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Chrystus wypełnia i objawia w Kościele swoją własną tajemnicę jako cel zamysłu Bożego: „Wszystko na nowo zjednoczyć w Chrystusie”Ef 1, 10. 518 Św. Paweł nazywa 

„wielką tajemnicą”Ef 5, 32 oblubieńcze zjednoczenie Chrystusa z Kościołem. Ponieważ Kościół jest zjednoczony z Chrystusem jako 796 swoim OblubieńcemPor. Ef 5, 25-27, 

także on sam staje się tajemnicąPor. Ef 3, 9-11. Kontemplując w nim tę tajemnicę, św. Paweł pisze: „Chrystus pośród was – nadzieja chwały”Kol 1, 27. [KKK, 772] 

SZESNASTA NIEDZIELA ZWYKŁA 

 
CHRYSTUS W DOMU MARII I MARTY, ENGELBRECHTSZ, Cornelis (ok. 1462, Leiden – 1527, Leiden), 1515-20, 

olejny na panelu, 55×44 cm, Rijksmuseum, Amsterdam; źródło: www.rijksmuseum.nl 

Z KSIĘGI RODZAJURdz 18,1-10a 

Pan ukazał się Abrahamowi pod dębami Mamre, gdy ten siedział u wejścia 

do namiotu w najgorętszej porze dnia. Abraham, spojrzawszy, dostrzegł trzy 

ludzkie postacie naprzeciw siebie. Widząc je u wejścia do namiotu, podążył 

na ich spotkanie. 

A pokłoniwszy się im głęboko, rzekł: „O Panie, jeśli jestem tego godzien, racz 

nie omijać swego sługi! Przyniosę trochę wody, wy zaś raczcie obmyć sobie 

nogi, a potem odpocznijcie pod drzewami. Pozwólcie też, że pójdę wziąć 

nieco jedzenia, abyście się pokrzepili, zanim pójdziecie dalej, skoro 

przechodzicie koło sługi waszego”. A oni mu rzekli: „Uczyń tak, jak 

powiedziałeś”. 

Abraham poszedł więc spiesznie do namiotu Sary i rzekł: 

”Prędko zaczyń ciasto z trzech miar najczystszej mąki i zrób podpłomyki”. 

Potem podążył do trzody i wybrawszy tłuste i piękne cielę, dał je słudze, aby 

ten szybko je przyrządził. Po czym, wziąwszy twaróg, mleko i przyrządzone 

cielę, postawił przed nimi, a gdy oni jedli, stał przed nimi pod drzewem. 

Zapytali go: „Gdzież jest żona twoja, Sara?”. Odpowiedział im: „W tym oto 

namiocie”. Rzekł mu jeden z nich: „O tej porze za rok znów wrócę do ciebie, 

twoja zaś żona Sara, będzie miała wtedy syna”. 

PSALM RESPONSORYJNYPs 15 

REFREN: Prawy zamieszka w domu Twoim, Panie 

Kto zamieszka na Twej górze świętej? 

Ten, kto postępuje nienagannie, 

działa sprawiedliwie i mówi prawdę w swym sercu, 

kto swym językiem oszczerstw nie głosi. 

Kto nie czyni bliźniemu nic złego, 

nie ubliża swoim sąsiadom, 

kto za godnego wzgardy uważa złoczyńcę, 

ale szanuje tego, kto się boi Pana. 

Kto dotrzyma przysięgi dla siebie niekorzystnej, 

kto nie daje swych pieniędzy na lichwę 

i nie da się przekupić przeciw niewinnemu. 

Kto tak postępuje, nigdy się nie zachwieje. 

Z LISTU ŚWIĘTEGO PAWŁA APOSTOŁA DO KOLOSANKol 1,24-28 

Bracia: 

Teraz raduję się w cierpieniach za was i ze swej strony w moim ciele 

dopełniam braki udręk Chrystusa dla dobra Jego Ciała, którym jest 

Kościół. Jego sługą stałem się według zleconego mi wobec was Bożego 

włodarstwa: mam wypełnić posłannictwo głoszenia słowa Bożego. 

