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„Życie Chrystusa było nieustannym nauczaniem: Jego milczenie, cuda, czyny, modlitwa, miłość do ludzi, szczególna troska o poniżonych i biednych, całkowite 

przyjęcie ofiary krzyżowej dla odkupienia ludzi, samo wreszcie Zmartwychwstanie - są urzeczywistnieniem Jego słów i wypełnieniem Objawienia” [KKK, 561] 

SZESNASTA NIEDZIELA ZWYKŁA 
Z KSIĘGI MĄDROŚCIMdr 12,13.16–19 

Panie, nie ma oprócz Ciebie boga, co ma pieczę nad wszystkim, abyś miał 

dowodzić, że nie sądzisz niesprawiedliwie. 

Podstawą Twojej sprawiedliwości jest Twoja potęga, wszechwładza Twa 

sprawia, że wszystko oszczędzasz. Moc swą przejawiasz, gdy się nie wierzy 

w pełnię Twej potęgi, i karzesz zuchwalstwo świadomych. Potęgą władasz, 

a sądzisz łagodnie i rządzisz nami z wielką oględnością, bo do Ciebie 

należy moc, gdy zechcesz. 

Tak postępując, nauczyłeś lud swój, że sprawiedliwy powinien być dobrym 

dla ludzi. I wlałeś swoim synom wielką nadzieję, że po występkach dajesz 

nawrócenie. 

PSALM RESPONSORYJNYPs 86,5–6.9–10.15–16a 

REFREN: Panie, Ty jesteś dobry i łaskawy 

Tyś, Panie, dobry i łaskawy, 

pełen łaski dla wszystkich, 

którzy Cię wzywają. 

Wysłuchaj, Panie, modlitwę moją 

i zważ na głos mojej prośby. 

Przyjdą wszystkie ludy przez Ciebie stworzone, 

i Tobie, Panie, oddadzą pokłon, 

będą sławiły Twe imię. 

Bo Ty jesteś wielki i czynisz cuda 

tylko Ty jesteś Bogiem. 

Ale Tyś, Panie, Bogiem łaski i miłosierdzia, 

do gniewu nieskory, łagodny i bardzo wierny 

Wejrzyj na mnie 

i zmiłuj się nade mną. 

Z LISTU ŚWIĘTEGO PAWŁA APOSTOŁA DO RZYMIANRz 8,26–27 

Bracia: 

Duch Święty przychodzi z pomocą naszej słabości. Gdy bowiem nie umie-

my się modlić tak jak trzeba, sam Duch przyczynia się za nami 

w błaganiach, których nie można wyrazić słowami. Ten zaś, który przenika 

serca, zna zamiar Ducha, wie, że przyczynia się za świętymi zgodnie z wolą 

Bożą. 

AKLAMACJA Alleluja, Alleluja, Alleluja 

Ziarnem jest słowo Boże, a siewcą jest Chrystus, 

każdy, kto Go znajdzie, będzie żył na wieki. 

SŁOWA EWANGELII WEDŁUG ŚWIĘTEGO MATEUSZAMt 13,24-43 

Jezus opowiedział tłu-

mom tę przypowieść: 

»Królestwo niebieskie 

podobne jest do czło-

wieka, który posiał 

dobre nasienie na swo-

jej roli. Lecz gdy ludzie 

spali, przyszedł jego 

nieprzyjaciel, nasiał 

chwastu między pszeni-

cę i odszedł. 

A gdy zboże wyrosło 

i wypuściło kłosy, wtedy 

pojawił się i chwast. 

Słudzy gospodarza przy-

szli i zapytali go: ‘Panie, 

czy nie posiałeś do-

brego nasienia na swej 

roli? Skąd więc się 

wziął na niej chwast?’ 

