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Uczniowie Chrystusa powinni upodabniać się do Niego, aż On ukształtuje się w nichPor. Ga 4, 19. „Dlatego też dopuszczeni jesteśmy do misteriów Jego życia, z Nim 

współukształtowani, wespół z Nim umarli i wespół z martwych wskrzeszeni, aż wespół z Nim panować będziemy”Sobór Watykański II, konst. Lumen gentium, 7. [KKK, 562] 

CZTERNASTA NIEDZIELA ZWYKŁA 

 
PRZYJDŹCIE DO MNIE WSZYSCY, COPPING, Harold (1863 – 1932, Sevenoaks?), 1910?, z tzw. „Biblii Coppinga”; 

źródło: www.flickr.com 

Z KSIĘGI PROROKA ZACHARIASZAZa 9,9–10 

To mówi Pan: 

»Raduj się wielce, Córo Syjonu, wołaj radośnie, Córo Jeruzalem! Oto Król 

twój idzie do ciebie, sprawiedliwy i zwycięski. Pokorny jedzie na osiołku, 

na oślątku, źrebięciu oślicy. 

On zniszczy rydwany w Efraimie i konie w Jeruzalem, łuk wojenny strzaska 

w kawałki, pokój ludom obwieści. Jego władztwo sięgać będzie od morza 

do morza, od brzegów Rzeki aż po krańce ziemi«. 

PSALM RESPONSORYJNYPs 145,1–2.8–9.10–11.13cd–14 

REFREN: Będę Cię wielbił, Boże mój i Królu 

Będę Cię wielbił, Boże mój i Królu, 

i sławił Twoje imię przez wszystkie wieki. 

Każdego dnia będę Ciebie błogosławił 

i na wieki wysławiał Twoje imię. 

Pan jest łagodny i miłosierny, 

nieskory do gniewu i bardzo łaskawy. 

Pan jest dobry dla wszystkich, 

a Jego miłosierdzie nad wszystkim, co stworzył. 

Niech Cię wielbią, Panie, wszystkie Twoje dzieła 

i niech Cię błogosławią Twoi święci. 

Niech mówią o chwale Twojego królestwa 

i niech głoszą Twoją potęgę. 

Pan jest wierny we wszystkich swoich słowach 

i we wszystkich dziełach swoich święty. 

Pan podtrzymuje wszystkich, którzy upadają, 

i podnosi wszystkich zgnębionych. 

Z LISTU ŚWIĘTEGO PAWŁA APOSTOŁA DO RZYMIANRz 8,9.11–13 

Bracia: 

Wy nie żyjecie według ciała, lecz według ducha, jeśli tylko Duch Boży 

w was mieszka. Jeżeli zaś kto nie ma Ducha Chry stusowego, ten do Niego 

nie należy. A jeżeli mieszka w was Duch Tego, który Jezusa wskrzesił 

z martwych, to Ten, co wskrzesił Chrystusa Jezusa z martwych, przywróci 

do życia wasze śmiertelne ciała mocą mieszkającego w was swego Ducha. 

Jesteśmy więc, bracia, dłużnikami, ale nie ciała, byśmy żyć mieli według 

ciała. Bo jeżeli będziecie żyli według ciała, czeka was śmierć. Jeżeli zaś 

przy pomocy Ducha uśmiercać będziecie popędy ciała, będziecie żyli. 

AKLAMACJAMt 11,25–30 Alleluja, Alleluja, Alleluja 

Wysławiam Cię, Ojcze, Panie nieba i ziemi, 

że tajemnice królestwa objawiłeś prostaczkom. 

SŁOWA EWANGELII WEDŁUG ŚWIĘTEGO MATEUSZAMt 11,25–30 

W owym czasie Jezus przemówił tymi słowami: 

»Wysławiam Cię, Ojcze, Panie nieba i ziemi, że zakryłeś te rzeczy 

przed mądrymi i roztropnymi, a objawiłeś je prostaczkom. Tak, Ojcze, 

gdyż takie było Twoje upodobanie. Wszystko prze kazał Mi Ojciec mój. 

Nikt też nie zna Syna, tylko Ojciec, ani Ojca nikt nie zna, tylko Syn, i ten, 

komu Syn zechce objawić. 