Tajemnica ta, ukryta od wieków i pokoleń, teraz została objawiona Jego 

świętym, którym Bóg zechciał oznajmić, jak wielkie jest bogactwo chwały 

tej tajemnicy pośród pogan. 

Jest nią Chrystus pośród was — nadzieja chwały. Jego to głosimy, 

upominając każdego człowieka i ucząc każdego człowieka z całą 

mądrością, aby każdego człowieka okazać doskonałym w Chrystusie. 

AKLAMACJAPor. Dz 16,14b Alleluja, Alleluja, Alleluja! 

Otwórz, Panie, nasze serca, 

abyśmy uważnie słuchali słów Syna Twojego. 

SŁOWA EWANGELII WEDŁUG ŚW. ŁUKASZAŁk 10,38-42 

Jezus przyszedł do pewnej wsi. Tam niejaka niewiasta, imieniem Marta, 

przyjęła Go do swego domu. Miała ona siostrę, imieniem Maria, która 

siadła u nóg Pana i przysłuchiwała się Jego mowie. Natomiast Marta 

uwijała się koło rozmaitych posług. Przystąpiła więc do Niego i rzekła: 

„Panie, czy Ci to obojętne, że moja siostra zostawiła mnie samą przy 

usługiwaniu? Powiedz jej, żeby mi pomogła”. 

A Pan jej odpowiedział: »Marto, Marto, troszczysz się i niepokoisz o wiele, a 

potrzeba mało albo tylko jednego. Maria obrała najlepszą cząstkę, której 

nie będzie pozbawiona«. 

PATRON TYGODNIA: ŚW. FRYDERYK Z UTRECHTU, BISKUP I MĘCZENNIK 
Urodził się ok. 780 w Friesland. Był wnukiem króla Fryzji, Radbouda. 

Nauki pobierał w Utrechcie. Jednym z jego nauczycieli był bp. Ricfried. 
Po ukończeniu został wyświęcony na kapłana i wysłano go na tereny misyjne 
w północnej części diecezji Utrechtu (i poza nią), gdzie ciągle jeszcze żyło wielu 
pogan. Wiadomo, że nauczał w Walcheren oraz Stavoren i okolicach 
(wraz ze św. Odulfusem). 

Po śmierci Ricfrieda w 815/6 został biskupem Utrechtu. Jako biskup 
kontynuował działalność misjonarską 
na ciągle pogańskich terenach… 

Znany był z pobożności. Ceniono też jego wiedzą 
i erudycję. Prowadził korespondencję z najzna-
mienitszymi postaciami swojej epoki. Brał aktywny 
udział w synodzie w Mainz w 829. 

Napisał też modlitwę do Trójcy Przenajświętszej, 
która przez wieki była używana w Holandii. 

Miał był również autorem biografii św. Bonifacego: 
„Vita St. Bonifaci”. 

Okoliczności jego męczeńskiej śmierci nie są 
dokładnie znane. Tradycja utrzymuje, iż zaszty-
letowało go, gdy odprawiał Mszę św., dwóch 
mężczyzn w 834/8. W ostatnich chwilach życia 

recytować miał słowa Psalmu 116 „Będę chodził 

w obecności Pańskiej w krainie żyjących”… 

Źródła z XI i XII w. podają, iż morderstwo 
dokonane zostało na polecenie cesarzowej 
Judyty, krytykowanej przez Fryderyka 
za prowadzony styl życia. Inne źródła nato-
miast śmierć Fryderyka przypisują wrogim 
chrześcijaństwu pogańskim mieszkańcom 
Walcheren, gdzie biskup nauczał… 

Pochowany został w Utrechcie i dziś jego relikwie przechowywane są w kościele 
św. Salwatora. 

