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Kościół wierny świadectwu Pisma świętego często kieruje swoją modlitwę do "wszechmogącego i wiecznego Boga" (Omnipotens sempiterne Deus…), mocno 

wierząc, że nie ma nic "niemożliwego dla Boga"Rdz 18, 14; Łk 1, 37; Mt 19, 26. [KKK, 276] 

CZTERNASTA NIEDZIELA ZWYKŁA 

 
PROROK EZECHIEL, BUONARROTI, Michał Anioł (1475, Caprese - 1564, Rzym), 1510, fresk, 355380 cm, 

Kaplica Sykstyńska, Watykan; źródło: www.wga.hu 

Z KSIĘGI PROROKA EZECHIELAEz 2,2-5 

Wstąpił we mnie duch i postawił mnie na nogi; potem słuchałem Tego, 

który do mnie mówił. Powiedział mi: 

»Synu człowieczy, posyłam cię do synów Izraela, do ludu buntowników, 

którzy Mi się sprzeciwiali. Oni i przodkowie ich występowali przeciwko 

Mnie aż do dnia dzisiejszego. To ludzie o bezczelnych twarzach i za-

twardziałych sercach; posyłam cię do nich, abyś im powiedział: ‘Tak mówi 

Pan Bóg’. A oni czy usłuchają, czy nie, są bowiem ludem opornym, 

przecież będą wiedzieli, że prorok jest wśród nich«. 

PSALM RESPONSORYJNYPs 123 

REFREN: Do Ciebie, Boże, wznoszę moje oczy 

Do Ciebie wznoszę oczy, 

który mieszkasz w niebie. 

Jak oczy sług są zwrócone 

na ręce ich panów. 

Jak oczy służebnicy 

na ręce jej pani, 

tak oczy nasze ku Panu, Bogu naszemu, 

dopóki nie zmiłuje się nad nami. 

Zmiłuj się nad nami, zmiłuj się, Panie, 

bo mamy już dosyć pogardy. 

Ponad miarę nasza dusza jest nasycona 

szyderstwem zarozumialców i pogardą pysznych. 

Z DRUGIEGO LISTU ŚWIĘTEGO PAWŁA APOSTOŁA DO KORYNTIAN2 Kor 12,7-10 

Bracia: 

Aby nie wynosił mnie zbytnio ogrom objawień, dany mi został oścień dla 

ciała, wysłannik szatana, aby mnie policzkował. Dlatego trzykrotnie 

prosiłem Pana, aby odszedł ode mnie, lecz Pan mi powiedział: »Wystarczy 

ci mojej łaski. Moc bowiem w słabości się doskonali«. 

Najchętniej więc będę się chełpił z moich słabości, aby zamieszkała 

we mnie moc Chrystusa. Dlatego mam upodobanie w moich słabościach, 

w obelgach, w niedostatkach, w prześladowaniach, w uciskach z powodu 

Chrystusa. Albowiem ilekroć niedomagam, tylekroć jestem mocny. 

AKLAMACJAŁk 4,18 Alleluja, Alleluja, Alleluja 

Duch Pański spoczywa na Mnie, 

posłał Mnie, abym ubogim niósł dobrą nowinę. 

SŁOWA EWANGELII WEDŁUG ŚW. MARKAMk 6,1-6 

Jezus przyszedł do swego rodzinnego miasta. A towarzyszyli Mu Jego 

uczniowie. Gdy nadszedł szabat, zaczął nauczać w synagodze. 

A wielu, przysłuchując się, pytało ze zdziwieniem: „Skąd On to ma? I co 

za mądrość, która Mu jest dana? I takie cuda dzieją się przez Jego ręce. 

Czy nie jest to cieśla, syn Maryi, a brat Jakuba, Józefa, Judy i Szymona? 

Czyż nie żyją tu u nas także Jego siostry?” I powątpiewali o Nim. 

A Jezus mówił im: »Tylko w swojej ojczyźnie, wśród swoich krewnych 

i w swoim domu może być prorok tak lekceważony«. I nie mógł tam 

zdziałać żadnego cudu, jedynie na kilku chorych położył ręce i uzdrowił ich. 

Dziwił się też ich niedowiarstwu. Potem obchodził okoliczne wsie i nauczał. 

PATRON TYGODNIA: ŚW. ANTONI PECZERSKI, OPAT 
Antypas urodził się ok. 983 w Lubeczy koło Czernichowa. 

