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Jezus dokonywał czynów, jak na przykład odpuszczenie grzechów, które potwierdzały, że jest Bogiem ZbawicielemPor. J 5, 16-18. Niektórzy Żydzi, nie uznając Boga, 

który stal się człowiekiemPor. J 1, 14, widzieli w Nim „człowieka uważającego siebie za Boga”J 10, 33 i osądzili Go jako bluźniercę. [KKK, 594] 

JEDENASTA NIEDZIELA ZWYKŁA 

 
BANKIET W DOMU SZYMONA, STROZZI, Bernardo (1581, Genua - 1644, Wenecja), ok. 1630, olejny na płótnie, 

272×740 cm, Gallerie dell'Accademia, Wenecja; źródło: www.wga.hu 

Z DRUGIEJ KSIĘGI SAMUELA2 Sm 121. 7-10.13 

Bóg posłał do Dawida proroka Natana. Ten przybył do niego i powiedział: 

„To mówi Pan, Bóg Izraela: »Ja namaściłem cię na króla nad Izraelem. 

Ja uwolniłem cię z mocy Saula. Dałem ci dom twojego pana, a żony 

twego pana na twoje łono, oddałem ci dom Izraela i Judy, a gdyby i tego było 

za mało, dodałbym ci jeszcze więcej. 

Czemu zlekceważyłeś słowo Pana, popełniając to, co złe w Jego oczach? 

Zabiłeś mieczem Chetytę Uriasza, a jego żonę wziąłeś sobie za małżonkę. 

Zamordowałeś go mieczem Ammonitów. Dlatego właśnie miecz nie oddali 

się od domu twojego na wieki, albowiem Mnie zlekceważyłeś, a żonę Uriasza 

Chetyty wziąłeś sobie za małżonkę«”. 

Dawid rzekł do Natana: „Zgrzeszyłem wobec Pana”. Natan odrzekł Dawidowi: 

„Pan odpuszcza ci też twój grzech, nie umrzesz”. 

PSALM RESPONSORYJNYPs 32 

REFREN: Daruj mi, Panie, winę mego grzechu 

Szczęśliwy człowiek, któremu odpuszczona została nieprawość, 

a jego grzech zapomniany. 

Szczęśliwy ten, któremu Pan nie poczytuje winy, 

a w jego duszy nie kryje się podstęp. 

Grzech wyznałem Tobie 

i nie ukryłem mej winy. 

Rzekłem: „Wyznaję mą nieprawość Panu”, 

a Ty darowałeś niegodziwość mego grzechu. 

Ty jesteś moją ucieczką, wyrwiesz mnie z ucisku, 

otoczysz mnie radością z mego ocalenia. 

Cieszcie się i weselcie w Panu, sprawiedliwi, 

radośnie śpiewajcie wszyscy prawego serca. 

Z LISTU ŚWIĘTEGO PAWŁA APOSTOŁA DO GALATÓWGa 2,16.19-21 

Bracia, 

Przeświadczeni, że człowiek osiąga usprawiedliwienie nie przez 

wypełnianie Prawa za pomocą uczynków, lecz jedynie przez wiarę 

w Jezusa Chrystusa, my właśnie uwierzyliśmy w Chrystusa Jezusa, 

by osiągnąć usprawiedliwienie z wiary w Chrystusa, a nie przez wy-

pełnianie Prawa za pomocą uczynków, jako że przez wypełnianie Prawa 

nikt nie osiągnie usprawiedliwienia. 

Tymczasem ja dla Prawa umarłem przez Prawo, aby żyć dla Boga: razem 

z Chrystusem zostałem przybity do krzyża. Teraz zaś już nie ja żyję, lecz żyje 

we mnie Chrystus. Choć nadal prowadzę życie w ciele, jednak obecne życie 

moje jest życiem wiary w Syna Bożego, który umiłował mnie i samego siebie 

wydał za mnie. Nie mogę odrzucić łaski danej przez Boga. Jeżeli zaś u-

sprawiedliwienie dokonuje się przez Prawo, to Chrystus umarł na darmo. 

AKLAMACJA1 J 4,10b Alleluja, Alleluja, Alleluja! 