Cnoty Fryderyka wychwalali już mu współcześni. Rabanus Maurus na przykład 
napisał specjalny poemat mu poświęcony. A wkrótce po śmierci Fryderyk został 
kanonizowany. 

Jest patronem cierpiących na wady słuchu. (uroczystość 18 lipca) 

il.: ŚW. FRYDERYK Z UTRECHTU, SCERPSWERT, Elyas (tworzył XIVw., Utrecht), 1362, srebro, wys. 45 cm, 
Rijksmuseum, Amsterdam; źródło www.wga.hu 

http://www.swzygmunt.knc.pl/
http://www.rijksmuseum.nl/catalogue/sk-a-2232.html
http://www.wga.hu/frames-e.html?/html/s/scerpswe/reliquar.html


 

 NR XXIX/2010 (431) 
 

Wyd. Redakcja parafia św. Zygmunta, ul. Wiślana 85, 05-507, Słomczyn, 18 lipca 2010 strona — 2 — 
Nakład: 400 egz. 

INFORMACJE PARAFIALNE 
 Organizowane są dwa obozy letnie dla dzieci naszej parafii: 

 W dniach 1–14.VIII organizowane są letnie kolonie 
dla dzieci w Pyzówce k. Nowego Targu. Osoby pragnące 
wesprzeć ten wyjazd proszone są o składanie indy-
widualnych ofiar do ks. Kamila. 

 Parafialny Zespół Caritas będzie współorganizatorem 
obozu wakacyjnego w Murzasichlu, na który chce zabrać 
15 dzieci z rodzin ubogich. Potrzebne jest finansowe 
wsparcie tej inicjatywy. Pieniądze można wpłacać 
na konto parafialne: 

Parafia Rzymsko–Katolicka św. Zygmunta, 
ul. Wiślana 85, 05-507 Słomczyn 

PKO S.A. VII O. w Warszawie 
nr r-ku 51 1240 1109 1111 0010 1498 1185 

z dopiskiem „Obóz Murzasichle” 

bądź przekazać bezpośrednio organizatorom obozu 
(p. Jolanta Kornaszewska). 

 Trwa coroczna, lipcowa zbiórka pieniężna na wyprawki 
szkolne dla najuboższych dzieci z naszej parafii, 
organizowana przez Parafialny Zespół Caritas. Ofiary 
można składać do skarbonki znajdującej się przy 

ołtarzu Matki Bożej Nieustającej Pomocy. Mamy nadzieję, 
że również w tym roku nie zabraknie ludzi o otwartym 
i wrażliwym sercu, którzy z radością podzielą się z innymi 
tym co sami posiadają. Za wszystkie ofiary składamy 
serdeczne Bóg zapłać! 

 W czasie wakacyjnego odpoczynku zachęcamy! do lektury 

prasy i wydawnictw katolickich. 

ZAPOWIEDZI 
Zapowiedź II: Michał Andrzej KAWECKI, kawaler, i Magdalena 

Maria SAWIC, panna, oboje z parafii tutejszej 
Ktokolwiek wiedziałby o przeszkodach w zawarciu małżeństwa przez 

w/w osoby proszony jest o skontaktowanie się z Kancelarią Parafialną 

POLSKIE MADONNY (138): MATKA BOŻA POCIESZENIA W KRYPNIE 
Jak głosi jedna z legend (a jest ich kilkanaście!), obraz Matki Bożej pojawił 

się na grubej lipie, pod którą była krypa przeznaczona do pojenia koni. 

Obraz trzykrotnie odnoszono do kościoła w Knyszynie i za każdym razem 

powracał. Od tego miejsca i wydarzenia prawdopodobnie pochodzi nazwa 

miejscowości: najpierw „Krypka”, „Krypa”, a na początku XVI w. - Krypno. 

Według skąpych źródeł historycznych, obraz przechowywano w kościele 

lub na dworze Radziwiłłów w Knyszynie (albo też na dworze starosty 

knyszyńskiego, Jana Hetmana Zamojskiego). Stamtąd dopiero został 

przeniesiony do Krypna i umieszczony w małej kaplicy, zbudowanej na 

miejscu objawienia, która przetrwała do 1625. 

