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Pan uczynił Piotra widzialnym fundamentem swojego Kościoła i powierzył mu jego „klucze”. Biskup Kościoła w Rzymie, następca św. Piotra, „jest głową 

Kolegium Biskupów, zastępcą Chrystusa i pasterzem całego Kościoła tu na ziemi”KPK, kan. 331 [KKK, 936] 

DWUDZIESTA PIERWSZA NIEDZIELA ZWYKŁA 

 
JEZUS UJAWNIAJĄCY SIĘ PRZED PIOTREM, HOLE, William Brassey (1846, Salisbury – 1917, Edinburgh), 

ok. 1905, farby wodne; źródło: www.orientalism-in-art.org 

Z KSIĘGI PROROKA IZAJASZAIz 22, 19–23 

To mówi Pan do Szebny, zarządcy pałacu: 

»Gdy strącę cię z twego urzędu i przepędzę cię z twojej posady, tegoż dnia 

powołam sługę mego, Eliakima, syna Chilkiasza. Oblokę go w twoją tu-

nikę, przepaszę go twoim pasem, twoją władzę oddam w jego ręce; 

on będzie ojcem dla mieszkańców Jeruzalem oraz dla domu Judy. 

Położę klucz domu Dawidowego na jego ramieniu: gdy on otworzy, 

nikt nie zamknie, gdy on zamknie, nikt nie otworzy. Wbiję go jak kołek 

na miejscu pewnym, i stanie się tronem chwały dla domu swego ojca«. 

PSALM RESPONSORYJNYPs 138, 1,2a.2bc i 3.6 i 8bc 

REFREN: Panie, Twa łaska trwa po wszystkie wieki 

Będę Cię sławił, Panie, z całego serca, 

bo usłyszałeś słowa ust moich; 

będę śpiewał Ci psalm wobec aniołów. 

Pokłon Ci oddam w Twoim świętym przybytku. 

I będę sławił Twe imię 

za łaskę Twoją i wierność 

Wysłuchałeś mnie, kiedy Cię wzywałem, 

pomnożyłeś moc mojej duszy. 

Pan, który jest wysoko, patrzy łaskawie na pokornego, 

pyszałka zaś dostrzega z daleka. 

Panie, Twa łaska trwa na wieki, 

nie porzucaj dzieła rąk Twoich. 

Z LISTU ŚWIĘTEGO PAWŁA APOSTOŁA DO RZYMIANRz 11, 33–36 

O głębokości bogactw, mądrości i wiedzy Boga! Jakże niezbadane są 

Jego wyroki i nie do wyśledzenia Jego drogi! 

Kto bowiem poznał myśl Pana albo kto był Jego doradcą? 

Lub kto Go pierwszy obdarował, aby nawzajem otrzymać odpłatę? 

Albowiem z Niego i przez Niego, i dla Niego jest wszystko. Jemu chwała 

na wieki. Amen. 

AKLAMACJAMt 16, 18 Alleluja, Alleluja, Alleluja 

Ty jesteś Piotr – Opoka 

i na tej opoce zbuduję mój Kościół, 

a bramy piekielne go nie przemogą. 

SŁOWA EWANGELII WEDŁUG ŚWIĘTEGO MATEUSZAMt 16, 13–20 

Gdy Jezus przyszedł w okolice Cezarei Filipowej, pytał swych uczniów: 

»Za kogo ludzie uważają Syna Człowieczego?«. A oni odpowiedzieli: 

„Jedni za Jana Chrzciciela, inni za Eliasza, jeszcze inni za Jeremiasza 

albo za jednego z proroków”. 

Jezus zapytał ich: »A wy za kogo Mnie uważacie?«. Odpowiedział Szymon 

Piotr: „Ty jesteś Mesjaszem, Synem Boga żywego”. 

Na to Jezus mu rzekł: »Błogosławiony jesteś, Szymonie, synu Jony. 

Albowiem ciało i krew nie objawiły ci tego, lecz Ojciec mój, który jest 

w niebie. Otóż i Ja tobie powiadam: Ty jesteś Piotr – Opoka i na tej opoce 

zbuduję mój Kościół, a bramy piekielne go nie przemogą. I tobie dam 

klucze królestwa niebieskiego; cokolwiek zwiążesz na ziemi, będzie 

związane w niebie, a co rozwiążesz na ziemi, będzie rozwiązane w niebie«. 