Przyjdźcie do Mnie wszyscy, którzy utrudzeni i obciążeni jesteście, a Ja 

was pokrzepię. Weźmijcie moje jarzmo na siebie i uczcie się ode Mnie, 

bo jestem łagodny i pokorny sercem, a znajdziecie ukojenie dla dusz 

waszych. Albowiem jarzmo moje jest słodkie, a moje brzemię lekkie«. 

PATRON TYGODNIA: BŁ. JÓZEF KOWALSKI, MĘCZENNIK 
Urodził się w 1911 w Siedliskach koło Rze-
szowa w rodzinie chłopskiej. 

Po ukończeniu szkoły podstawowej w 1922 
rozpoczął, za zgodą rodziców, naukę w Za-
kładzie Salezjańskim im. św. Jana Bosko 
w Oświęcimiu. Należał do Towarzystwa Nie-
pokalanej, był przewodniczącym i głównym 
organizatorem działającego na terenie szko-
ły Towarzystwa Misyjnego. 

W 1928 w Czerwińsku nad Wisłą złożył 
pierwszą profesję zakonną, a po studiach 
filozoficznych i teologicznych w Krakowie, 
w 1938 przyjął święcenia kapłańskie. 

Od 1938 był duszpasterzem w parafii 
św. Stanisława Kostki na Dębnikach. 

23.V.1941 został, z 11 innymi salezjanami, 
aresztowany przez Niemców, zawieziony 
do więzienia na Montelupich w Krakowie, 
a po miesięcznych torturach do Oświęcimia. 
Odtąd był numerem 17350. 

Już następnego dnia 27.VI.1941 Niemcy 
zamordowali czterech salezjanów: Jana Swierca, Ignacego Dobiasza, Franciszka 
Harazima i Kazimierza Wojciechowskiego. „Bądźcie o mnie spokojni, jestem w rę-
ku Boga”, Józef napisał trzy dni później liście do rodziców… 

Na strychach, w piwnicy 25 bloku, Józef odprawiał Msze św. Roznosił po blokach 
Komunię świętą dla więźniów. Spowiadał. Organizował nabożeństwa maryjne… 

31.V.1942 część księży wywieziono do obozu koncentracyjnego w Dachau. Józef 
został, bo nie odrzucił i podeptał – mimo rozkazu – różańca. Za karę wcielono go 
do karnej kompanii. 

3.VII.1942 kapo zrzucili Józefa z nasypu do głębokiego, bagnistego dołu. Po chwili 
wyciągnęli go, od stóp do głowy ubrudzonego lepkim błotem i przywlekli do be-
czki, z której kazali mu wygłosić kazanie. Józef ukląkł na niej i odmówił: Ojcze 
nasz, Zdrowaś Maryjo, Pod Twoją Obronę i Witaj Królowo… 

Został skatowany. W nocy ściągnięto go z pryczy. Oddał jeszcze koledze ostatnią 
kromkę chleba i powiedział: „Módlcie się za mnie i moich prześladowców”… 

Ponownie go zbito, po czym utopiono w beczce z fekaliami… 

13.VI.1999 beatyfikował go w Warszawie, jako jednego ze 108 męczenników 
II wojny światowej, Jan Paweł II. 

Gdy w Rzymie pokazano mu obraz bł. Józefa, papież miał rzec: „Ja go znałem, 
to był wspaniały człowiek”… (uroczystość 4 lipca) 

il. BŁ. JÓZEF KOWALSKI; źródło: www.santiebeati.it 

http://www.swzygmunt.knc.pl/
http://www.flickr.com/photos/motivations2010/5384958786/
http://www.santiebeati.it/immagini/?mode=view&album=90845&pic=90845G.JPG
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INFORMACJE PARAFIALNE 
 3.VII (niedziela): 

 Comiesięczna adoracja Najświętszego Sakramentu 
po sumie, a po niej spotkanie Kół Żywego Różańca. 

 Po Mszach św. święcenie pojazdów. Każdy kierowca otrzy-
muje obrazek z modlitwą prowadzącego pojazdy. Ofiary 
zebrane podczas święcenia pojazdów zostaną przezna-
czone na program misyjny MIWA Polska, wspierający 
zakup samochodów dla polskich misjonarzy. 

 9.VII (sobota): Wypominki o 17:20; po nich Msza św. za zmar-

łych polecanych w wypominkach. 
 Chrzty w lipcu w 4tą niedzielę miesiąca, 24.VII, na sumie. 