Bardzo wcześnie, już jako młody chłopak, poczuł powołanie i udał się do Grecji 
(dzisiejsza Ukraina - Ruś Kijowska i księstwo włodzimierskie - przyjęły chrzest 
i związały się z Bizancjum, stąd też wybór Grecji nie dziwi), gdzie został przyjęty 
do klasztoru Esphigmenou na górze Atos. Tam prowadził życie pustelnicze, w ja-
skini z widokiem na morze, do dziś poka-
zywanej odwiedzającym. 

Wkrótce otrzymał zadanie szerzenia wiary 
i rozbudowy życia klasztornego w rodzin-
nym Kijowie na Rusi. Po przyjeździe, nie 
znajdując w istniejących klasztorach stylu, 
do którego przyzwyczaił się na górze 
Atos, Antoni (imię zakonne) zajął pieczarę 
wykonaną przez Hilariona (późniejszego 
pierwszego metropolitę Kijowa) nad brze-
giem Dniepru, w której wiódł surowe życie 
pustelnika. Po pewnym czasie zaczęli 
gromadzić się wokół niego uczniowie. 

Ale wewnętrzne konflikty po śmierci Wło-
dzimierza I Kijowskiego w 1015 zmusiły 
go do ponownego wyjazdu do Grecji. 
Po kilku latach, gdy sytuacja się usta-
bilizowała, wrócił znów na Ruś. Igumen 
(przełożony) na Atos miał mu prze-
powiedzieć, iż od niego „wezmą swój 
początek liczni mnisi”. 

I tak się stało. Z 4-metrowej pieczary sława Antoniego, ascety, zaczęła się 
szerzyć po całej Rusi. Przychodzono do niego po rady i błogosławieństwo (miał 
posiadać dar czynienia cudów - jego modlitwy sprawiały, że licznie przybywający 
chorzy wychodzili od niego uzdrowieni…) Wokół gromadzili się nowi mnisi 
(pierwszym był Nikon, drugim Teodozjusz z Kijowa…). Gdy było ich dwunastu 
Antoni wyznaczył im igumena, a sam przeniósł się na sąsiednią górę, by pro-
wadzić samotne życie, i wykopał nową pieczarę. 

Powstałe w ten sposób zgromadzenie (klasztor) cieszyło się wsparciem książę-
cym. Jego pierwszym opatem był Barłam, którego jednakże wkrótce książę 
Izasław I ściągnął do nowego klasztoru św. Demetriosa u bram Kijowa. Mnisi 
wybrali zatem, wskazanego przez Antoniego, Teodozjusza na następcę Barłama. 

Ilość pieczar-cel rosła wraz ze wzrostem ilości mnichów. Izasław darował więc 
zgromadzeniu całą górę, na której wkrótce powstał drewniany kościółek (cerkiew). 
W ten sposób tworzyła się słynna kijowska Ławra Peczerska … 

Przez pewien czas Antoni, na skutek politycznych zawirowań, przebywał w Czer-
nihowie. I tam wykopał sobie pieczarę, która stała się zalążkiem późniejszego 
klasztoru Eletskiego. Po paru latach wrócił do Kijowa. 

Zaczął, wraz z Teodozjuszem, budować większy kamienny kościół, poświęcił jego 
kamień węgielny, ale go nie dokończył. Zasnął w Panu w 1073 mając 90 lat. 

Przed śmiercią poprosił zgromadzonych wokół jego łoża mnichów, by ukryli jego 
doczesne szczątki. Tak uczyniono. Choć przypuszcza się, że pochowany został 
w swojej pieczarze, jego relikwii do dziś nie odnaleziono. 

Jest uznawany za ojca życia monastycznego na Rusi. (uroczystość 10 lipca) 

il.: ANTONI PIECZERSKI, XVI w., ikona; źródło: www.pravoslavie.ru 

http://www.swzygmunt.knc.pl/
http://www.wga.hu/frames-e.html?/html/m/michelan/3sistina/3prophet/05_1pr4.html
http://www.pravoslavie.ru/put/060721142199.htm


 

   NR XXVII/2009 (377) 
 

Wyd. Redakcja parafia św. Zygmunta, ul. Wiślana 85, 05-507, Słomczyn, 5 lipca 2009 strona — 2— 
Nakład: 400 egz. 

INFORMACJE PARAFIALNE 
 5.VII (niedziela) 

 Po każdej Mszy św. ŚWIĘCENIE POJAZDÓW. 