Wtedy przykazał uczniom, aby nikomu nie mówili, że On jest Mesjaszem. 

PATRON TYGODNIA: BŁ. FRANCISZEK DACHTERA, MĘCZENNIK 
Urodził się w 1910 we wsi Salno k. Bydgoszczy, w li-

cznej, katolickiej, nauczycielskiej rodzinie Leona 
i Hilarii z domu Karnowskiej. 

Uczył się w Wierzchucinie Królewskim, Koronowie, 
a potem w Bydgoszczy. Działał w harcerstwie, nale-
żał do koła abstynentów oraz organizacji „Filomaci”. 

Po maturze w 1928 pojawił się u bram Seminarium 
Duchownego w Gnieźnie… 

Wyróżniał się pobożnością, pokorą, szacunkiem 
wobec kapłanów i uczynnością. Lubił też wyjeżdżać 
z harcerzami na obozy i opiekować się dziećmi… 

Święcenia kapłańskie przyjął w 1933 z rąk Prymasa 
Polski, Augusta kard. Hlonda. 

Od 1933 był wikariuszem w parafii Najświętszej 
Maryi Panny w Inowrocławiu. Pracował i zdobywał 

sympatię młodzieży, którą się zajmował… Od 1935 nauczał religii w szkołach 
bydgoskich. Rozpoczął przygotowania do egzaminu na prefekta, dla księży 
nauczających w szkołach średnich. Napisał podręcznik „Nauka wiary” dla szkół 
tego typu. W 1937 podjął zaoczne studia z zakresu historii Kościoła w Uni-
wersytecie Jana Kazimierza we Lwowie i ukończył je w VI.1939, uzyskując stopień 
magistra teologii. 

W międzyczasie opracował „Historię parafii bydgoskiej do r. 1772”. 

Tuż przed wybuchem II wojny św., w VIII.1939, został mianowany administratorem 
wiejskiej parafii Łubowo pod Gnieznem. Nie zdążył już jej objąć, powołano go 
bowiem na kapelana wojskowego 62 Pułku Piechoty Wielkopolskiej. 17.IX.1939 
podczas Bitwy nad Bzurą z Niemcami dostał się do niewoli. 

Przez pół roku więziony był w Oflagu w Rotenburgu koło Fuldy. Stamtąd, wbrew 
konwecjom międzynarodowym, zawieziono go do KL Buchenwald, gdzie pracował 
w kamieniołomach. Podupadł na zdrowiu, ale nie załamał się. 

7.VII.1942 trafił do KL Dachau. Został numerem 31199. 

Początkowo pracował na plantacji. Współwięźniowie nazywali go „Cherubinkiem'” 
z uwagi na pogodny, mimo wyniszczającej pracy, głodu i szykan, wygląd 
oraz równowagę duchową… 

W XII.1942 prof. Karl Klaus Schilling wybrał go na jedną ze swych ofiar pseudo-
medycznych badań Zarażono go – czterokrotnie, każdorazowo na „doświadcze-
niach” przebywał od 1 do 4.5 miesiąca - malarią i leczono rozmaitymi 
syntetycznymi specyfikami, podawanymi w rozmaitych dawkach. 

W rezultacie dostał żółtaczki, uszkodzenia wątroby, śledziony… Cierpiał 
straszliwie. Ostatni raz nieustannie przez pół roku. Usiłowano mu pomóc, 
ale współwięźniowie byli bezradni. Ataki malarii wracały, tracił przytomność. 

Przed śmiercią zdołano mu udzielić Sakramentów św. Zapamiętano jego ostatnie 
słowa: „Pozdrów… Niech nie płaczą… Bóg tak chce… Zgadzam się…” 

Zmarł 22.VIII.1944, prawdopodobnie zatruty zastrzykiem z piroferu… 

Jego zwłoki spalono w obozowym piecu krematoryjnym… 

W 1985 otrzymał pośmiertnie „Medal za udział w wojnie obronnej 1939”, zaś 
za zasługi dla harcerstwa otrzymał w 1992 Srebrny Krzyż Zasługi z rozetą. 