Bóg pierwszy nas umiłował i posłał swojego Syna 

jako ofiarę przebłagalną za nasze grzechy. 

SŁOWA EWANGELII WEDŁUG ŚW. ŁUKASZAŁk 7,36-8,3 

Jeden z faryzeuszów zaprosił Jezusa do siebie na posiłek. Wszedł więc do 

domu faryzeusza i zajął miejsce za stołem. A oto kobieta, która prowadziła 

w mieście życie grzeszne, dowiedziawszy się, że jest gościem w domu 

faryzeusza, przyniosła flakonik alabastrowy olejku i stanąwszy z tyłu u nóg 

Jego, płacząc, zaczęła oblewać Jego nogi i włosami swej głowy je wycierać. 

Potem całowała Jego stopy i namaszczała je olejkiem. 

Widząc to faryzeusz, który Go zaprosił, mówił sam do siebie: „Gdyby On był 

prorokiem, wiedziałby, co za jedna i jaka jest ta kobieta, która się Go 

dotyka, że jest grzesznicą”. 

Na to Jezus rzekł do niego: »Szymonie, muszę ci coś powiedzieć«. 

On rzekł: „Powiedz, Nauczycielu”. 

»Pewien wierzyciel miał dwóch dłużników. Jeden winien mu był pięćset 

denarów, a drugi pięćdziesiąt. Gdy nie mieli z czego oddać, darował 

obydwom. Który więc z nich będzie go bardziej miłował?«. 

Szymon odpowiedział: „Sądzę, że ten, któremu więcej darował”. 

On mu rzekł: »Słusznie osądziłeś«. 

Potem zwrócił się do kobiety i rzekł Szymonowi: »Widzisz tę kobietę? 

Wszedłem do twego domu, a nie podałeś Mi wody do nóg; ona zaś łzami 

oblała Mi stopy i swymi włosami je otarła. Nie dałeś Mi pocałunku; a ona, 

odkąd wszedłem, nie przestaje całować nóg moich. Głowy nie namaściłeś 

Mi oliwą; ona zaś olejkiem namaściła moje nogi. Dlatego powiadam ci: 

Odpuszczone są jej liczne grzechy, ponieważ bardzo umiłowała. A ten, 

komu mało się odpuszcza, mało miłuje«. 

Do niej zaś rzekł: »Twoje grzechy są odpuszczone«. Na to współbiesiadnicy 

zaczęli mówić sami do siebie: „Któż On jest, że nawet grzechy 

odpuszcza?”. 

On zaś rzekł do kobiety: »Twoja wiara cię ocaliła, idź w pokoju«. 

Następnie wędrował przez miasta i wsie, nauczając i głosząc Ewangelię o 

królestwie Bożym. A było z Nim Dwunastu oraz kilka kobiet, które uwolnił 

od złych duchów i od słabości: Maria, zwana Magdaleną, którą opuściło 

siedem złych duchów; Joanna, żona Chuzy, zarządcy u Heroda; Zuzanna i 

wiele innych, które im usługiwały ze swego mienia. 

PATRON TYGODNIA: ŚW. GRZEGORZ BARBARIGO, KARD. 
Gregorio Giovanni Gasparo urodził się w 1625 w Wenecji w arystokratycznej 
rodzinie Barbarigo. Ojciec były weneckim senatorem. 

Studia filozofii i prawa (w tym greki, matematyki 
i historii) na uniwersytecie w Padwie przerwał, 
by towarzyszyć ojcu w roli sekretarza na konferen-
cji pokojowej w Monachium, kończącej pokojem 
westfalskim wojnę 30-letnią w Niemczech. 

Tam też Gregorio poznał abpa Fabio Chigi, który 
namówił go na kontynuację przerwanych i rozpo-
częcie teologicznych studiów. Po ich ukończeniu 

Gregorio w 1655 przyjął święcenia kapłańskie. 

Rok później Aleksander VII (został nim kard. Fa-
bio Chigi) powierzył mu funkcję prałata domu pa-
pieskiego i referendarza apostolskiego trybunału 
sprawiedliwości. Rozpocząć jednak musiał od ko-
ordynacji zmagań miasta z pustoszącą je plagą… 

W 1657 został biskupem Bergamo, a w 1660 
powołano go do kolegium kardynalskiego. W 1664 został biskupem Padwy. 

