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Ci, którzy wyrzekają się przemocy oraz krwawych działań i w celu ochrony praw człowieka odwołują się do środków obronnych, jakie dostępne 2267 są najsłabszym, 

dają świadectwo miłości ewangelicznej, pod warunkiem że nie przynosi to szkody prawom ani obowiązkom innych ludzi i społeczeństw. Świadczą oni w sposób 

uprawniony o powadze ryzyka fizycznego i moralnego uciekania się do przemocy, która powoduje zniszczenia i ofiaryPor. Sobór Watykański II, konst. Gaudium et spes, 78. [KKK, 2306] 

SZESNASTA NIEDZIELA ZWYKŁA 

 
JEREMIASZ, DORÉ, Gustave (1832, Strasbourg – 1883, Paryż), 1865, rycina; źródło: www.creationism.org 

Z KSIĘGI PROROKA JEREMIASZAJr 23,1-6 

Pan mówi: »Biada pasterzom, którzy prowadzą do zguby i rozpraszają 

owce mojego pastwiska«. 

Dlatego to mówi Bóg Izraela, o pasterzach, którzy mają paść mój naród: 

»Wy rozproszyliście moją trzodę, rozpędziliście i nie zatroszczyliście się 

o nią; oto Ja się zatroszczę o nieprawość waszych uczynków”. 

Ja sam zbiorę resztę swego stada ze wszystkich krajów, do których je 

wypędziłem. Sprowadzę je na ich pastwisko, by miały coraz liczniejsze 

potomstwo. Ustanowię zaś nad nimi pasterzy, by je paśli; i nie będą się 

już więcej lękać ani trwożyć, ani trzeba będzie szukać którejkolwiek. 

Oto nadejdą dni, kiedy wzbudzę Dawidowi Odrośl sprawiedliwą. Będzie 

panował jako król, postępując roztropnie, i będzie wykonywał prawo i spra-

wiedliwość na ziemi. W jego dniach Juda dostąpi zbawienia, a Izrael 

będzie mieszkał bezpiecznie. To zaś będzie imię, którym go będą nazywać: 

‘Pan naszą sprawiedliwością’”. 

PSALM RESPONSORYJNYPs 23 

REFREN: Pan mym pasterzem, nie brak mi niczego 

Pan jest moim pasterzem, 

niczego mi nie braknie. 

Pozwala mi leżeć 

na zielonych pastwiskach. 

Prowadzi mnie nad wody, gdzie mogę odpocząć, 

orzeźwia moją duszę. 

Wiedzie mnie po właściwych ścieżkach 

przez wzgląd na swoją chwałę. 

Chociażbym przechodził przez ciemną dolinę, 

zła się nie ulęknę, bo Ty jesteś ze mną. 

Kij Twój i laska pasterska 

są moją pociechą. 

Stół dla mnie zastawiasz 

na oczach mych wrogów. 

Namaszczasz mi głowę olejkiem, 

a kielich mój pełny po brzegi. 

Dobroć i łaska pójdą w ślad za mną 

przez wszystkie dni mego życia 

i zamieszkam w domu Pana 

po najdłuższe czasy. 

Z LISTU ŚWIĘTEGO PAWŁA APOSTOŁA DO EFEZJANEf 2,13-18 

Bracia: 

Teraz w Chrystusie Jezusie wy, którzy niegdyś byliście daleko, staliście się 

bliscy przez krew Chrystusa. 

On bowiem jest naszym pokojem; On, który obie części ludzkości uczynił 

jednością, bo zburzył rozdzielający je mur - wrogość. W swym ciele 

pozbawił On mocy Prawo przykazań wyrażone w zarządzeniach, aby 

z dwóch rodzajów ludzi stworzyć w sobie jednego, nowego człowieka, 

wprowadzając pokój, i aby tak jednych, jak drugich znów pojednać 

z Bogiem w jednym ciele przez krzyż, w sobie zadawszy śmierć wrogości. 

A przyszedłszy, zwiastował pokój wam, którzyście daleko, i pokój tym, 

którzy są blisko, bo przez Niego jedni i drudzy w jednym Duchu mamy 

przystęp do Ojca. 

AKLAMACJAJ 10,27 Alleluja, Alleluja, Alleluja 

Moje owce słuchają mojego głosu, 

Ja znam je, a one idą za Mną. 

SŁOWA EWANGELII WEDŁUG ŚW. MARKAMk 6,30-34 

Apostołowie zebrali się u Jezusa i opowiedzieli Mu wszystko, co zdziałali 

i czego nauczali. A On rzekł do nich: »Pójdźcie wy sami osobno na miejsce 

pustynne i wypocznijcie nieco«. Tak wielu bowiem przychodziło i odcho-

dziło, że nawet na posiłek nie mieli czasu. 