Niektórzy historycy twierdzą, że został ofiarowany do nowo wybudowanej 

fary knyszyńskiej w 1520. przez biskupa Erazma Ciołka - plebana 

goniądzkiego. Obraz krypniański jest XIII-wieczną kopią obrazu Matki 

Bożej Śnieżnej z Bazyliki Santa Maria Maggiore w Rzymie. Namalowany 

został na desce lipowej o wymiarach 97×63,5 cm, na podkładzie 

kredowym, techniką temperową. 

W 1625 Katarzyna Zamojska - żona 

Tomasza Zamojskiego, podkanclerzego 

królewskiego - ufundowała drewnianą 

świątynię, która była kościołem 

filialnym parafii knyszyńskiej. W nim 

znalazła miejsce Pani na Krypnie. 

W połowie XVIII w. powstał nowy koś-

ciół, drewniany, znacznie większy od po-

przedniego. Przetrwał ponad 100 lat. 

W latach 1881-1885 wzniesiono w Kry-

pnie obecny kościół murowany. W ołta-

rzu głównym umieszczono krypniański, 

słynący łaskami obraz Matki Bożej 

Pocieszenia… 

I wojna światowa wyrządziła sanktu-

arium krypniańskiemu dotkliwe straty, 

jednak bardzo szybko przywrócono 

świetność sanktuarium. Duże zasługi ma ks. Antoni Walentynowicz, 

proboszcz w latach 1934-1944. Ożywił kultu Matki Bożej Krypniańskiej. 

Wydał dwie książeczki o Krypnie, pisał wiersze o Matce Bożej Pocieszenia, 

które z czasem stały się pieśniami śpiewanymi przed Cudownym 

Obrazem. Ułożył nabożeństwo „Dróżki Maryjne” i wybudował kaplice 

w formie Stacji Siedmiu Boleści Matki Bożej. Przy bramie wmurował 

fragmenty płyty nagrobnej z grobowca króla Zygmunta Augusta… 

Zginął w trakcie przechodzenia frontu w sierpniu 1944. W czasie II wojny 

światowej sanktuarium zostało zresztą poważnie uszkodzone. Na szczę-

ście słynący łaskami obraz Matki Bożej nie ucierpiał ani w czasie 

pierwszej, ani w drugiej wojny światowej. 

Po tej ostatniej pozostało tylko małe draśnięcie na policzku Świętego 

Wizerunku, spowodowane odłamkiem z pocisków artyleryjskich 

eksplodujących w świątyni… 

Tę, „która od wieków doznaje tu czci, a ostatnio jest szczególnie czczona 

jako Patronka rodzin Archidiecezji Białostockiej”, uroczyście koronował, 

koronami papieskimi, 8.IX.1985, Prymas Polski kard. Józef Glemp 

w obecności kard. Henryka Gulbinowicza, Metropolity Wrocławskiego. 

W czasie uroczystości koronacyjnych prymas Polski powiedział: 

„Nasze korony, które zawierają w sobie ofiarę pracy i serca tutejszego 

ludu, gdy będą ozdabiać skronie Dzieciątka Bożego i Matki Najświętszej, 

mają być znakiem na pokolenia - znakiem wiary i wielkiej czci. Mają 

ukazywać, jaka wielka jest miłość tego pokolenia, które przekazuje 

świadectwo swej wiary i swej miłości pokoleniom następnym, które mają 

być silne Bogiem, silne wiarą, silne miłością ku Matce Najświętszej”… 

A Ojciec św. Jan Paweł II w telegramie napisał: „Modlę się, aby synowie 

i córki tej ziemi, wpatrzeni we wzór Matki Pocieszenia, byli zawsze silni 

wiarą, nadzieją i miłością oraz czuli się współodpowiedzialni za Ewangelię 

i za Dzieło Zbawienia” 

adres: 19–111 Krypno, Kościelne 29 il. źródło: www.krypno.bialystok.opoka.org.pl 

POCZET PAPIEŻY (153): WIKTOR II 
Gebhard urodził się ok. 1018 w bawarskim Nordgau, lub w Szwabii 

(jak podają źródła niemieckie). Pochodził z rodu hrabiów Dollnstein-

Hirschberg (ojcem był hrabia Hartwig a matką Baliza) i był spokrewniony 

z domem cesarskim. 