W prowadzonych przez siebie diecezjach przeprowadził gruntowne reformy, 
zasadniczo opierając się na ustaleniach soboru trydenckiego (Concilium 
Tridentinum). W Bergamo założył seminarium i ustalił w nim regułę opracowaną 
przez św. Karola Boromeusza – który przez całe życie stanowił dla niego wzór 
kapłana i biskupa. W Padwie, gdzie jego polem działalności była odnowa 
katechizacji i nauczania, praca nad powołaniami i kształceniem kapłanów, nadał 
rozszerzonemu seminarium nowe statuty („Regulae Studiorum”, 1690). 

Dzięki jego nieustającemu zaangażowaniu w życie seminaryjne, nauczanie 
wiedzy teologicznej i biblijnej, a także języków wschodnich, w Padwie powstała 
biblioteka i drukarnia seminaryjna (wydająca także w cyrlicy!). 

Prowadził zakrojoną na szeroką skalę działalność charytatywną. Brał udział 
w pracach nad jednością chrześcijan. Mówiono o nim: „jada ze służącymi i nigdy 
nie przestaje głosić prawd wiary katolickiej, promować działalności misjonarskiej 
i konieczności udzielania ostatniej posługi umierającym”… 

Przez parę lat (od 1667) odpowiedzialny był za katolickie szkolnictwo w Rzymie, 
a potem – przez trzy lata – na terenie całych dzisiejszych Włoch. 

Brał udział w pięciu conclave. Sam, ponoć dwukrotnie, odmówił godności… 

Zmarł w 1697 w Padwie i w tamtejszej katedrze został pochowany. Beatyfikował 
go Klemens XIV w 1771, a kanonizował Jan XIII w 1960. (uroczystość 17 czerwca) 

il.: ŚW. GREGORIO, CERESA, Carlo (1609. San Giovanni Bianco – 1679, Bergamo), ok. 1670, olejny 
na płótnie, San Giovanni Bianco; źródło www2.fiu.edu 

http://www.swzygmunt.knc.pl/
http://www.wga.hu/frames-e.html?/html/s/strozzi/1/banquet.html
http://www2.fiu.edu/~mirandas/bios1660.htm
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INFORMACJE PARAFIALNE 
 NABOŻEŃSTWA CZERWCOWE, z wystawieniem Najświętszego 

Sakramentu i śpiewaną litanią do Serca Pana Jezusa, 
odprawiane są codziennie po Mszy św. o 18:00. 

 13.VI (niedziela): Zgodnie z wolą naszego Arcypasterza, 

ks. abpa Kazimierza NYCZA, zbierane są ofiary na budowę 
Centrum Opatrzności Bożej. 

 17.VI (czwartek): Po Mszy św. o 18:00 spotkanie rodziców 

i dzieci z wychowawcami obozu wakacyjnego w Pyzówce 
k. Nowego Targu. Obecność obowiązkowa! 

 19.VI (sobota): NOWENNA DO MATKI BOŻEJ NIEUSTAJĄCEJ 

POMOCY przed Mszą św. o 18:00. Intencje zbiorowe można 
zgłaszać w zakrystii. 

 20.VI (niedziela): Zbliża się okres wakacji i urlopów, dlatego 

będziemy modlić się o szczęśliwą podróż dla kierowców: 
 Po Mszach św. nastąpi poświęcenie pojazdów. Na dro-

gach giną nasi najbliżsi, dlatego – prosząc o wstawien-

nictwo św. Krzysztofa - każdego roku święcimy pojazdy. 
 Ofiary składane przy tej okazji przeznaczone zostaną – 

jak zwykle - na program NIVA-POLSKA, wspierający 
polskich misjonarzy w zakupie środków transportu. 

 W przejściu nawy głównej wymieniono kratownice metalowe 
na granitowe. Można swobodnie przechodzić, są bezpieczne! 