Odpowiedział im: ‘Nie-

przyjazny człowiek to 

sprawił’. Rzekli mu słu-

dzy: ‘Chcesz więc, 

żebyśmy poszli i zebrali 

go?’ A on im odrzekł: 

‘Nie, byście zbierając chwast nie wyrwali razem z nim i pszenicy. Pozwólcie 

obojgu róść aż do żniwa; a w czasie żniwa powiem żeńcom: Zbierzcie 

najpierw chwast i powiążcie go w snopki na spalenie; pszenicę zaś 

zwieźcie do mego spichlerza’«. 

Inną przypowieść im powiedział: »Królestwo niebieskie podobne jest 

do ziarnka gorczycy, które ktoś wziął i posiał na swej roli. Jest ono naj-

mniejsze ze wszystkich nasion, lecz gdy wyrośnie, jest większe od innych 

jarzyn i staje się drzewem, tak że ptaki przylatują z powietrza i gnieżdżą 

się na jego gałęziach«. 

Powiedział im inną przypowieść: »Królestwo niebieskie podobne jest do za-

czynu, który pewna kobieta wzięła i włożyła w trzy miary mąki, aż się 

wszystko zakwasiło«. 

To wszystko mówił Jezus tłumom w przypowieściach, a bez przypowieści 

nic im nie mówił. Tak miało się spełnić słowo Proroka: „Otworzę usta 

w przypowieściach, wypowiem rzeczy ukryte od założenia świata”. 

Wtedy odprawił tłumy i wrócił do domu. Tam przystąpili do Niego 

uczniowie i prosili Go: „Wyjaśnij nam przypowieść o chwaście”. On odpo-

wiedział: 

»Tym, który sieje dobre nasienie, jest Syn Człowieczy. Rolą jest świat, 

dobrym nasieniem są synowie królestwa, chwastem zaś synowie Złego. 

Nieprzyjacielem, który posiał chwast, jest diabeł; żniwem jest koniec 

świata, a żeńcami są aniołowie. 

Jak więc zbiera się chwast i spala ogniem, tak będzie przy końcu świata. 

Syn Człowieczy pośle aniołów swoich: ci zbiorą z Jego królestwa wszystkie 

zgorszenia i tych, którzy dopuszczają się nieprawości, i wrzucą ich w piec 

rozpalony; tam będzie płacz i zgrzytanie zębów. Wtedy sprawiedliwi jaśnieć 

będą jak słońce w królestwie Ojca swego. 

Kto ma uszy, niechaj słucha«. 

il.: NIEPRZYJACIEL SIEJĄCY CHWASTY, TISSOT, James Joseph Jacques (1836, Nantes – 1902, Buillon), 1886-
1894, farby wodne na podkładzie grafitowym na papierze, 21.3×15.2 cm, Brooklyn Museum, Nowy Jork; 
źródło: www.brooklynmuseum.org 

PATRON TYGODNIA: BŁ. JÓZEF ACHILLES PUCHAŁA, MĘCZENNIK 
Józef urodził się w 1911 w wsi Kosina koło 
Łańcuta (Podkarpacie), w rodzinie wielodzietnej. 

Małe franciszkańskiej Seminarium Misyjne 
ukończył we Lwowie. Stał się wtedy aktywnym 
członkiem Rycerstwa Niepokalanej. 

W 1927 w Łagiewnikach k. Łodzi rozpoczął 
nowicjat franciszkański, przyjmując imię Achilles. 

W 1928 złożył pierwsze śluby zakonne, a w 1932 
wieczyste, i rozpoczął studia w Wyższym Semina-
rium Duchownym Franciszkanów w Krakowie. 

W 1936 przyjął święcenia kapłańskie. W 1939 
został wikariuszem w Iwieńcu, w diecezji pińskiej. 
Pod koniec tego roku, po wybuchu II wojny 
światowej, pojechał do parafii Pierszaje (ok. 20 km 
od Iwieńca), aby objąć urząd proboszcza… 

Pomagał materialnie wielu rodzinom, ubogim rozdawał chleb, dzielił się w tych tru-
dnych latach sowieckiej okupacji tym, co miał, od 1941 wspomagany przez wika-
riusza, innego franciszkanina, o. Hermana Karola Stępnia z Wilna. 