W 13.VI.1999 został przez Jana Pawła II ogłoszony błogosławionym w grupie 
108 Polaków, męczenników II wojny światowej… (uroczystość 22 sierpnia) 

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

http://www.swzygmunt.knc.pl/
http://www.orientalism-in-art.org/Jesus-asking-his-disciples-whom-the-people-say-he-is-large.html
http://www.wtg-gniazdo.org/ksieza/main.php?akcja=opis&id=581
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INFORMACJE PARAFIALNE 
 26.VIII (piątek): Uroczystość MATKI BOŻEJ CZĘSTOCHOWSKIEJ. 

 Msze św. o godz. 7:30 i 18:00. 
 Z racji uroczystości w tym dniu nie obowiązuje post. 

 28.VIII (niedziela): W czasie Mszy św. o 12:00 będziemy 

dziękować Panu Bogu za tegoroczne, rozpoczynając obchód 
GMINNYCH DOŻYNEK, które w tym roku organizują Gassy. 
Prosimy poszczególne wsie o przyniesienie na Mszę św. 

wieńców dożynkowych. 
 Chrzty w sierpniu w 4tą niedzielę miesiąca, 28.VIII, na Mszy św. 

o 10:30 (na sumie o 12:00 – DOŻYNKI). 

 Trwa pierwszy etap konserwacji i remontu zabytkowych, 
100-letnich organów. Dziękujemy serdecznie! za włączenie się 

w to dzieło i złożone już ofiary, które można składać na tacę, 
bezpośrednio do księży lub na konto parafialne. 

ŚLUBY 
Sakrament Małżeństwa w ostatnim czasie przyjęli: 

23.VIII: Mariusz SZEWCZYK i Ewa KRASZKIEWICZ 

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

ZAPOWIEDZI 
Zapowiedź II: Marcin WENCŁAWIAK, kawaler z parafii tutejszej, 

i Marta FRELAK, panna z parafii MB Różańcowej w Piasecznie 
Ktokolwiek wiedziałby o przeszkodach w zawarciu małżeństwa przez 

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

INTENCJE MSZALNE I MODLITEWNE 

22.VIII 
(poniedziałek) 

730 
† Anny, Grzegorza, Zofii, Stefana i Eugeniusza KOMOSÓW, 

Wojciecha i Michaliny DOMINIKÓW 

1800 † Jana GRZYWACZA 

23.VIII 
(wtorek) 

730  

1800  

24.VIII 
(środa) 

730 W pewnej intencji 

1800 † Janiny SYKULAK 

25.VIII 
(czwartek) 

730 O zdrowie i błogosławieństwo Boże dla Zdzisława, z racji 80 urodzin 

1800 † rodziców: Jana i Natalii oraz Janiny i Tadeusza 

26.VIII 
(piątek) 

730  

1800 
O Boże błogosławieństwo dla Mariusza i Katarzyny, 

w 11 rocznicę ślubu 

27.VIII 
(sobota) 

730 
† Stanisławy MŁOTEK, w 4 rocznicę śmierci, 

Mieczysława MŁOTKA 

1800 † J arosława ROBAKIEWICZA, w 3 rocznicę śmierci 

28.VIII 
(niedziela) 

845 † Jerzego ANUSZEWSKIEGO, w 7 rocznicę śmierci 

1030 † Zenona MICHALAKA, w 2 rocznicę śmierci 

1200 

† Andrzeja GRZANKI, w 19 rocznicę śmierci, 

Arkadiusza GRZANKI, w 1 rocznicę śmierci  

Dziękczynna za tegoroczne plony 

1800 
† Ludwiki i Witolda BUJEŃCZYK, 

Bernarda, Antoniny i Jana BARANÓW 

POLSKIE MADONNY (153): MADONNA POCIESZENIA Z ORCHÓWKA 
WIZERUNEK (92×78 cm) z Orchówka, 

małej miejscowości nadbużańskiej, na-

malowany został, na płótnie przykle-

jonym do deski sosnowej, przez nie-

znanego malarza pod koniec XVI w. 

lub na początku XVII w. Niektórym 

specjalistom przypomina obraz Matki 

Bożej Kodeńskiej, dla innych jest „swo-

bodną kopią obrazu Matki Boskiej 

Częstochowskiej”… 

OBRAZ MADONNY przywieźli do Orchówka 

ojcowie augustianie, przybyli tu w 1610. 