 Uwaga: pomniki na cmentarzach ubezpieczamy indywidual-

nie. Parafia nie ponosi odpowiedzialności za ew. szkody. 
 Trwa zbiórka (w koszu przy ołtarzu Matki Bożej Nieustającej 

Pomocy, albo bezpośrednio na plebanii) artykułów spożyw-
czych, tekstylnych i chemicznych dla powodzian. 

 Chrzty w czerwcu w 4tą niedzielę miesiąca, 27.VI, na sumie. 
Zgłoszenia do 19.VI w kancelarii. Przygotowania, dla ro-
dziców i chrzestnych, 20.VI po sumie, w kościele. 

ŚLUBY 
Sakrament Małżeństwa w ostatnim czasie przyjęli: 

12.VI: 
Tomasz Zbigniew CITKOWICZ-JURKIEWICZ 

i Kamila Hanna MICHALCZAK 

11.VI: Mariusz Sebastian LAZUREK i Monika Anna KAMIŃSKA 

5.VI: 
Robert Jerzy BEDNARCZYK i Izabela Urszula RACZYŃSKA 

Tomasz TRAKUL i Iwona RADZIKOWSKA 

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

ODESZLI 
W ostatnim czasie odeszli z naszego grona: 

śp. Wojciech GUTOWSKI, † 8.VI.2010, l. 63 

śp. Antoni OSĘKA, † 2.VI.2010, l. 63 

Wieczne odpoczywanie racz Im dać Panie! 

INTENCJE MSZALNE I MODLITEWNE 

14.VI 
(poniedziałek) 

730 † Bogusława KANI (Msza św. Gregoriańska #4) 

1800 
† Jana Petroneli Wandy Genowefy i Jana 

SZUSTKOWSKICH  

15.VI 
(wtorek) 

730 † Bogusława KANI (Msza św. Gregoriańska #5) 

1800 † Aleksandra i Antoniny RACIBORSKICH 

16.VI 
(środa) 

730 † Bogusława KANI (Msza św. Gregoriańska #6) 

1800 † Jolanty MAĆKOWIAK 

17.VI 
(czwartek) 

730 † Bogusława KANI (Msza św. Gregoriańska #7) 

1800 
† Tadeusza GOŁAWSKIEGO 

Adama Marianny MICHALAK 

18.VI 
(piątek) 

730 † Bogusława KANI (Msza św. Gregoriańska #8) 

1800 
† Marii Stanisława GADOMSKICH 

i całej rodziny GADOMSKICH JANISZKÓW  

19.VI 
(sobota) 

730 † Bogusława KANI (Msza św. Gregoriańska #9) 

  

1800 
NOWENNA DO MATKI BOŻEJ NIEUSTAJĄCEJ POMOCY 

INTENCJE ZBIOROWE 

20.VI 
(niedziela) 

845 † Sabiny i Jana ULICKICH 
1030 † Leszka Franciszka Stefanii BURACZYŃSKICH 

1200 
ZA PARAFIAN 

† Bogusława KANI (Msza św. Gregoriańska #10) 

1800 
† Władysława BICZYK 

Władysławy Jana Władysława SMOLIŃSKICH  

TAJEMNICE EUCHARYSTII (54): ŚWIĘTA KREW Z BRUGII 
Z mroków historii wyłaniają się dwie wersje obecności ampułki 

ze szmatką przesiąkniętą Najświętszą Krwią w Brugii. Obie związane są 

z jakże często niesłusznie oczernianymi, bądź odrzucanymi jako nie-

istotne, przez obowiązującą na niwie publicznej lewacką ideologią, 

wydarzeniami stanowiącymi założycielski fundament dzisiejszej Europy – 

krucjatami, czyli wyprawami krzyżowymi. 

Pierwsza z nich głosi, iż buteleczkę ze szmatką z Krwią Chrystusa do Brugii 

przywiózł z Jerozolimy książę Thierry Alzacki (Diederik van den Elzas), 

który brał udział w drugiej krucjacie (1147-1149). Darować miał mu ją – 

jako swemu zięciowi - król Jerozolimy, Baldwin III. Cenna ampułka dotrzeć 

do Brugii miała w 1150 i została umieszczona w specjalnie, w celu 

jej uczczenia, wybudowanej kaplicy. 

