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Bóg, objawiając się, pozostaje niewyrażalną Tajemnicą: „Gdybyś Go zrozumiał, nie byłby Bogiem”św. Augustyn, Sermones, 52, 6,16: PL 38, 360. [KKK, 230] 

DZIEWIĘTNASTA NIEDZIELA ZWYKŁA 
Z PIERWSZEJ KSIĘGI KRÓLEWSKIEJ1 Krl 19,9a.11–13 

Gdy Eliasz przybył do Bożej góry Horeb, wszedł do pewnej groty, 

gdzie przenocował. Wtedy Pan zwrócił się do niego i przemówił słowami: 

»Wyjdź, aby stanąć na górze wobec Pana«. 

A oto Pan przechodził. Gwałtowna wichura rozwalająca góry i druzgocąca 

skały szła przed Panem. Ale Pan nie był w wichurze. A po wichurze 

trzęsienie ziemi: Pan nie był w trzęsieniu ziemi. Po trzęsieniu ziemi 

powstał ogień: Pan nie był w ogniu. A po tym ogniu szmer łagodnego 

powiewu. 

Kiedy tylko Eliasz go usłyszał, zasłoniwszy twarz płaszczem, wyszedł 

i stanął przy wejściu do groty. 

PSALM RESPONSORYJNYPs 85,9ab–10.11–12.13–14 

REFREN: Okaż swą łaskę i daj nam zbawienie 

Będę słuchał tego, co mówi Pan Bóg: 

oto ogłasza pokój ludowi i świętym swoim. 

Zaprawdę bliskie jest Jego zbawienie 

dla tych, którzy Mu cześć oddają, 

i chwała zamieszka w naszej ziemi. 

Łaska i wierność spotkają się ze sobą, 

ucałują się sprawiedliwość i pokój. 

Wierność z ziemi wyrośnie, 

a sprawiedliwość spojrzy z nieba. 

Pan sam obdarza szczęściem, 

a nasza ziemia wyda swój owoc. 

Przed Nim będzie kroczyć sprawiedliwość, 

a śladami Jego kroków zbawienie. 

Z LISTU ŚWIĘTEGO PAWŁA APOSTOŁA DO RZYMIANRz 9,1–5 

Bracia: 

Prawdę mówię w Chrystusie, nie kłamię, potwierdza mi to moje sumienie 

w Duchu Świętym, że w sercu swoim odczuwam wielki smutek i nie-

przerwany ból. 

Wolałbym bowiem sam być pod klątwą i odłączonym od Chrystusa 

dla zbawienia braci moich, którzy według ciała są moimi rodakami. 

Są to Izraelici, do których należą przybrane synostwo i chwała, przymierza 

i nadanie Prawa, pełnienie służby Bożej i obietnice. Do nich należą 

praojcowie, z nich również jest Chrystus według ciała, który jest ponad 

wszystkim, Bóg błogosławiony na wieki. Amen. 

AKLAMACJAPs 130,5 Alleluja, Alleluja, Alleluja 

Pokładam nadzieję w Panu, 

ufam Jego słowu. 

SŁOWA EWANGELII WEDŁUG ŚWIĘTEGO MATEUSZAMt 14,22–33 

Gdy tłum został nasycony, 

zaraz Jezus przynaglił ucz-

niów, żeby wsiedli do łodzi 

i wyprzedzili Go na drugi 

brzeg, zanim odprawi tłu-

my. Gdy to uczynił, wyszedł 

sam jeden na górę, aby się 

modlić. Wieczór zapadł, 

a On sam tam przebywał. 

Łódź zaś była już sporo sta-

diów oddalona od brzegu, 

miotana falami, bo wiatr 

był przeciwny. Lecz o czwar-

tej straży nocnej przyszedł 

do nich, krocząc po jezio-

rze. Uczniowie, zobaczywszy 

Go kroczącego po jeziorze, 

zlękli się myśląc, że to zja-

wa, i ze strachu krzyknęli. 

Jezus zaraz przemówił 

do nich: »Odwagi, Ja jes-

tem, nie bójcie się«. 

Na to odezwał się Piotr: 

„Panie, jeśli to Ty jesteś, 

każ mi przyjść do siebie po wodzie”. A on rzekł: »Przyjdź«. 

