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„Życie Chrystusa było nieustannym nauczaniem: Jego milczenie, cuda, czyny, modlitwa, miłość do ludzi, szczególna troska o poniżonych i biednych, całkowite 

przyjęcie ofiary krzyżowej dla odkupienia ludzi, samo wreszcie Zmartwychwstanie – są urzeczywistnieniem Jego słów i wypełnieniem 

Objawienia”Por. Jan Paweł II, adhort. apost. Catechesi tradendae, 9. [KKK, 561] 

TRZYNASTA NIEDZIELA ZWYKŁA 

 
WSKRZESZENIE CÓRKI JAIRA, BENNER, Emmanuel Michel (1873, Capri – 1965, Paryż), 1902, olejny na płótnie, 

116146 cm, Musée National Jean-Jacques Henner, Paryż; źródło: www.culture.gouv.fr 

Z KSIĘGI MĄDROŚCIMdr 1, 13-15;2,23-24 

Bóg nie uczynił śmierci i nie cieszy się ze zguby żyjących. Stworzył bowiem 

wszystko po to, aby było, i byty tego świata niosą zdrowie: nie ma w nich 

śmiercionośnego jadu ani władania Otchłani na tej ziemi. Bo spra-

wiedliwość nie podlega śmierci. 

Dla nieśmiertelności bowiem Bóg stworzył człowieka, uczynił go obrazem 

swej własnej wieczności. A śmierć weszła na świat przez zawiść diabła 

i doświadczają jej ci, którzy do niego należą. 

PSALM RESPONSORYJNYPs 30 

REFREN: Sławię Cię, Panie, bo mnie wybawiłeś. 

Sławię Cię, Panie, bo mnie wybawiłeś 

i nie pozwoliłeś mym wrogom naśmiewać się ze mnie. 

Panie, Boże mój, z krainy umarłych wywołałeś moją duszę 

i ocaliłeś mi życie spośród schodzących do grobu. 

Śpiewajcie psalm wszyscy miłujący Pana 

i pamiętajcie o Jego świętości. 

Gniew Jego bowiem trwa tylko przez chwilę, 

a Jego łaska przez całe życie. 

Wysłuchaj mnie, Panie, zmiłuj się nade mną, 

Panie, bądź moją pomocą. 

Zamieniłeś w taniec mój żałobny lament. 

Boże mój i Panie, będę Cię sławił na wieki. 

Z DRUGIEGO LISTU ŚWIĘTEGO PAWŁA APOSTOŁA DO KORYNTIAN2 Kor 8, 7, 9, 13-15 

Bracia: 

Podobnie jak obfitujecie we wszystko, w wiarę, w mowę, we wszelką 

gorliwość, w miłość naszą do was, tak też obyście i w tę łaskę obfitowali. 

Znacie przecież łaskę Pana naszego Jezusa Chrystusa, który będąc bogaty, 

dla was stał się ubogim, aby was ubóstwem swoim ubogacić. 

Nie o to bowiem idzie, żeby innym sprawić ulgę, a sobie utrapienie, lecz 

żeby była równość. Teraz więc niech wasz dostatek przyjdzie z pomocą ich 

potrzebom, aby ich bogactwo było wam pomocą w waszych niedostatkach 

i aby nastała równość według tego, co jest napisane: „Nie miał za wiele 

ten, kto miał dużo. Nie miał za mało ten, kto miał niewiele”. 

AKLAMACJA2 Tm 1,10b Alleluja, Alleluja, Alleluja 

Nasz Zbawiciel Jezus Chrystus śmierć zwyciężył 

a na życie rzucił światło przez Ewangelię. 

SŁOWA EWANGELII WEDŁUG ŚW. MARKAMk 5, 21-43 

Gdy Jezus przeprawił się z powrotem łodzią na drugi brzeg, zebrał się 

wielki tłum wokół Niego, a On był jeszcze nad jeziorem. Wtedy przyszedł 

jeden z przełożonych synagogi, imieniem Jair. Gdy Go ujrzał, upadł Mu 

do nóg i prosił usilnie: „Moja córeczka dogorywa, przyjdź i połóż na nią 

ręce, aby ocalała i żyła”. Poszedł więc z nim, a wielki tłum szedł za Nim 

i zewsząd Go ściskali. 