Każdy kierowca otrzymuje obrazek z modlitwą kierowcy. 
Zebrane ofiary podczas święcenia przeznaczone są 
na program misyjny MIWA Polska, wspierający zakup 
samochodów dla polskich misjonarzy. 

 10.VII (piątek): Po przerwie spowodowanej innymi nabożeń-

stwami powracamy do wspólnego odmawiania Koronki 
do Bożego Miłosierdzia po Mszy św. o 18:00. 

 11.VII (sobota): Wypominki o 17:30. Bezpośrednio po nabo-

żeństwie Msza św. w intencji zmarłych z wypominek. 
 Parafialny Zespół Caritas poszukuje lodówki koniecznej 

do przechowywania żywności o krótkim terminie ważności. 
Jeżeli ktoś z Państwa dysponuje sprawną lodówką a jest 
niepotrzebna i chciałby ją użyczyć Parafii proszony jest 
o kontakt z księżmi. Z góry dziękujemy! 

 Chrzty w lipcu w 4tą niedzielę miesiąca, 26.VII, na sumie. 
Zgłoszenia do 17.VII w kancelarii. Przygotowanie, dla ro-
dziców 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! 

WITAMY! 
28.VI.2009 do grona członków Kościoła Powszechnego i naszej parafii 
przyjęci zostali, w Sakramencie Chrztu Świętego: 

 

Antoni Robert DAMIĘCKI, Słomczyn 

 

Anna Maria DANKIEWICZ, Obory 

Dawid Jan ADAMCZYK, Podłęcze 

Dominik Kamil OSIADACZ, Kawęczyn 

Mateusz Piotr GROMADZKI, Kawęczyn 

Oliwia ŚLIWKA, Słomczyn 

Ryszard Andrzej CHINCZ, Cieciszew 

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

ŚLUBY 
4.VII.2009 Sakrament Małżeństwa przyjęli: 

Wojciech JAGIEŁŁO i Anna Magdalena SMOLIŃSKA 

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

ZAPOWIEDZI 
 Zapowiedź II: Michał GUT, kawaler z Turowic, parafia 

tutejsza, i Agnieszka OLECHOWICZ, panna z parafii Matki 
Bożej Dobrej Rady w Warszawie 

 Zapowiedź II: Paweł Janusz KLAUS, kawaler z parafii św. An-

ny w Piasecznie i Sylwia GUTOWSKA, panna ze Słomczyna, 
parafia tutejsza 

 Zapowiedź II: Rafał MAKOWSKI, kawaler z Borowiny, i Żaneta 

Elżbieta UTRATA, panna z Podłęcza, oboje z parafii 
tutejszej 

 Zapowiedź II: Przemysław MAKUCH, kawaler z Obór, i Anna 

Teresa PORĘBSKA, panna ze Słomczyna, oboje z parafii 
tutejszej 

 Zapowiedź I: Artur RĘBIŚ, kawaler z Cieciszewa, i Aldona 

Edyta KOWALCZYK, panna z Cieciszewa, oboje z parafii 
tutejszej 

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

ODESZLI 
W ostatnim czasie odeszła z naszego grona: 

śp. Maria Bogumiła WIEWIÓRA, † 29.VI.2009, l. 78 

śp. Stanisława KOSIŃSKA, † 26.VI.2009, l. 77 

śp. Katarzyna SZYMAŃSKA, † 24.VI.2009, l. 36 

Wieczne odpoczywanie racz Im dać Panie! 

INTENCJE MSZALNE I MODLITEWNE 

6.VII (poniedziałek) 07:30 za parafian z Michalina 

7.VII (wtorek) 07:30 za parafian z Michalina 

8.VII (środa) 07:30 za parafian z Michalina 

9.VII (czwartek) 07:30 
za † Zenona Biernackiego, Seweryny 
i Stanisława Burdachów 

10.VII (piątek) 

07:30 za parafian z Michalina 

18:00 
za † Teresę, Franciszka, Zdzisława 
i zmarłych z rodziny Wilczaków 
i Piekarniaków 

11.VII (sobota) 

07:30 za parafian z Michalina 

17:30 wypominki 

18:00 Msza św. wypominkowa 

18:45 
Msza św. ślubna: Krzysztof Piotr Kanabus 
i Kamila Skiba 

12.VII (niedziela) 

8:45 
za † Kazimierza, Anielę i Kazimierza O-
siadacz, Tadeusza i Kazimierę Wiewióra 