Piotr wyszedł z łodzi i krocząc po wodzie przyszedł do Jezusa. Lecz na wi-

dok silnego wiatru uląkł się i gdy zaczął tonąć, krzyknął: „Panie, ratuj 

mnie”. Jezus natychmiast wyciągnął rękę i chwycił go, mówiąc: »Czemu 

zwątpiłeś, małej wiary?«. Gdy wsiedli do łodzi, wiatr się uciszył. 

Ci zaś, którzy byli w łodzi, upadli przed Nim, mówiąc: „Prawdziwie jesteś 

Synem Bożym”. 

il. JEZUS KROCZĄCY PO WODZIE, HOLE, William Brassey (1846, Salisbury – 1917, Edinburgh), ok. 1905, farby 
wodne; źródło: www.wikigallery.org 

PATRON TYGODNIA: BŁ. FRANCISZEK DRZEWIECKI, MĘCZENNIK 
Urodził się w w Zdunach koło Łowicza w 1908, 
w rodzinie Rozalii i Jana. Miał jedenaściorgo 
rodzeństwa. 

Po ukończeniu liceum wstąpił do Seminarium 
Zgromadzenia Księży Orionistów w Zduńskiej 
Woli, gdzie odbył studia filozoficzne. 

Na czas nowicjatu wyjechał w 1931 do Tortony 
we Włoszech. Tam studiował teologię, tam też 
przyjął w 1935 cztery święcenia niższe, a rok póź-
niej diakonatu i - z rąk bpa Melchiori - prezbiteratu. 

Mszę św. Prymicyjną oprawił w tzw. Małym Kot-
tolengo w Genui-Castagna, w instytucie dla ciężko 
chorych, gdzie jednocześnie był formatorem 
tzw. „dorosłych powołań”. 

Do Polski powrócił w 1937. 

Kontynuował działalność jako wychowawca 
w gimnazjum w Zduńskiej Woli. 

Latem 1939 został wysłany do parafii we Włocławku. Tu zastał go wybuch II wojny 
światowej i agresja Niemiec na Rzeczpospolitą. 

Niemcy postrzegali kapłanów jako elitę narodu polskiego. Rozpoczęły się 
prześladowania. Już 7.XI.1939 Franciszek wraz z całym duchowieństwem diecezji 
włocławskiej, łącznie z klerykami i bpem Michałem Kozalem, został aresztowany. 

Poprzez więzienia we Włocławku, Lądzie, Szczyglinie, KL Sachsenhausen, 
„drodze krzyżowej polskiego kapłana”, zagnano go 14.XII.1940 do KL Dachau. 

Tam przetrzymywano go w tzw. komando kapłańskim, bloku 26, wraz z wieloma 
innymi polskimi księżmi i zakonnikami (było tam 1780 duchownych, z których 868 
poniosło śmierć). Jak pisał późniejszy bp pomocniczy włocławski, Franciszek 
Salezy Korszyński, zapamiętano go jako „człowieka, który budował swą uprzej-
mością i troskliwością”

„Jasne promienie Dachau”, F. Korszyński
. 

Jak inni pracował ponad siły, w głodzie, chłodzie, wilgotności, szerzących się 
w barakach chorób, nieustannie maltretowany przez niemieckich nadzorców. 

„[…] ks. Drzewiecki został wyznaczony do pracy na plantacjach. Musiał więc 
wraz z innymi współwięźniami pokonywać długie i wyczerpujące marsze, 
aby dojść do pracy. Pracowano bez względu na warunki klimatyczne, pod pa-
lącym słońcem, na deszczu i wietrze. Pamiętam jak pewnego dnia ks. Drzewiecki 
przyniósł mi jakieś ‘rośliny’, których nie znałem. Podając mi je, mówił: ‘Jedz Józiu. 
We Włoszech te rośliny się jada i dobrze robią’”

ks. Józef Kubicki, orionista
. 

Ks. Władysław Sarnik, również więzień obozu w Dachau, wspominał Franciszka 
jako „człowieka - entuzjastę, dobrego kapłana, człowieka pobożnego w ścisłym 
tego słowa znaczeniu, zatroskanego przyjaciela, pogodnego, pokornego 
(lecz w pokorze ukrywał swoją wielkość!), człowieka, który nigdy nie narzekał, 
który w upokorzeniach zachowywał się jak bohater i który nigdy nie wyrażał się 
negatywnie o prześladowcach”. 