A pewna kobieta od dwunastu lat cierpiała na upływ krwi. Wiele 

przecierpiała od różnych lekarzy i całe swe mienie wydała, a nic jej nie 

pomogło, lecz miała się jeszcze gorzej. Słyszała ona o Jezusie, więc zbli-

żyła się z tyłu między tłumem i dotknęła się Jego płaszcza. Mówiła 

bowiem: „Żebym się choć Jego płaszcza dotknęła, a będę zdrowa”. Zaraz 

też ustał jej krowotok i poczuła w ciele, że jest uzdrowiona z dolegliwości. 

Jezus także poznał zaraz w sobie, że moc wyszła od Niego. Obrócił się 

w tłumie i zapytał: »Kto dotknął się mojego płaszcza?« Odpowiedzieli Mu 

uczniowie: „Widzisz, że tłum zewsząd Cię ściska, a pytasz: »Kto się Mnie 

dotknął?«”. On jednak rozglądał się, by ujrzeć tę, która to uczyniła. Wtedy 

kobieta przyszła zalękniona i drżąca, gdyż wiedziała, co się z nią stało, 

upadła przed Nim i wyznała Mu całą prawdę. 

On zaś rzekł do niej: »Córko, twoja wiara cię ocaliła, idź w pokoju i bądź 

uzdrowiona ze swej dolegliwości«. 

Gdy On jeszcze mówił, przyszli ludzie od przełożonego synagogi i donieśli: 

„Twoja córka umarła, czemu jeszcze trudzisz Nauczyciela?” Lecz Jezus 

słysząc, co mówiono, rzekł przełożonemu synagogi: »Nie bój się, tylko 

wierz«. I nie pozwolił nikomu iść z sobą z wyjątkiem Piotra, Jakuba i Jana, 

brata Jakubowego. 

Tak przyszli do domu przełożonego synagogi. Wobec zamieszania, płaczu 

i głośnego zawodzenia wszedł i rzekł do nich: »Czemu robicie zgiełk 

i płaczecie? Dziecko nie umarło, tylko śpi«. I wyśmiewali Go. 

Lecz On odsunął wszystkich, wziął z sobą tylko ojca, matkę dziecka oraz 

tych, którzy z Nim byli, i wszedł tam, gdzie dziecko leżało. Ująwszy 

dziewczynkę za rękę, rzekł do niej: »Talitha kum«, to znaczy: »Dziewczynko, 

mówię ci, wstań«. Dziewczynka natychmiast wstała i chodziła, miała 

bowiem dwanaście lat. I osłupieli wprost ze zdumienia. Przykazał im też 

z naciskiem, żeby nikt o tym nie wiedział, i polecił, aby jej dano jeść. 

PATRON TYGODNIA: ŚW. EMMA Z GURK, WDOWA 
Urodziła się ok. 980 w Karyntii. Była córką hrabiego Engelberta Peilensteina 
i Tuty, krewnej cesarza Henryka II. Wychowywana była na dworze cesarzowej 
Kunegundy w Bambergu. 

W młodym jeszcze wieku wyszła za mąż za hrabiego 
Wilhelma Friesach i Sanngau. Mieli dwóch synów, 
Hartwiga i Wilhelma. 

Wśród posiadłości Wilhelma były i kopalnie złota i soli. 
Podanie niesie, że w związku z egzekucją robotnika, 
który popełnił zbrodnię, wzniecono w nich bunt. Jego 
ofiarami (1036?) mieli paść obaj synowie Emmy… 

Wilhelm, porażony bólem i nienawiścią, zamierzał 
ukarać wszystkich buntowników, ale na błagania żony 
poprzestał na przywódcach, po czym ubrany w szaty 
pokutne udał się na pielgrzymkę do Rzymu. W drodze 
powrotnej zmarł. Emma na resztę życia oddała się 
całkowicie Bogu… 

Legenda głosi, że po śmierci rodziny, Emma rzuciła do 
sztolni kopalni obrączkę, mówiąc że „dopóki nie 
zostanie odnaleziona w kopaniach nie znajdzie się ani złota ani soli”. Obrączki 
do dziś nie odnaleziono, a kopalnie stoją nieczynne… 

Była jedną z najbogatszych kobiet swoich czasów, jej posiadłości obejmowały 
część Styrii i Karyntii. Zaczęła fundować i stawiać klasztory (w okolicach Gurk, 
w Ennstal i Admont, powstał w 1043 podwójny klasztor benedyktyński, w którym 
przebywało 70 zakonnic i 20 mnichów). Ufundowała wiele kościołów (o 9 z nich, 
w tym Gurk, Hohenfeld, etc., wiadomo na pewno…) 

Sama przeniosła się do klasztoru w Gurk … Tam spędziła ostatnie trzy lata swego 
życia na modlitwie i pokucie. Do Pana odeszła w 1045. 