Zgłoszenia do 15.VII w kancelarii. Przygotowanie dla rodziców 
i chrzestnych 17.VII po sumie, w kościele. 

WITAMY! 
26.VI.2011 do grona członków Kościoła Powszechnego i naszej parafii 
przyjęci zostali, w Sakramencie Chrztu Świętego: 

 

Gabriela HUK, Kawęczyn 

 

Jakub SZASTOK, Obory 

Kacper KOZAKIEWICZ, Łęg 

Karolina SASOR, Podłęcze 

Maciej MAĆKOWIAK, Mysiadło 

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

ZAPOWIEDZI 
Zapowiedź II: Tomasz Jan SKÓRNIEWSKI, kawaler z parafii tutej-

szej, i Ewelina Anna BERENT, panna z parafii św. Floriana 
w Warszawie 

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

MINISTRANCI 
26.VI.2011 r. do grona ministrantów przyjęci zostali: 
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 BARAN Michał 

KALOTA Filip 

NOGAL Przemysław 

NOGAL Robert 

ROGOZIŃSKI Grzegorz 

SYSKOWSKI Przemysław 

Wasza służba przy ołtarzu jest nie tylko obowiązkiem, ale i wielkim zaszczytem, 
prawdziwą świętą posługąJan Paweł II, 1.VIII.2001 

ODESZLI 
W ostatnim czasie odszedł z naszego grona: 

śp. Zbigniew SMOLIŃSKI  19.VI.2011 l. 55 

Wieczne odpoczywanie racz Mu dać Panie! 

INTENCJE MSZALNE I MODLITEWNE 

4.VII 
(poniedziałek) 

730  

1800 † Franciszki, Stanisława i Jana GRZYWACZÓW 

5.VII 
(wtorek) 

730  

1800 † Michała, Haliny, Jadwigi BOROWSKICH 

6.VII 
(środa) 

730  

1800 
† Anny BOCZKOWSKIEJ, 

Wandy OSSOWSKIEJ, 

Zofii BOCZKOWSKIEJ 

7.VII 
(czwartek) 

730 W pewnej intencji 

1800 
† Stefana i Reginy RAWSKICH, w 14 rocznicę śmierci, 

zmarłych z całej rodziny WASILEWSKICH 

8.VII 
(piątek) 

730  

1800 o błogosławieństwo Boże dla Edyty, z racji 18 urodzin 

9.VII 
(sobota) 

730 
† Zenona BIERNACKIEGO, 

Seweryny i Stanisława BURDACHÓW 

1720 WYPOMINKI 

1800 † zmarłych polecanych w WYPOMINKACH 

10.VII 
(niedziela) 

845 
† Wojciecha GRZYWACZA, w 1 rocznicę śmierci, 

Marii i Tadeusza RYBAKÓW 

1030 † Tadeusza SMOLIŃSKIEGO, w 13 rocznicę śmierci 

1200 † zmarłych członkiń Parafialnego Kółka Różańcowego 

1800 
† Jana, Józefa i Romana OPALIŃSKICH, 

zmarłych z całej rodziny MAGDZIARZÓW 

MODLITWA DO BOGARODZICY… 
Któraś wiodła jak bór pomruków 

ducha ziemi tej skutego w zbroi szereg, 

prowadź nocne drogi jego wnuków, 

byśmy milcząc umieli umierać. 

Któraś była muzyki deszczem, 

a przejrzysta jak świt i płomień, 

daj nam usta jak obłoki niebieskie, 

które czyste - pod toczącym się gromem. 

Która ziemi się uczyłaś przy Bogu, 

w której ziemia jak niebo się stała, 

daj nam z ognia twego pas i ostrogi, 

ale włóż je na człowiecze ciała. 

Któraś serce jak morze rozdarła 

w synu ziemi i synu nieba, 

o, naucz matki nasze, 

jak cierpieć trzeba. 

Która jesteś jak nad czarnym lasem 

blask - pogody słonecznej kościół, 

nagnij pochmurną broń naszą, 

gdy zaczniemy walczyć miłością. 

BACZYŃSKI, Krzysztof Kamil (1921, Warszawa – 1944, Warszawa), 23.IV.1944 

Il.: CARITAS, WYSPIAŃSKI, Stanisław (1869, Kraków – 1907, Kraków), projekt witraża dla katedry lwowskiej, 
1904, pastel, 199×82.5 cm, Muzeum Narodowe, Warszawa; źródło: www.pinakoteka.zascianek.pl 

POCZET PAPIEŻY (160): PASCHALIS II 
Paschalis Raniero (Rainerius) urodził się ok. 1050 

w Bieda di Galeata w Romanii. 