Choć zredukowano go do numeru 22666 to do końca pozostał kapłanem… 

18.IX.1941, na skutek odmowy zapisania się na listę narodowości niemieckiej, 
kapłani polscy utracili w obozie przywilej odprawiania Mszy św. Surowo zakazano 
im także uczęszczania do obozowej kaplicy… 

W nieludzkich warunkach przeżył niecałe dwa lata. 10.VIII.1942 wywieziono go 
tzw. „transportem inwalidów” (w sierpniu 1942 takich transportów było co najmniej 
kilka – wywożono w nich wszystkich zamęczonych, wg norm niemieckich 
„niezdolnych do pracy”, z Dachau do miejsc zagłady) do Zamku Hertheim 
koło Linzu w Austrii, miejsca dokonywania zbrodniczych eksperymentów 
i eutanazji na osobach upośledzonych. 

„Był świadomy, że idzie na śmierć. Kiedy go zabierano, jeszcze zapukał do okna 

mojej izby. Zsunąłem się z piętrowego łóżka i zobaczyłem ks. Drzewieckiego. 
Powiedział do mnie: ‘Józiu, żegnaj! Odjeżdżamy’. Byłem tak przestraszony, 
że nie umiałem wypowiedzieć ani jednego słowa żalu. Tymczasem ks. Drzewiecki 
kontynuował: ‘Józiu, nie miej żalu. My, dziś, jutro Ty…’. Z wielkim spokojem 
powiedział jeszcze: ‘My odchodzimy… lecz jako Polacy ofiarujemy nasze życie 
Bogu, Kościołowi i Ojczyźnie’. Były to jego ostatnie słowa”

ks. Józef Kubicki, orionista
. 

Zagazowany został w Hertheim, najprawdopodobniej 13.IX.1942. 

Jest w gronie 108 męczenników niemieckiego terroru beatyfikowanych przez Jana 
Pawła II w Warszawie w dniu 13.VI.1999. (uroczystość 10 sierpnia) 

il. BŁ. FRANCISZEK DRZEWIECKI; źródło: www.wtg-gniazdo.org 

http://www.swzygmunt.knc.pl/
http://www.wikigallery.org/wiki/painting_210740/William-Brassey-Hole/Jesus-walking-upon-the-sea
http://www.wtg-gniazdo.org/ksieza/main.php?akcja=opis&id=4191


 

 NNN RRR    XXXXXXXXXIII III ///222000111111    (((444888666)))    
 

Wyd. Redakcja parafia św. Zygmunta, ul. Wiślana 85, 05-507, Słomczyn strona — 2 — 
Nakład: 400 egz. 7 sierpnia 2011 

INFORMACJE PARAFIALNE 
 7.VIII (niedziela): 

 Po sumie wystawienie i adoracja NAJŚWIĘTSZEGO 

SAKRAMENTU. Spotkania Kół Żywego Różańca nie ma. 
 Chrzty w sierpniu w 4tą niedzielę miesiąca, 28.VIII, na Mszy św. 

o 10:30 (na sumie o 12:00 – DOŻYNKI). Zgłoszenia do 19.VIII 

w kancelarii. Przygotowanie dla rodziców i chrzestnych 21.VIII 
po sumie, w kościele. 

 Rozpoczął się pierwszy etap konserwacji i remontu 
zabytkowych, 100-letnich organów. 
Zwracamy się z gorącą prośbą o pomoc w zebraniu 

dodatkowej kwoty 100 tys. PLN niezbędnej do zakończenia 
prac. Ofiary można składać na tacę, bezpośrednio do księży 
lub na konto parafialne. Za włączenie się w to dzieło i złożone 
ofiary serdecznie dziękujemy. 

 Parafialny Zespół Caritas, zamierza zakupić wyprawki szkolne 

dla dzieci z najuboższych rodzin. Prosimy o pomoc w zbiórce 
funduszy na ten cel. Ofiary można wrzucać do skrzynki 
przy ołtarzu Matki Bożej Nieustającej Pomocy. Za dobroć 
serca składamy serdeczne Bóg zapłać! 