Zaraz potem zaczęto jej wstawiennictwu przypisywać niewytłumaczalne 
uzdrowienia i przyzywać ją w trudnych sytuacjach… Jej kult trwał – zapisy z 1370 
mówią o nieustających pielgrzymkach do jej grobu - choć na formalną kanonizację 
musiała czekać wiele wieków. Uczynił to dopiero Pius XI w 1938. 

W 1174 jej ciało przeniesiono do nowej krypty katedry w Gurk. Tam relikwie 
przechowywane są do dnia dzisiejszego. Powoli wraca też – po tragicznym 
antrakcie XX w. – tradycja pielgrzymek do Gurk - do Emmy - ze Słowenii i Styrii. 

Jest patronką diecezji Gurk w Karyntii, regionu Karyntii. Przywoływana jest 
szczególnie w czasie ciąży oraz w chorobach oczu… (uroczystość 25 czerwca) 

il.: EMMA Z GURK, BOPP, Sebald (?, Bamberg – 1503, Bamberg), ok. 1510, tempera desce, 

44,528cm, kolekcja Thyssen Bornemisza (Castagnola); źródło: commons.wikimedia.org 

http://www.swzygmunt.knc.pl/
http://www.culture.gouv.fr/public/mistral/joconde_fr?ACTION=RETROUVER&FIELD_98=TOUT&VALUE_98=Benner&NUMBER=10&GRP=0&REQ=((Benner)%20%3aTOUT%20)&USRNAME=nobody&USRPWD=4%24%2534P&SPEC=9&SYN=1&IMLY=&MAX1=1&MAX2=1&MAX3=100&DOM=All
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Hemma_von_Gurk_Bopp_1510.jpg
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INFORMACJE PARAFIALNE 
 NABOŻEŃSTWA CZERWCOWE odprawiane są codziennie 

po Mszy św. o 18:00. Ostatnie - 30.VI (wtorek). 

 28.VI (niedziela) 

 Urząd Proboszcza naszej parafii obejmuje ks. Józef 
NOWACKI (uprzednio proboszcz par. Ofiarowania NMP 
w Ostrołęce n. Pilicą, dekanat warecki). 
Księże Proboszczu, WWIITTAAMMYY  SSEERRDDEECCZZNNIIEE  ii  ŻŻYYCCZZYYMMYY  

WWSSZZEELLKKIICCHH  ŁŁAASSKK  BBOOŻŻYYCCHH w pracy wśród nas!!! 

Oficjalne wprowadzenie, przez ks. Dziekana z Piaseczna, 
na Mszy św. o 8:45. 

 Jedenasta rocznica koronacji wizerunku Maryi Tęskniącej 
w Powsinie. Z tej okazji o 11:30 w Sanktuarium 
w Powsinie odprawiana jest uroczysta Msza św. 
pod przewodnictwem ks. bp Piotra JARECKIEGO. Po niej, 
o 13:00, Koncert chóru Poznańskie Słowiki. 
Organizatorzy zapewniają miejsca siedzące i poczę-
stunek dla pielgrzymów. 

 2.VII (czwartek): PIERWSZY CZWARTEK MIESIĄCA 

 Msza św. wotywna o Chrystusie Najwyższym i Wiecznym 
Kapłanie, wystawienie Najświętszego Sakramentu i 

modlitwy o powołania kapłańskie i zakonne z naszej 
parafii o 18:00. Serdecznie zapraszamy! 

 3.VII (piątek): 1-SZY PIĄTEK MIESIĄCA 

 O 18:00 Msza św. ku czci Najświętszego Serca Pana 
Jezusa. 