Jako młodzieniec wstąpił do klasztoru w Cluny. 

Potem Grzegorz VII mianował go opatem kla-

sztoru św. Wawrzyńca za Murami w Rzymie i, 

ok. 1078, kardynałem–diakonem S. Clemente. 

Po śmierci w 1099 Urbana II został, mimo 

pokornych protestów, jednogłośnie wybrany 

na papieża i przybrał imię Paschalisa II. 

Na początku pontyfikatu, jeszcze w 1099, do Rzymu dotarła 

wiadomość o zdobyciu Jerozolimy przez krucjatę… 

Podążał śladami swych wielkich poprzedników i mentorów – Grzegorza VII 

i Urbana II. Długość pontyfikatu – niezwykła w tamtych latach – oraz spo-

kojny, ugodowy charakter sprawiły, iż stał się ważnym czynnikiem 

w rozbudowie papieskiej dominacji w wiekach średnich. 

Szczególnego znaczenia nabrał konflikt w sprawie tzw. inwestytury, czyli 

prawa do nominowania na stanowiska kościelne przez władze świeckie. 

Broniący praw świeckich, uparty cesarz Henryk IV, seryjnie wybierał 

antypapieży: Klemensa III (1099), Teodoryka (1100), Alerica (1002) 

i Maginulfa (Sylwestra IV, w 1105), ale ich znaczenie malało. 

Jego następca (Henryk IV zmarł w 1106), Henryk V, wznowił politykę ojca. 

Zaczął nadawać beneficja kościelne bez zgody papieskiej. W 1110 

przeszedł Alpy i wkroczył do Rzymu. Rozpoczął przygotowania do koronacji 

cesarskiej. Zawarto porozumienie (tzw. konkordat Sutri), mocą którego 

Henryk zrzekał się wszelkich praw do inwestytury, ale w zamian papież 

zgodził się przymusić prałatów i opatów do zrzeczenia się praw i przy-

wilejów ziemskich, które otrzymali wcześniej od władzy królewskiej. 

Gdy w 1111 ogłoszono, w dniu koronacji cesarskiej, kształt porozumienia 

wybuchły w Rzymie zamieszki kierowane przez prałatów, którzy tracili 

przywileje. Henryk zareagował siłą. Zajął Lateran i rozkazał wywieść 

Paschalisa, wraz z kardynałami, do Albano. Ponownie zaczął naciskać 

na uznanie praw świeckich do inwestytury. Paschalis, porzucony przez 

wszystkich, uległ (tzw. Przywilej z Ponte Mammolo)… 

Zwycięstwo Henryka wydawało się absolutne ale … zbuntowała się cała 

reszta średniowiecznej Christianitas - świata chrześcijańskiego. Głosy 

krytykujące słabość papieża zostały zagłuszone powszechnym 

potępieniem postawy cesarskiej. 

W 1116 Paschalis ponowił zakaz inwestytury. W Anglii i Francji królowie 

zrzekli się jej, zadawalając się przysięgą posłuszeństwa… 

Ostateczne rozstrzygnięcie kwestii inwestytury czekało na inne czasy… 

Z Paschalisem nawiązał kontakt Bolesław Krzywousty, książę Polski. 

Bolesław wysłał poselstwo po dyspensę na zawarcie małżeństwa z księżną 

Kijowa, Zbysławą, swoją krewną. Dyspensę uzyskał. 

Paschalis zmarł w 1118 w Rzymie, w zamku św. Anioła, i został pocho-

wany w bazylice św. Jana na Lateranie. 

il. PASCHALIS 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 

poniedziałek - piątek 08:00–09:30, 17:00–19:00 

soboty, niedziele i święta: Nieczynna 

WWW www.swzygmunt.knc.pl 
 

KSIĘŻA Proboszcz Jacek DZIKOWSKI, Wikariusz Dariusz KIJ 

http://www.pinakoteka.zascianek.pl/Wyspianski/Wysp_Witraze_2.htm
http://www.niedziela.pl/papieze.php?r=biogram&nr=160
http://www.swzygmunt.knc.pl/
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