ZAPOWIEDZI 
Zapowiedź II: Rafał Jerzy LEŃSKI, kawaler z par. św. Michała w War-

szawie, i Ilona Katarzyna BARAN, panna z parafii tutejszej 
Zapowiedź II: Artur Szczepan DZIEDZIC, kawaler z par. św. Anny w Świę-

canach, i Marzena DZIEDZIC (z d. Stępniewska) z parafii tutejszej 
Zapowiedź I: Piotr DZWONKOWSKI, kawaler z parafii św. Stanisława 

w Sobikowie, i Aneta OLCZAK, panna z parafii tutejszej 
Zapowiedź I: Łukasz PODSIADŁY, parafii tutejszej, i Monika Maria 

PABISIAK, panna z parafii w Skolimowie 
Ktokolwiek wiedziałby o przeszkodach w zawarciu małżeństwa przez 

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

ODESZLI 
W ostatnim czasie odeszli z naszego grona: 

śp. Kazimierz GRUDZIEŃ  23.VII.2011 l. 81 
śp. Hanna LICHMIRA  20.VII.2011 l. 49 

Wieczne odpoczywanie racz Im dać Panie! 

INTENCJE MSZALNE I MODLITEWNE 

8.VIII 
(poniedziałek) 

730  

1800  

9.VIII 
(wtorek) 

730  

1800 † Józefa KLUCZYŃSKIEGO, w 18 rocznicę śmierci 

10.VIII 
(środa) 

730  

1800 † Hanny LICHMIRA 

11.VIII 
(czwartek) 

730  

1800 + Hanny LICHMIRA 

12.VIII 
(piątek) 

730  

1800 † Elżbiety HELAK z d. Sandera 

13.VIII 
(sobota) 

730  

1800 † zmarłych polecanych w MODLITWIE WYPOMINKOWEJ 

14.VIII 
(niedziela) 

845 
† rodziców GUZIŃSKICH i ADAMCZYKÓW, 

Józefa KULCZYKA 

1030 
† Eugeniusza WARGOCKIEGO, 

Anny i Andrzeja OSIADACZÓW. 

zmarłych z całej rodziny WARGOCKICH 

1200 † Janiny, Józefa i Jana BAKAN 

1800 † Matyldy i Wiesława ANDZIAK, w rocznicę śmierci 

POLSKIE MADONNY (151): MATKA BOŻA ORMIAŃSKA Z GLIWIC 
Według tradycji OBRAZ ŁYSIECKI, będący kopią cudownego obrazu Matki 

Bożej z katedry ormiańskiej w Kamieńcu Podolskim, o wym. 136×98 cm. 

namalował na płótnie naklejonym na deskę kapłan z ormiańskiego 

kościoła w Łyścu, niewielkiej osadzie koło Stanisławowa na Kresach, 

niejaki Kolumb. Trzymał GO u siebie w domu. Przed śmiercią przekazał GO 

swojemu następcy przy kościele łysieckim, kapłanowi Grzegorzowi. 

Ten także przechowywał OBRAZ w swoim domu. Jak podaje tekst starej, 

tradycyjnej pieśni otrzymać miał od Matki Bożej polecenie, aby JEJ WI-

ZERUNEK przenieść do kościoła, udostępniając GO wiernym. Kiedy nie chciał 

rozstać się ze swoim skarbem, zatrzęść się miała ziemia… 

Umieszczono więc obraz MATKI BOSKIEJ w ołtarzu kościoła łysieckiego. 

Natychmiast zarejestrowano pierwsze cuda - podczas instalacji OBRAZU 

uzdrowiony miał zostać kaleka, a dwoje dzieci przywróconych do życia… 

Dwukrotnie CUDOWNY OBRAZ przetrwał 

niszczycielskie pożary Łysiec, które pochłonęły 

także kościół. 

Kult OBRAZU był bardzo żywy i przetrwał utratę 

niepodległości przez Rzeczpospolitą. W czasie 

zaborów, w XIX w., istniał zwyczaj układania 

chorych na ziemi wokół kościoła łysieckiego. 

Następnie wynoszono cudowny OBRAZ na fe-

retronie z kościoła i obnoszono go nad leżą-

cymi na ziemi chorymi. 

Podczas I wojny światowej, pod koniec 1916, 

w trakcie okupacji rosyjskiej, Łysiec uległ 

zniszczeniu a kościół zrujnowaniu. Skradziono 

korony i suknie z CUDOWNEGO OBRAZU oraz wota. 