Od 1042 zasiadł na stolicy biskupiej w Eichstätt 

(miał wtedy 24 lata, ale cesarz przekonany 

został do niego został przez abpa Bardo 

z Miśni), ciesząc się wielkim autorytetem jako 

doradca i  kanclerz na dworze Henryka III… 

Miał być człowiekiem wielkich cnót i uczci-

wości. 

Od tej pory uczestniczył w wielu najważniejszych 

wydarzeniach panowania Henryka III: koronacji 

na cesarza w Rzymie w 1046, synodach organizo-

wanych przez papieża Leona XIII, konsultacjach między papiestwem 

a cesarstwem. Stał się najważniejszym doradcą cesarza. 

W 1053 namówił cesarza na odmowę wsparcia Leona IX w starciach 

z nacierającymi od południa Italii Normanami. Ponoć później miał tego 

żałować… 

Po śmierci Leona na dwór cesarski przybył Hildebrand z prośbą o wy-

znaczenie Gebharda na następcę św. Piotra. Na sejmie (Diet) niemieckim 

w Miśni cesarz wyraził zgodę, ale Gebhard przez 5 miesięcy miał ociągać 

się z przyjęciem ofiarowywanej mu godności… 

Przyjął propozycję dopiero, gdy cesarz zgodził się oddać Stolicy 

Apostolskiej wszystkie zaanektowane uprzednio tereny. Udał się wtedy, 

wraz z Hildebrandem, do Rzymu i tam w 1055 przyjął tiarę pod imieniem 

Wiktora II. 

Rządził Kościołem w duchu swego poprzednika Leona IX, czyli kościelnej 

odnowy. Zwoływane przezeń synody reformistyczne: we Florencji (1055), 

Tuluzie (1056), Compostelli (1056) i Rzymie (1057), w których papież 

uczestniczył osobiście lub przez swych legatów, zajęły się nade wszystko 

przywróceniem dyscypliny kościelnej, odnowieniem życia religijnego 

i wykorzenieniem symonii. 

Podczas swego pobytu w 1056 w Niemczech był świadkiem 

przedwczesnego zgonu Henryka III, który powierzył jego opiece swego 

niepełnoletniego syna, Henryka IV. Wiktor II przyjął więc na pewien czas 

urząd regenta państwa i zapewnił młodemu królowi dziedzictwo. 

Począwszy od lutego 1057 Wiktor II kontynuował zwoływanie i orga-

nizowanie synodów reformistycznych w Italii. I podczas obrad jednego 

z nich – w Arezzo w 1057 – odszedł do Pana. 

Zgodnie z życzeniem papieża, jego szczątki wieziono do Eichstätt, gdzie 

miał zostać pochowany. Po drodze jednak mieszkańcy Ravenny odebrali 

przemocą ciało i pochowali papieża w kościele Santa Maria Rotonda, obok 

Teodoryka Wielkiego. 

Na tym pontyfikacie zakończyła się ścisła współpraca cesarstwa 

i papiestwa w zabiegach o zreformowanie Kościoła: zabiegach, którym 

dotąd patronował cesarz… 

il. WIKTOR II, 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: 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 Jacek DZIKOWSKI, Wikariusz Kamil NOWACKI 
SEW 

http://www.krypno.bialystok.opoka.org.pl/?cudowny-obraz-matki-bozej,12
http://www.niedziela.pl/papieze.php?r=biogram&nr=153
http://www.swzygmunt.knc.pl/