 Spowiedź 1szo-piątkowa ½ godz. przed każdą Mszą św. 
 4.VII (sobota): 1-SZA SOBOTA MIESIĄCA 

 Na Mszy św. o 18:00, oddając hołd Niepokalanemu Ser-
cu Maryi modlić się będziemy o trzeźwość naszej parafii. 

 5.VII (niedziela) 
 Po sumie Comiesięczna adoracja Najświętszego 

Sakramentu. Po niej spotkanie Kół Żywego Różańca. 
 Po każdej Mszy św. odbędzie się ŚWIĘCENIE POJAZDÓW. 

Każdy kierowca otrzyma obrazek z modlitwą kierowcy. 
Ofiary zebrane podczas święcenia pojazdów zostaną 
przeznaczone na program misyjny MIWA Polska, 
wspierający zakup samochodów dla polskich misjonarzy. 

 Chrzty w lipcu w 4tą niedzielę miesiąca, 26.VII, na sumie. 
Zgłoszenia do 17.VII w kancelarii. Przygotowanie, dla 
rodziców i chrzestnych, 19.VII po sumie, w kościele. 

 Przypominamy i uwrażliwiamy! wszystkich, że w okresie wakacji 

tj. do 31.VIII, z sakramentu pokuty (spowiedzi) będzie 
można korzystać tylko i wyłącznie PÓŁ GODZINY PRZED KAŻDĄ 

MSZĄ ŚW. W czasie Mszy spowiedzi nie będzie. 
 Zachęcamy do lektury prasy i wydawnictw katolickich! 

ŚLUBY 
27.VI.2009 Sakrament Małżeństwa przyjęli: 

Elżbieta KAMIŃSKA i Konrad SADŁO 

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

ZAPOWIEDZI 
 Zapowiedź II: Rafał Edmund PASTWA, kawaler z Kawęczyna, 

parafia tutejsza, i Paulina Agnieszka MOJZYCH, panna 
z Łukowa, par. NMP Matki Kościoła w Łukowie 

 Zapowiedź I: Michał GUT, kawaler z Turowic, parafia tutejsza, 
i Agnieszka OLECHOWICZ, panna z parafii Matki Bożej 
Dobrej Rady w Warszawie 

 Zapowiedź I: Paweł Janusz KLAUS, kawaler z parafii św. An-
ny w Piasecznie i Sylwia GUTOWSKA, panna ze Słomczyna, 
parafia tutejsza 

 Zapowiedź I: Rafał MAKOWSKI, kawaler z Borowiny i Żaneta 

Elżbieta UTRATA, panna z Podłęcza, oboje z parafii 
tutejszej 

 Zapowiedź I: Przemysław MAKUCH, kawaler z Obór i Anna 

Teresa PORĘBSKA, panna ze Słomczyna, oboje z parafii 
tutejszej 

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

NIEZWYKŁE WIZERUNKI (8): KRWAWIĄCY CHRYSTUS Z ROSANO 
Do konwentu św. Maryi sióstr benedyktyńskich w Rosano w Toskanii lubił 

przyjeżdżać kard. Ratzinger. Pierwszy raz pojawił się tam w 1985 na ślu-

bach nowicjackich. Później wielokrotnie wracał, w szczególności w święto 

Bożego Ciała, gdy nosił Ciało Chrystusa w procesji wokół monasteru. 

Tu też obchodził w 2001 50-lecie kapłaństwa… 

W latach 1948-50 w Rosano miały miej-

sce niezwykłe wydarzenia. Zaraz po wej-

ściu wojsk alianckich jeden z tutejszych 

parafian ofiarował klasztorowi, z wdzię-

czności i w podziękowaniu Opatrzności 

za zakończenie II wojny światowej, figurkę 

– naturalnej wielkości – Chrystusa, z du-

żym sercem, otoczonym koroną cier-

niową, na piersiach. 

W 1948 - jak pisał o tym w liście 

napisanym 50 lat później bp Luciano 

Giovanotti - pierwszej niedzieli po Wielkiej 

Nocy, podczas nieszporów, po raz pierwszy 

zauważono krople Krwi wypływające 

z oczu Chrystusa. Parę miesięcy później 

krople zmieniły się w ciągły strumień… 

Zjawisko trwało do 1950. Widziało je 

wielu parafian, księży, przypadkowych tu-

rystów. Widziały i zakonnice z klasztoru 

św. Maryi. Zostawili oni świadectwa skrzę-

tnie przechowywane w Rosano (w szczególności cenne są świadectwa 

Matki Przełożonej Hildegardy Cabitza oraz ks. Angelo Scapecchi, 

późniejszego biskupa pomocniczego diecezji Arezzo). Zachowane są 

zakrwawione ręczniczki i puryfikaterz. 