Tego samego roku Pierszaje zajęli Niemcy. Rozpoczęła się nowa gehenna 
kresowych Polaków: zakończyły się sowieckie wywózki a rozpoczęły się 
niemieckie egzekucje, rozstrzeliwania, palenie wsi… 

O. Achilles interweniował u Niemców: o uwolnienie uwięzionych, ratował dzieci, 
które miały być wywożone do niewolniczej pracy w III Rzeszy… 

W czerwcu 1943 w Iwieńcu i okolicach Armia Krajowa przeprowadziła akcję 
na konwoje niemieckie kierowane na front wschodni. W odwecie 19.VII.1943 
Gestapo pojawiło się w Pierszajach. Na placu zebrano wszystkich mieszkańców. 
Dwaj franciszkanie, o. Achilles i o. Herman dobrowolnie dołączyli do swoich 
parafian. Mogli ukryć się – miał ich do tego namawiać jeden z żandarmów 
niemieckich mieszkających na plebanii, praktykujący katolik – ale o. Achilles miał 
powiedzieć: „gdzie są owce, tam musi być także pasterz”… 

Ok. stu osób wywieziono na roboty. Wydzielono tylko dwóch: obu franciszkanów 
i we wsi Borowikowszczyzna k. Nowogródka zamordowano. 

Według jednej z wersji gestapowcy zabili obu męczenników strzałem w głowę. 
Według innej franciszkanie mieli być najpierw okrutnie torturowani. Niemcy mieli 
wyłupić im oczy, wyrwać języki, obciąć nosy i uszy. A na koniec, z rękami 
związanymi drutem, spalono ich w stodole… 

Obu, pośród 108 męczenników II wojny światowej, beatyfikował 13.VI.1999 
w Warszawie Jan Paweł II… (uroczystość 19 lipca) 

il. BŁ. JÓZEF ACHILLES PUCHAŁA, ok. 1938; źródło: pl.wikipedia.org 

http://www.swzygmunt.knc.pl/
http://www.brooklynmuseum.org/opencollection/objects/13406/The_Enemy_Who_Sows_LEnnemi_qui_s%C3%A8me
http://pl.wikipedia.org/w/index.php?title=Plik:B%B3._o._J%F3zef_Achilles_Pucha%B3a.jpg
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INFORMACJE PARAFIALNE 
 Gmina Konstancin Jeziorna przyznała dotację w wysokości 

100 tys. PLN na pierwszy etap konserwacji i remontu zabyt-
kowych organów w naszym kościele. Prace konserwatorskie 
rozpoczną się pod koniec lipca i będą trwały do grudnia br. 
Za dostację serdecznie dziękujemy! 

W tym roku obchodzimy 100-lecie powstania organów. 
Aby renowację w pełni zrealizować potrzebujemy zebrać 
drugie 100 tys. PLN. Zwracamy się zatem z gorącą prośbą 

do wszystkich Parafian o pomoc w zebraniu tej kwoty. Ofiary 
można składać na tacę, bezpośrednio do księży lub na konto 
parafialne. Za włączenie się w to dzieło i złożone ofiary 
już teraz serdecznie dziękujemy. 

 Parafialny Zespół Caritas, wzorem lat ubiegłych, chce zakupić 

wyprawki szkolne dla dzieci z najuboższych rodzin. Dlatego 
zwracamy się z gorącą prośbą do wszystkich parafian o pomoc 

w zbiórce funduszy na ten cel. Pieniądze można wrzucać 

do skrzynki przy ołtarzu Matki Bożej Nieustającej Pomocy. 
Za wszystkie ofiary i dobroć serca składamy serdeczne 
Bóg zapłać! 