Druga mówi, iż pochodzi ona z Konstantynopola, gdzie przechowywana 

miała być – wraz z innymi cennymi relikwiami Pasji Chrystusa - w Muzeum 

Imperialnym Buculeon: do 1203, gdy IV wyprawa krzyżowa zaatakowała 

Bizancjum. Do Brugii wysłać ją miał jeden z krzyżowców, książę Flandrii 

Baldwin IX, zaraz po koronacji (jako Baldwin I) na cesarza krótkotrwałego 

łacińskiego imperium Konstantynopola. 

Najstarsze zachowane dokumenty mówiące o Najświętszej Krwi w Brugii 

pochodzą z 1256. 

Inna legenda głosi, że Krew na szmatce z przywiezionej do Brugii ampułce 

przez parę tygodni znajdowała się w stanie zakrzepnięcia. Ale później, 

aż do 1325, w każdy piątek ok. 6 wieczorem cudownie przyjmowała 

płynną Postać… 

Acz kryształowa buteleczka nigdy nie została w Brugii otwarta to ostatnie 

badania wskazują, iż pochodzi ona z XI w. Wykonana miała być 

w okolicach Konstantynopola, gdzie podobne flakoniki wykorzystywane 

były do przetrzymywania pachnideł. 

Ewangelia nie zawiera żadnej informacji o zachowaniu Krwi Chrystusa. 

Drobna zmianka natomiast znajduje się w jednej z apokryficznych 

(nie wchodzących w skład kanonicznego, uznanego przez Kościół, Nowego 

Testamentu) ewangelii, jakoby parę kropli krwi, na szmatce, zachował, 

podczas przemywania zdjętego z krzyża Ciała Chrystusa, Józef z Arymatei. 

Te parę zdań stało u podstaw średniowiecznych (i nie tylko!) poszukiwań 

tzw. Świętego Graala… 

 
W 1310 papież Klemens V wydał bullę udzielającą odpustów pielgrzymom 

odwiedzającym i adorującym relikwię Krwi w Brugii. 

Dziś ta relikwia przechowywana jest w Bazylice Najświętszej Krwi (Heilig-

Bloedbaslilek) w Brugii – mieście nazwanym przez znanego XIX w. poetę 

Guido Gezelle „kopią Ziemi Świętej”. Umieszczona jest w znajdującej się 

w górnej kaplicy bazyliki kryształowej ampułce, zabezpieczonej korkiem 

ze złotym sznurkiem i zalakowanym czerwonym woskiem. Ampułka ta 

znajduje się z kolei w szklanym cylindrze uwieńczonym - po obu stronach - 

złotymi koronami. Wygrawerowana na cylindrze data („MCCCLXXXVIII 

die III maii” – 3 maj 1388) wskazuje na czas jego zamknięcia. 

Całość przechowywana jest we wspaniałym srebrnym tabernakulum 

z rzeźbą Baranka Bożego Bożego i aniołami podtrzymujących relikwię Krwi 

Chrystusa… 

Corocznie, w dniu święta Wniebowstąpienia, ulicami Brugii przechodzi – 

mająca swe początki jeszcze w XIII w. - procesja Najświętszej Krwi 

Pańskiej, a ubrani w stroje z epoki mieszkańcy odtwarzają przybycie 

do miasta księcia Flandrii z drogocenną ampułką… 

il. RELIKWIA KRWI CHRYSTUSA, bazylika Najświętszej Krwi, Brugia; źródło: commons.wikimedia.org 

MSZE ŚWIĘTE 

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

święta pracujące: 08:45, 18:00 

dni powszednie: Patrz – intencje parafialne 

KANCELARIA 

PARAFIALNA 

tel. fax. (22) 754 47 32; e-mail: swzygmunt.slomczyn@op.pl 

pon. wt. śr. pt. 09:00–10:00 

pon. wt. czw. 16:00–17:00 

soboty, niedziele i święta: Nieczynna 

WWW www.swzygmunt.knc.pl 
 

KSIĘŻA Proboszcz Józef NOWACKI, Wikariusz Kamil NOWACKI 
SEW 
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