Odpłynęli więc łodzią na miejsce pustynne osobno. Lecz widziano ich 

odpływających. Wielu zauważyło to i zbiegli się tam pieszo ze wszystkich 

miast, a nawet ich uprzedzili. 

Gdy Jezus wysiadł, ujrzał wielki tłum i zdjęła Go litość nad nimi; byli 

bowiem jak owce nie mające pasterza. I zaczął ich nauczać. 

PATRON TYGODNIA: ŚW. BRYGIDA, WDOWA 
Urodziła się ok. 1303 w Finsta koło Uppsali. Była córką jednego z najbogatszych 
właścicieli ziemskich w Szwecji, Birgera Perssona, guber-
natora i sędziego (Lagman) prowincji Uppland, oraz Inge-
borgi Bengtsdotter z rodziny Folkunga (spokrewnionej z ro-
dziną panującą), bogobojnego i religijnego małżeństwa. 
Jedną z krewnych była św. Ingrid, zmarła dwadzieścia lat 
przed narodzeniem Brygidy… 

Otrzymała staranne wychowanie religijne. To niemu, a także 
wpływowi ciotki, która przejęła odpowiedzialność za jej 
wychowanie po śmierci matki (ok. 1315), zawdzięczała 
niezłamaną siłę woli, która później ją charakteryzowała. 

W 1316 została złączona węzłem małżeńskim z 18-letnim 
Ulfem Gudmarssonem. Małżeństwo było bardzo szczęśliwe, 
a Brygida uzyskała olbrzymi wpływ na swego szlachetnego 
i bogobojnego męża. Obdarowani zostali ośmiorgiem dzieci, 
a wśród nich Katarzyną (również świętą). 

Świątobliwe życie i dobroczynność sprawiły, że jej sława 
zaczęła się szybko rozszerzać. Zaczęła prowadzić dyskusje 
i rozmowy z wieloma uczonymi i znanymi teologami swoich 
czasów: Mikołajem Hermanni, późniejszym biskupem 
Linkoping, Mateuszem, kanonem z Linkoping i swoim 
spowiednikiem, Piotrem opatem z Alvastrtt, i Piotrem 
Magisterem, kolejnym spowiednikiem. 

Gdy wraz z mężem przeniosła się na dwór króla Magnusa 
Erikssona również i tam pozyskała duże wpływy, nie wyłą-
czając osoby królewskiej. 

W latach 1341-43 odbyła, wraz z mężem, pielgrzymkę 
do Santiago de Compostella. 

Gdy zaraz po powrocie Ulf zmarł Brygida całkowicie 
poświęciła się praktykom ascetycznym i różnorakiej 
działalności religijnej. Zaczęła miewać częstsze, konkretniejsze wizje (nawiedzały 
ją już poprzednio, od siódmego roku życia…). Wierzyła, że sam Chrystus się jej 
pojawia. Te spotkania zaczęła opisywać w księdze Revelationes coelestes 
(Objawienia niebiańskie), szybko przetłumaczonej na łacinę. Uzyskały one szeroki 
rozgłos w ówczesnym świecie Christianitas. cd. na odwrocie… 

http://www.swzygmunt.knc.pl/
http://www.creationism.org/images/DoreBibleIllus/nJer0114Dore_Jeremiah.jpg
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INFORMACJE PARAFIALNE 
 W piątki, po Mszy św. o 18:00, KORONKA DO BOŻEGO 

MIŁOSIERDZIA. 

 Chrzty w lipcu w 4tą niedzielę miesiąca, 26.VII, na sumie. 
 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. 
 Parafialny Zespół Caritas 

 Dziękuje! jednej z parafianek, która ofiarowała 

lodówkę na realizację działalności charytatywnej. 
 Pragnie pomóc najuboższym dzieciom z naszej 

parafii wyposażając je na nowy rok szkolny. 
OFIARY można składać do puszki przy ołtarzu Matki Boskiej 
Nieustającej Pomocy. Za wszystkie ofiary - Bóg zapłać! 

 Zachęcamy do lektury prasy i wydawnictw katolickich! 