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

ZAPOWIEDZI 
Zapowiedź II: Arkadiusz PAŁYSKA, kawaler z parafii Niepokalanego 

Poczęcia NMP w Górze Kalwarii, i Justyna PAWŁOWSKA, 
panna 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 odszedł z naszego grona: 

śp. Stanisław GOSŁAWSKI  29.VI.2011 l. 28 

Wieczne odpoczywanie racz Mu dać Panie! 

INTENCJE MSZALNE I MODLITEWNE 

18.VII 
(poniedziałek) 

730  

1800 
† Witolda OLESIŃSKIEGO (od sąsiadów, syna Zbigniewa, 

p. Nowickich i Olszewskich z Włocławka) 

19.VII 
(wtorek) 

730  

1800  

20.VII 
(środa) 

730  

1800 † Zbigniewa SMOLIŃSKIEGO, w miesiąc po śmierci 

21.VII 
(czwartek) 

730  

1800  

22.VII 
(piątek) 

730  

1800  

23.VII 
(sobota) 

730  

1800 
† Anny BOGUCKIEJ, 

Marii i Kazimierza KALIŃSKICH 

24.VII 
(niedziela) 

845 W pewnej intencji 

1030 
† Andrzeja KWIETNIA, w 6 rocznicę śmierci, 

Bolesława ZDUŃCZYKA, 

Arkadiusza BARANA 

1200 
† ks. bpa Władysława MIZIOŁKA, 

ks. Bogusława GIERTUGI 

1800 † rodziców BĄCZKOWSKICH i KUBAJKÓW 

POCZET PAPIEŻY (162): KALIKST II 
Guido de Bourgogne urodził się ok. 1050 jako piąty 

syn hrabiego Wilhelma Wielkiego z Burgundii. 

W 1088 został arcybiskupem Vienne. Był 

legatem Paschalisa II (który mianował go 

kardynałem) we Francji. 

Oponował przeciw „Privilegium” (1111), 

w którym Paschalis zrezygnował z dużej 

części praw do kanonicznego wyboru 

władz kościelnych na rzecz cesarstwa. 

Gdy następca Paschalisa, Gelazy II zmarł 

w 1119 w Cluny, zgromadzeni w opactwie 

kardynałowie wybrali Guido na papieża. Przybrał 

imię Kaliksta II. Elekcję zatwierdziła większość kardynałów w Rzymie. 

Tego samego roku na synodzie w Reims ekskomunikowano cesarza 

Henryka V i wybranego przez niego antypapieża, Grzegorza. 

Rok później Kalikst wrócił do Rzymu. Antypapieża Grzegorza przechwycili 

Normanowie i zamknęli w fortecy Fumo. 

W 1122 w Wormacji miał miejsce synod, na którym podpisano 

porozumienie – konkordat (Pactum Calixtinum) – między papiestwem 

a cesarzem Henrykiem V. Kończył on rozpoczęty podczas pontyfikatu 

św. Grzegorza VII konflikt o inwestyturę – prawo do wyboru władz 

kościelnych. Cesarza Henryka zwolniono z ekskomuniki, zaś ugoda 

zapewniała wolny, kanoniczny wybór biskupów i opatów, rezygnację 

cesarza z inwestytury. Odtąd pierścień i pastorał wręczać miał metropolita, 

który wybranemu biskupowi udzielał sakry i wprowadzał na biskupstwo. 

Papież godził się, by w elekcji biskupa lub opata przez duchowieństwo 

kapitulne lub zgromadzenie zakonne uczestniczył cesarz lub jego pełno-

mocnik, aby potwierdzić wybór większości. Cesarzowi przyznano prawo 

przekazywania lenna świeckiego za pomocą berła i miecza. Nie zre-

zygnowano wszelako – co było przedmiotem krytyki ze strony niektórych 

osób - z przysięgi wierności (homagium) składanej przez każdego biskupa 

swemu feudalnemu panu. W ten sposób cesarz zachował część wpływów 

na wybór czynników kościelnych, szczególnie w Niemczech. 

Konkordat z Wormacji stał się prototypem wszystkich późniejszych 

konkordatów zawieranych przez Kościół z państwami. 

