzeniem. 

Ricciarella postąpiła według zalecenia. 

Jednakże Hostia ogrzewana na płytce 

nad ogniem zamieniła się w kawałek 

krwawiącego ciała. Przerażona kobieta 

zawinęła płytkę z Hostią w obrus i 

pobiegła do stajni, gdzie zakopała 

zawiniątko. 

Dopiero po siedmiu latach, pod naporem wyrzutów sumienia, Ricciarella 

wyznała swój grzech spowiednikowi. Kapłan pośpieszył, by osobiście 

zanieść do klasztoru cudownie zachowaną Hostię. Później, za zgodą 

przełożonych, przeniósł ją do swego rodzinnego miasta Offida, gdzie 

postanowiono zamówić specjalny relikwiarz. W tym celu grupa kapłanów 

udała się z Hostią do Wenecji. Po wykonaniu relikwiarza wrócili 

bezpiecznie statkiem do Ancony. Dopiero tu dowiedzieli się, że twórca 

relikwiarza namówił władze Wenecji, aby te wysłały pościg za kapłanami 

w celu odebrania im siłą cennej relikwii. Jednak gwałtowny sztorm 

zniweczył ten plan. 

Relikwiarz zawiera dziś nie tylko Hostię ale i – jak mówią dokumenty - 

fragmenty drzewa z krzyża Chrystusowego. Znajduje się na szczycie 

ołtarza w sanktuarium św. Augustyna w Offidzie (zwanym także 

sanktuarium Cudu Eucharystycznego). Również i płytka, na której 

Ricciatella podgrzewała Hostię, z widocznymi śladami krwi, jest 

przechowywana w szklanej skrzynce. Podobnie rzecz się ma z obrusem, w 

który owinięta była Hostia … 

il. Relikwiarz z Offidy, Italia 

CZY TO BYŁA KULA, SYNKU, CZY TO SERCE PĘKŁO? 
Ojciec poety zmarł tuż przed wybuchem wojny.  

W kilka dni po śmierci przyszło gestapo, aby aresztować go jako 

szczególnie niebezpiecznego dla Rzeszy. 

"Los każe wszystko powtórzyć 

szybciej, okrutniej, z absolutną bezwzględnością". 

Krzysztof poległ w czwartym dniu powstania w 1944 r. 

Miał wtedy 23 lata. 

W pięć lat po jego śmierci do domu matki wtargnęli ubecy, aby 

aresztować syna. 

Dziwna analogia losów … 

Baczyński jest poetą "coś widzącym dalej". 

Przeczuwa śmierć. W wierszu dedykowanym Basi mówi: 

"Tylko płakać będą na ziemi 

zostawione przez nas cienie". 

"Czuję Twój młot przejrzysty - Panie, 

który mnie kruszy … 

i wiem, gdy skruszy - zmartwychwstanę". 

Przewidział też śmierć Basi - swojej żony, która ranna w głowę odłamkiem 

szkła zmarła 1 września 1944 r. 

Spodziewała się dziecka. Spełnił się straszny sen: 

"Śnili, że dziecko poczęli, całe czerwone od krwi". 

Zginął w pałacu Blanka na placu Teatralnym. To też przewidział. 

"Zanim padłeś, jeszcze ziemię przeżegnałeś ręką. 

Czy to była kula, synku, czy to serce pękło?" 

"Mamo, bądź spokojna o mnie, 

na pewno nic mi nie będzie". 

Matka szukała go pośród żywych. Zmarła w 1953 r. 

W 1947 r. Basia z Krzysztofem zostali pochowani we wspólnym grobie na 

Powązkach, między kwaterą "Parasola" i "Zośki". 

"Dwa kwiaty dopiero co rozwinięte - już ścięte". 

Polsko, "czy zawsze będziesz tragedią?", 

czy jeszcze nam przyjdzie "do wroga strzelać z 

brylantów?" 

A co dla nas? 

"Z naszych ramion czy tak, czy siak, 

wyrośnie Polska wolna jak ptak!" 

"Polska powstanie i będzie żyć!" 

Krzysiu, naprawdę? 

A co dla was? 

"Nam jedna szarża - do nieba wzwyż 

i jeden order - nad grobem krzyż!" 

Krzysiu, niech się teraz spełni Twoja modlitwa do Matki Bożej: 

"Która jesteś nad czarnym lasem... 

blask pogody słonecznej - Kościół! 

Nagnij pochmurną naszą broń, 

gdy zaczniemy walczyć miłością". 

Matko, wysłuchaj Go teraz! 

Wisło, pamiętasz? … Piasku, pamiętasz? … Lesie, pamiętasz? … 

Polsko, odezwij się! 

Il. Krzysztof Kamil Baczyński ks. bp Józef ZAWITKOWSKI, fragmenty 

POCZET PAPIEŻY: JAN VII (86) 
Był synem Blatty i Platona urzędnika bizantyjskiego, odpowiedzialnego za 

utrzymanie pałacu cesarskiego na Palatynie. Otrzymał staranne 

wykształcenie, przejawiał zainteresowania 

artystyczne. 

Przed wyborem na papieża w 705 Jan był 

administratorem – rektorem patrymonium 

papieskiego przy Via Appia. Był to pierwszy 

przypadek wyboru na papieża syna 

bizantyjskiego urzędnika. 

Cesarz Justynian II, przywrócony na tron 

bizantyjski, w 705 przysłał do Rzymu 

egzemplarze dekretów przyjętych podczas 

synodu trullańskiego II, prosząc papieża o 

zwołanie synodu, który potwierdziłby 

kanony do przyjęcia, a odrzucił 

niemożliwe. Jan VII odesłał je cesarzowi 

bez podpisu. 

Jan był wszelako gotów przestrzegać 

oficjalnej polityki Bizancjum, nakazując 

swoim artystom przyozdabiającym kościoły, aby przedstawili Chrystusa w 

sposób przypominający postać z monet Justyniana a Baranka ukazywali w 

postaci ludzkiej, zgodnie z zaleceniem 82 kanonu synodu tullańskiego II. 

Jan VII rozpoczął budowę nowej papieskiej rezydencji – episcopium - u 

podnóża Palatynu. Przyczynił się do ozdobienia mozaikami i freskami 

kościołów – św. Piotra, św. Eugenii i św. Marii Antiqua na Forum (tam w 

1900 odkryto inskrypcję zwącą Jana sługą Maryi). 

Zmarł w 707 w Rzymie i został pochowany w bazylice św. Piotra. 

il.: ŚW. PAPIEŻ JAN VII, mozaika, Groty Watykańskie, Rzym; źródło sv.wikipedia.org 

MSZE ŚWIĘTE 
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) 

KSIĘŻA 
Ks. Proboszcz mgr Stefan KOTWIŃSKI, Ks. Wikariusz Marcin KLOTZ 

KANCELARIA PARAFIALNA tel. (0-22) 754 47 32, fax. (0-22) 754 41 02 

Dni powszednie 
08:00–09:30, 17:00–19:00 

(z przerwą na Msze Św. i nabożeństwa): 
Niedziela i święta: nieczynna 
Email: swzygmunt.slomczyn@op.pl 

 