Sam WIZERUNEK przed zniszczeniem uratować 

miał Rosjanin, kpt Piotr Aniczków, wywożąc Go do Stanisławowa… 

W 1918 na Kresy powróciła odrodzona Rzeczpospolita. Już w 1919 MATKA 

BOŻA ŁYSIECKA uzyskała nowe korony i suknie, a rok później w uroczystej 

procesji powróciła do Łyśca. Umieszczono ją w ołtarzu głównym 

odnowionego kościoła ormiańskiego… 

W czasie II wojny światowej, starając się uchronić CUDOWNY WIZERUNEK 

przed morderczymi hordami ukraińskimi, w latach 1943-44 dokonującymi 

holokaustu polskiej ludności kresowej, zawieziono go do Stanisławowa. 

W 1945 obszary polskich kresów znalazły się pod butem sowieckim. 

Ostatni proboszcz ormiański w Łyścu opuszczając miasteczko zabrał 

ze sobą obraz MATKI BOŻEJ… 

Przez Stare Budkowice i Czarnowąs w 1950 MATKA BOŻA ORMIAŃSKA dotarła 

do Gliwic, i umieszczona została w ołtarzu głównym ormiańskiego kościoła 

św. Trójcy 

Tam, w kościele istniejącym od 1409, przekazanym w 1945 aktem 

administratora Śląska Opolskiego Bolesława Kominka, późniejszego 

arcybiskupa i kardynała archidiecezji wrocławskiej, katolikom obrządku 

ormiańskiego, CUDOWNA MADONNA Z ŁYŚCA pozostaje do dziś. 

W 1985 nieznani sprawcy dokonali włamania do sanktuarium. Ich łupem 

padły wota oraz korona ze skroni MATKI BOŻEJ (ta z 1919)… 

12.VI.1987 podczas swojej trzeciej pielgrzymki do Ojczyzny nowe korony 

obrazu MATKI BOŻEJ ŁYSIECKIEJ poświęcił w Częstochowie Jan Paweł II. 

Uroczysta koronacja miała miejsce dwa lata później, 3.IX.1989. Dokonał 

jej według rytuału ormiańskiego, po raz pierwszy od XVI w. celebrujący 

Mszę św. na polskiej ziemi patriarcha – Katolikos – ormiańskich 

katolików, Jan Piotr (orm. Howannes Bedros) XVIII Kasparian 

(orm. Gasparian). Powierzył MATCE BOŻEJ ORMIAŃSKIEJ cały naród ormiański 

zamieszkały w Polsce, Armenii i na emigracji… 

adres: Sanktuarium MB Ormiańskiej, Pl. Konstytucji 7/2, 44-100 Gliwice źródło: www.kuria.gliwice.pl 

POWIETRZA! WIĘCEJ POWIETRZA!… 
Skrwawiony mur podnieśmy 

Nad głowy całego świata, 

Niech rośnie Stolica Ducha 

I nad zgarbione grzbiety 

Jak Wiecznej Wolności Biuletyn 

Gromem wybucha! 

Wam, chleba przeżuwaczom, 

Co dnie niżecie na niewoli sznurze, 

Bez Jutra, w śmiertelnej trwodze, 

Dniem jednym życie zagrodzę: 

Warszawa wydała manifest 

do wszystkich narodów świata!!! 

Podnieśmy nad głowy milionów 

Skrwawione mury i zgliszcza, 

I tym, co jeszcze wątpią, 

I tym, co już sił nie starczy, 

Niech werbel bojowy zawarczy, 

Niech Dzień w ich serca jak wystrzał 

Uderzy! 

- Powietrza! Więcej powietrza! 

Precz z kęsem, gdy dnie zatrute! - 

Podnieście dłonie okute 

I bijcie w trumien wieka, 

Niech zmartwychwstanie w płomieniach 

Godność wolnego człowieka 

UBYSZ, Mieczysław (1915, Ozorków – 1970, Warszawa), „MANIFEST” 
il.: POWSTAŃCY NA BARYKADZIE NA ULICY ZIELNEJ OBSERWUJĄ PŁONĄCĄ PAST-Ę: 
LOKAJSKI, Eugeniusz (1908, Warszawa – 1944, Warszawa), 20.VIII.1944 źródło: www.1944.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 
SEW 

http://www.kuria.gliwice.pl/diecezja/index.php?numer=3&art=4http://www.rokitno.org/rokitno/
http://www.1944.pl/galerie/fototeka/foto/711/kategoria/1
http://www.swzygmunt.knc.pl/