W 1123 Kalikst zwołał pierwszy na Zachodzie sobór, tzw. Laterański I, 

uznany na Zachodzie za IX sobór powszechny. Sobór zebrał wszystkie 

zebrane dekrety dotyczące inwestytury, symonii, celibatu księży, 

tzw. Pokoju Bożego (łac. Treuga Dei), przestępstw wobec własności 

kościelnej oraz praw i obowiązków krzyżowców. Uchwalono, że w za-

chodnim chrześcijaństwie małżeństwa księży są nieważne; dzieci 

pochodzące z tych małżeństw uznano za nieślubne. Zakazano mianowania 

archiprezbiterem duchownego, który nie miał święceń kapłańskich, 

a archidiakonem tego, który nie miał święceń diakonatu. 

Ostatnie lata pontyfikatu, 1123 i 1124, Kalikst poświęcił na rozwiązywa-

niu dotkliwych pomniejszych problemów i konfliktów, głównie we Wło-

szech, Francji i Anglii. W 1123 wysłał także i do Polski legata papieskiego, 

kardynała Idziego z Tuskulum (1080–1142), który wprowadził uchwały 

soboru laterańskiego i zajmował się sprawami organizacji polskiego 

Kościoła. Utworzono nowe biskupstwo w Lubuszu, reaktywowano diecezję 

kruszwicką, przeniesioną wkrótce do Włocławka. Chrystianizację Pomorza 

Zachodniego prowadził w tym czasie biskup Bambergu Otton. 

Kalikst II zmarł w 1124 w Rzymie i został pochowany w bazylice św. Jana 

na Lateranie. 

il. KALIKST II, boczna nawa Bazyliki św. Pawła za Murami, Rzym, źródło: www.niedziela.pl 

MONSTRA TE ESSE MATREM… 
Jak się owo dziecko bierze 

Rozkwilone do macierze, 

Kiedy, swawolne, bojąc się chabiny, 

Gniewnemu ojcu czyni przeprosiny, 

Więc do matki ręce wznosi 

I ratunku od niej prosi, 

Pod nie się tuli, jej zakrywa szatą, 

Aż je pojedna z rozgniewanym tatą; 

Polsko moja, w tak złej toni, 

Któż cię dźwignie, kto obroni? 

Skąd ci tak wcześnie supecyje przyjdą, 

Któraż cię Pallas zasłoni egidą? 

Apollo swej bronił Troi, 

Mars przy Rzymie mocno stoi, 

Jupiter swymi opiekał się Greki, 

Jako wierzyły dawno błędne wieki; 

A my dokąd, bliżsi zguby, 

Udamy się z swymi śluby, 

Kiedy niebieski Ociec rozgniewany 

Przepuścił gorsze Szwedy, niż pogany? 

Pódźmy Boskiej prosić Matki, 

Aza Polski te ostatki 

Pożarte, wydrze z łakomej paszczeki 

I nie da zginąć Sarmatom na wieki. 

Pokaż się nam matką. Pani, 

Prosim upadli poddani. 

Broń nas zaszczytem, o Królowa, czułem, 

Tym Cię na wieki Polska czci tytułem. 

Ukój Ojca w gniewie srogim, 

Przeproś winy nam ubogim, 

Aby pamiątka w polskim była państwie: 

Nie zginie, kto jest w Maryjej poddaństwie. 

PIERWSZA I OSTATNIA UCIECZKA KORONY POLSKIEJ DO NAŚWIĘTSZEJ PANNY MARYJEJ, 
KOCHOWSKI, Wespazjan (1633, Gaj k. Waśniowej - 1700, Kraków) 

il. KS. AUGUSTYN KORDECKI: Częstochowa(?), 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 

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 
SEW 

http://www.niedziela.pl/papieze.php?r=biogram&nr=162
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Augustyn_Kordecki.jpg
http://www.swzygmunt.knc.pl/