Sprawą zainteresowało się Święte Oficjum. Przeprowadzono badania, 

w tym analizy zebranej krwi, nakazując siostrom całkowite milczenie, 

a w 1950 usunięto figurkę z Rosano. Zwrócono ją po dwóch latach 

przechowywania w nieznanym miejscu… 

Może najbardziej zdumiewające jest to, że siostry potrafiły w czasie 

opisywanych wydarzeń żyć normalnym rytmem, wykonując swoje 

codzienne zadania z tym samym zaangażowaniem, co zawsze. Zgodnie 

z benedyktyńskim mottem: Ora et Labora… 

Wydarzenia, niewytłumaczalne z ludzkiego punktu widzenia, stały się 

kanwą wołania wspomnianego bpa Giovanotti w 1998 o pogłębienie czci 

i kultu Najświętszego Serca Pana Jezusa… 

il. CHRYSTUS Z ROSANO, klasztor benedyktyński, Rosano, Toskania; źródło: www.therealpresence.org 

POCZET PAPIEŻY (139): GRZEGORZ V 
Bruno, urodzony ok. 970 był drugim synem księcia Ottona z Karyntii 

i Judyty, wnukiem cesarza Ottona I Wielkiego. 

Po śmierci Jana XV, na prośbę delegacji rzymskiej, Otton III bez wahania 

wskazał na Bruna, swego kapelana, jako następcę zmarłego. Bruno, 

przyjmując imię Grzegorza, konsekrowany został w 966 w Rzymie. Był 

pierwszym papieżem niemieckim w dziejach… 

Jednym z pierwszych aktów Grzegorza była korona-

cja Ottona na cesarza i nadanie mu tytułu pat-

rycjusza-protektora Kościoła. Jednakże gdy tylko 

Otton opuścił Święte Miasto najechał na nie, 

wzbudzając zamieszki w mieście, Krescencjusz II 

Nomentanus, który pragnął przywrócić w Rzymie 

republikę arystokratyczną. Grzegorz musiał ucho-

dzić z miasta, a Krescencjusz konsekrował Jana 

Filagatosa z Roscano na anty-papieża, Jana XVI. 

Grzegorz zwołał synod w Pawii, który ekskomunikował Krescencjusza 

i antypapieża Jana (wydał również interdykt grożący klątwą Francji, 

z powodu małżeństwa – bez zgody papieskiej – króla Roberta z krewną), 

a cesarz, na wieść o wydarzeniach, wrócił do Rzymu. Jan uciekł z miasta. 

Schwytano go jednak i pozbawiono nosa, uczu, wykłuto oczy, po czym 

publicznie, na ośle, przewleczono przez Rzym i zesłano do Niemiec, gdzie 

skończył życie w klasztorze w Fuldzie (1013). A po zdobyciu twierdzy San 

Angelo chroniącego się tam Krescencjusza powieszono … 

Grzegorz zdążył jeszcze nadać przywileje wiele klasztorom w cesarstwie. 

Zmarł na malarię w 999 i pochowany został w bazylice św. Piotra. 

Podczas pontyfikatu Grzegorza w 997 przybył do Polski, wygnany z Pragi, 

bp Wojciech, który w tym samym roku poniósł śmierć męczeńską z rąk 

Prusów, wśród których prowadził działalność misyjną. Polski książę 

Bolesław I Chrobry wykupił jego ciało i złożył w Gnieźnie. 

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

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 (Pt – Sb) 

KANCELARIA 

PARAFIALNA 

tel. (22) 754 47 32, fax. (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 

soboty, niedziele i święta: Nieczynna 

WWW www.swzygmunt.knc.pl 
 

KSIĘŻA Dziekan Proboszcz mgr Józef NOWACKI, Wikariusz mgr Marcin KLOTZ 

http://www.therealpresence.org/eucharst/mir/english_pdf/Rosano.pdf
http://www.niedziela.pl/papieze.php?r=biogram&nr=138
http://www.swzygmunt.knc.pl/
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