ZAPOWIEDZI 
 Zapowiedź II: Michał Zygmunt TEREBA, kawaler z parafii 

św. Maksymiliana Kolbego w Warszawie, i Katarzyna 
SERAFIN, panna, parafia tutejsza 

 Zapowiedź II: Marcin Adam JABŁOŃSKI, kawaler z Turowic, 

parafia tutejsza, i Katarzyna Barbara ZAWADZKA, panna 
z parafii św. Mikołaja w Wysokiej 

 Zapowiedź I: Piotr WIEWIURA, kawaler z Kawęczyna, i Kata-

rzyna PĘCZEK, 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 

INTENCJE MSZALNE I MODLITEWNE 

24.VII (piątek) 18:00 za † Leszka i Macieja Matejaków 

25.VII (sobota) 

7:30 
za † Wacławę Brzezińską, w IVtą rocznicę 
śmierci, i Wacława Kucickiego 

18:00 
za † Stanisława, w Iszą rocznicę śmierci, 
i Janinę Milewskich 

19:00 
Msza św. ślubna: Przemysław Makuch 
i Anna Porębska 

26.VII (niedziela) 

8:45 za † Annę Grudzień 

10:30 za † Zofię Goss, w IIgą rocznicę śmierci 

12:00 za parafian 

18:00 
za † Annę, Marię, Stanisława i Wasyla 
Bączkowskich 

PATRON TYGODNIA: ŚW. BRYGIDA, WDOWA, CD. 
Wizje te miały wywrzeć wielki wpływ na sposób przedstawiania narodzin Jezusa 
w sztuce (eg. małego Jezusa emitującego światło, Maryi o jasnych włosach, etc.). 
Brygida miała otrzymać przekaz o „5475 ciosach zadanych” Chrystusowi podczas 
Pasji. Otrzymała też polecenie czczenia Ran Chrystusa codziennym odmawia-
niem 15 Ojcze Nasz, Zdrowaś Mario oraz tzw. modlitwy „O…” (od początków 
inwokacji: O Jezu…, O Królu…). Weszły one potem w skład Godzinek… 

Założyła też nową kongregację, Najświętszego Zbawiciela, zwaną potocznie 
brygidkami. Główny klasztor nowego zgromadzenia, w Vadstena, otrzymała w da-
rze od króla Magnusa i jego żony Blanki. I chcąc otrzymać zatwierdzenie zakonu, 
rozszerzyć działalność i wziąć udział w uroczystościach Roku Jubileuszo-
wego 1350, wyjechała do Rzymu. 

Pozostała tam już do śmierci, w międzyczasie odbywając kilka pielgrzymek, m.in. 
do Asyżu, Farfy, Neapolu oraz w 1373 do Ziemi Świętej. 

W Rzymie poświęciła się całkowicie szerzeniu praktyk zapoczątkowanych 
w rodzinnej Szwecji, prowadzeniu pobożnego, pełnego miłosierdzia życia. 
Realizowała – z wielką determinacją – plan odnowy moralnej ówczesnego świata. 
I za to była w Rzymie kochaną… 

Namawiała też papieża do powrotu do Wiecznego Miasta z wygnania w Awinio-
nie. Pisała do niego, niejednokrotnie narażając się na śmiech cynicznych Rzy-
mian… A jednak w 1368 Urban V przyjechał do Rzymu, spotkał się z cesarzem… 
I choć później ponownie wyjechał z Włoch, to przełom został poczyniony. 

W 1370 osiągnęła główny cel - Urban V zatwierdził regułę brygidek. 

Zmarła w 1373. Pochowano ją w kościele San Lorenzo in Panisperna, ale już rok 
później jej szczątki córka Katarzyna zawiozła do klasztoru Vadstena. 

Już w 1391 została kanonizowana przez Bonifacego IX, co zatwierdził sobór 
w Konstancji w 1415. 

W 1999 Jan Paweł II ogłosił św. Brygidę patronką Europy. (uroczystość 23 lipca) 

il. (na poprzedniej stronie): BRYGIDA, witraż, klasztor w Vadstena; źródło: hem.bredband.net 

POLSKIE MADONNY (121): MATKA BOŻA BOLESNA Z OSIECZNA 
Nad miastem Osieczna, o 10 km od Leszna, góruje zabytkowy kościół 

z klasztorem franciszkanów, założony przez Adama Przyjemskiego, 

Oboźnego Koronnego i senatora, oraz jego rodzinę w 1622. Dzisiejsza 

świątynia, wzniesiona została w latach 1729-1733 pod kierownictwem 

słynnego włoskiego architekta, Wincentego Pompeo Ferrariego. 

W jej wnętrzu, wśród jednolitego, dębowego, rokokowego wystroju, w bo-

cznym ołtarzu znajduje się obraz Matki Bożej Bolesnej (69.590.5 cm, 

olejny na płótnie) – bolejącej nad przyszłymi losami swego, trzymającego 

w rączce krzyż, Syna. Już w 1635 przed Obrazem, powstałym zapewne 

niewiele lat wcześniej, dziełem nieznanego artysty, złożono pierwsze 

wotum dziękczynne. 