10:30 za † Cecylię i Stanisława Kowalczyk 

12:00 za parafian 

18:00 
za † Stanisławę i Mieczysława Bogusz 
w IV rocznicę śmierci 

POLSKIE MADONNY (119): MATKA BOŻA KĘBELSKA Z WĄWOLNICY 
Początki kultu Matki Boskiej Kębelskiej tradycja wiąże z najazdem 

tatarskim w 1278. Po spustoszeniu Lublina najeźdźcy, pod wodzą 

Tambiweka, dotarli do pobliskiej Wąwolnicy. W sąsiedniej wsi Kęble, 

wśród lasów, założyli obóz, w którego środku, na głazie, postawili 

znalezioną figurkę Matki Bożej. I na oczach jeńców, którym przeznaczony 

był los niewolnika chana, kpiono z niej i lżono. 

Tymczasem dziedzic tych ziemi, Otton Jastrzębczyk, schronił się w Głusku 

Opolskim, gdzie w końcu odbyło się rozstrzygające starcie. Wojska 

tatarskie uległy, Tambiwek poległ, i w popłochu rozpoczął się odwrót ordy. 

Gdy Jastrzębczyk znalazł się w pobliżu Wąwolnicy, zagrażając taborowi 

tatarskiemu w Kęble, nad figurką Matki Boskiej „ukazała się jasność”, jak 

zapisano w księdze parafialnej, a ta „nosić się zaczęła w górę, na prze-

ciwległej górze o paręset kroków stanęła na lipie, jakoby uchodząc z rąk 

niewiernych, czasem jeszcze bardziej przerażeni Tatarzy, jak najszybciej 

uciekali, tak że łupy co nie były na wozach i jeńców pozostawili, nie myśląc 

o zdobywaniu zamku. Po ich ucieczce statua Matki Bożej nazad stanęła 

na kamieniu”. 

Sława figurki Matki Boskiej szybko rozeszła się 

po kraju i do Kębla, gdzie Jastrzębczyk wystawił 

drewniany kościół, zaczęły przybywać pielgrzymki. 

Tyle tradycja. W 1700 kościółek w Kęblu okazał się 

za mały i figurkę, za zgodą papieską, przeniesiono 

do większej, okazalszej, pod patronatem św. Woj-

ciecha i opieką o. benedyktynów, kaplicy zamkowej 

w Wąwolnicy (gdzie pierwszą kaplicę wystawił 

jeszcze król Kazimierz Wielki w 1346). I tam 

znajduje się do dzisiaj. 

Figurka zachowana do naszych czasów, z pnia lipo-

wego (85x27 cm), powstałą  jednak dopiero 

ok. 1440 (prawd. z pracowni pomorskiej lub ślą-

skiej). Należy do tzw. Pięknych Madonn, wzorem 

których była rzeźba Matki Bożej w Vimpergu. Co się 

zaś stało z oryginalną – tą z podań – nie wiadomo… 

Historia zanotowała wiele cudów związanych z Mat-

ką Bożą z Wąwolnicy. Wśród nich jest i odzyskanie 

wzroku przez miejscowego parafianina, który wys-

tawił malutką kapliczkę na miejscu rozebranego kościółka w Kęblu i pos-

tawił na głazie cudu z 1278 inną figurkę Matki Bożej… 

„Widzę, że nad naszą parafią łaską Maryi jesteśmy osłonięci, jakoby 

płaszczem Maryi Kębelskiej” mówił proboszcz kościoła w Wąwolnicy 

w 1892, gdy w okolicy zaczynała się szerzyć zaraza… 

Po II wojnie światowej bp lubelski Stefan Wyszyński podczas pierwszego 

spotkania z kustoszem sanktuarium w Wąwolnicy powiedzieć miał: „Niech 

się ksiądz stara w Rzymie o koronację Matki Bożej Wąwolnickiej, bo jest 

cudowna”… Koronacji, która okazała się ostatnią za pontyfikatu Pawła VI, 

dokonał w 600-lecie cudownych wydarzeń, 10.ix. 1978, za zgodą papieską 

- i koronami papieskimi - bp Bolesław Pylak. 

adres: Sanktuarium Matki Bożej Kębelskiej, 24-160 Wąwolnica, ul. Zamkowa 24 
il. MATKA BOŻA KĘBELSKA, Wąwolnica źródło: www.sanktuarium-wawolnica.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.sanktuarium-wawolnica.pl/
http://www.swzygmunt.knc.pl/