U dołu artysta umieścił napis, po polsku: „Dzieciątko Paniątko śpi snem 

zmorzone”, co może świadczyć o powstaniu obrazu w Polsce… 

Stara, miejscowa tradycja głosi, że w 1795, w dniu dokonania III rozbioru 

Polski, podczas publicznego nabożeństwa zasłona obrazu spadła 

samoczynnie i zakryła obraz przed przerażonymi tym zjawiskiem 

zakonnikami i wiernymi… 

W czasie zaborów klasztor w Osiecznej, jak duża część polskich 

sanktuariów, był zamknięty rozkazem rządu pruskiego, ale pamięć 

Madonny Osiecznej nie zaginęła wśród wiernych. To jej przypisywano 

zwycięstwo nad Niemcami w 1919, gdy 80 powstańców wielkopolskich 

przemogło w Osiecznej 4-krotnie większe siły wroga. A w niesamowitym 

dwudziestoleciu międzywojennym kult Madonny rozkwitnął na nowo, 

szczególnie po ponownym przejęciu klasztoru – po stu latach nieobecności 

- przez franciszkanów w 1927. 

W czasie II wojny światowej Niemcy, 

po brutalnym wydaleniu zakonników 

w 1941, zamknęli kościół klasztorny, 

wykorzystując go jako magazyn su-

rowców, a w klasztorze założyli karny 

obóz pracy dla kobiet - filię więzienia 

rawickiego. Przewinęło się przez niego 

ok. 1600 więźniarek. Szesnaście 

z nich zmarło i zostało pochowanych 

w przy-klasztornym ogrodzie… Ale O-

braz przetrwał przechowany w miej-

scowym kościele parafialnym… 

Zaraz po wojnie do Osiecznej wrócili 

franciszkanie, a z okazji uroczystości 

milenijnych abp poznański Antoni Ba-

raniak zaliczył kościół klasztorny do 

Sanktuariów Maryjnych swej diecezji. 

O zaufaniu do Pani Osiecznej mówią niezliczone intencje ofiarodawców 

i księgi próśb. O Jej łaskawości świadczą wota, liczne, dawne i nowsze, 

nieraz szczerozłote, złocone korony z przeszło 200 czeskimi kamieniami, 

złożone na skroni Matki i Dzieciątka już przed 1737. 

Pod Obrazem znajduje się XVIII w. miedzioryt, w barokowym kartuszu, 

z napisem: „Obrazu Łaskawego i Cudownego Najświętszej Bogarodzicy 

Panny Maryi, w Wielkopolsce, w kościele osieckim oo. Reformatów 

zakonu św. Franciszka, prawdziwe Wrażenie”. 

Obraz był w ciągu wieków przemalowywany i uległ pewnym uszkodzeniom. 

Renowację przeprowadzono w 1973 w Toruniu, dzięki której przywrócono 

obrazowi pierwotną kompozycję z XVII w. (na przykład Matka Boża ma 

jasną – w przeciwieństwie do wizerunku jasnogórskiego – karnację). 

Stolica Apostolska osobnym dekretem z 1976 dozwoliła na uroczysty akt 

papieskiej koronacji Madonny Osiecznej. Koronacja miała miejsce w 1979 

i dokonał jej abp poznański Jerzy Stroba. 

adres: Sanktuarium Klasztor oo. Franciszkanów, ul. O. Ed. Frankiewicza 43, 64-113 Osieczna 
il. MATKA BOLESNA, Osieczna źródło: theotokos.ovh.org 

PROŚBA 
Naucz nas także palce zwijać 

i drzwi podpierać z tamtej strony 

pokojów próżnej już miłości 

niech kiedy trzeba będzie pięścią 

to co marzyło tak o szczęściu 

i osłaniało chudy płomyk 

a potem po skończonej walce 

pozwól nam rozprostować palce 

choćby już była tylko pustka 

gdy w dłoń otwartą przyjmiesz klęskę 

gdy czaszkę w czułe palce weźmiesz 

zacznie się wtedy jeszcze raz 

otwartych dłoni wielka sprawa 

po strunach podroż po zabawach 

ostatnie ziarno ocalenia 

HERBERT, Zbigniew (1924, Lwów – 1998, Warszawa), z tomiku „Hermes, pies i gwiazda” 
il.: ŚW. FRANCISZEK MEDYTUJĄCY NAD ŚMIERCIĄ, GRECO, El (1541, Candia - 1614, Toledo), 1600-02, olejny na 

płótnie, 168.5103.2 cm, National Gallery of Canada, Ottawa; źródło: www.wga.hu 

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://hem.bredband.net/sim1/swe/lakes/lakes_03.html
http://theotokos.ovh.org/osieczna.php
http://www.wga.hu/frames-e.html?/html/g/greco_el/15/1504grec.html
http://www.swzygmunt.knc.pl/