Czy wtedy narodził się kult MADONNY 

POCIESZENIA nie wiadomo - świadectwa 

uzyskanych łask i cudów, zaginęły … 

Osobliwym świadectwem trwałości kultu 

PANI POCIESZENIA były „setki gwoź-

dzików” wyjętych z drewnianego podłoża 

WIZERUNKU w czasie jego konserwacji 

w 1968 - wisiały na nich wota zawieszane przez wdzięcznych czcicieli, 

szlachtę, licznie zbierającą się „przed cudownym OBRAZEM BOŻEJ 

RODZICIELKI, który jest tu nabożnie czczony podczas licznych uroczystości 

i świąt”wizytacja 1661. Najświętsza Panienka i Jezus na głowach mieli wtedy 

korony (XVIII w.)… 

Od rozbiorów parafia wkroczyła na „szlak swej historycznej Drogi 

Krzyżowej”strona parafialna w Orchówku. Kult MATKI PODLASIA trwał, ale jego zasięg 

ograniczany był administracyjnymi (rosyjskimi) regulacjami 

uniemożliwiającymi jego szerzenie, m.in. zabraniającymi grupowego 

pielgrzymowania. Odrodził się trochę, gdy biskupem podlaskim 

był kapucyn o. Piotr Paweł Beniamin Szymański (1793-1868), 

który wprowadził (jako jeden z pierwszych w Polsce) obyczaj Majowego 

Nabożeństwa, odprawianego początkowo w kościołach, przenoszonego 

następnie pod krzyże, obrazy i figury przydrożne. 

Upadek powstania styczniowego to początek najgorszego okresu represji. 

Klasztor augustiański w Orchówku skasowano w 1864. Ukazem carskim 

w 1867 zlikwidowana została diecezja podlaska, a wraz nią orchowska 

parafia. Kościół poklasztorny przekazano unitom. 

Nie oznaczało to szczególnej sympatii dla kościoła unickiego, przeciwnie: 

Rosjanie zaczęli systematycznie, planowo – metodami administracyjnymi, 

prawnymi a jeśli i to nie pomagało – siłowo (aż do zabójstwa 

13 błogosławionych unickich męczenników w Pratulinie) - go likwidować, 

włączając w struktury prawosławia. W Orchówku parafia unicka zniesiona 

została w 1876. Kościół zamknięto. 

CUDOWNY WIZERUNEK MATKI BOŻEJ POCIESZENIA, na furce chłopskiej, 

zawieziono do Włodawy. do tamtejszego kościoła parafialnego… 

Co się stało z wotami – nie wiadomo. 

Nastąpiła ciemna noc po-powstaniowa. Nawet wtedy próbowano odzyskać 

swoją PANIĄ. Wyróżnił się szczególnie niejaki Maksym Kossyk, unita. Udał 

się bowiem z pielgrzymką do Rzymu, gdzie przed Piusem X opowiadał 

o prześladowaniach i represjach, o przymusowym wcielaniu do cerkwi, 

o dawnej czci oddawanej MADONNIE POCIESZENIA… 

Złagodzenie represji nastąpiło w 1905, gdy car Mikołaj II wydał dekret 

tolerancyjny: do katolicyzmu przyznało się wówczas ok. 230 tys. Rusinów… 

Odrodzenie nastąpiło już za II Rzeczpospolitej. W 1923 znów powołano 

diecezję podlaską. Dwa lata później kościół w Orchówku został ponownie 

konsekrowany. Wreszcie w 1931 pierwszy proboszcz odrodzonej parafii, 

ks. Władysław Wierzbicki, mógł odnotować: „Kwituję odbiór OBRAZU, 

jaki przed laty przechowany był w kościele parafialnym we Włodawie, 

kiedy kościół parafialny w Orchówku zamieniony był na cerkiew 

prawosławną”. W uroczystej procesji PANI Z ORCHÓWKA wróciła do domu. 

Po II wojnie światowej w 1947 bp Ignacy Świderski, ordynariusz podlaski, 

powierzył parafię Orchówek ojcom Kapucynom Prowincji Warszawskiej. 

W 1974 miesięcznik „Róże Maryi” mógł odnotować: „Kult MATKI BOŻEJ 

POCIESZENIA [w Orchówku] jest żywy”ks. Z. Młynarski, „Matka Boża z Orchówka”. 

MADONNĘ Z ORCHÓWKA koronował 2.ix.1990 nuncjusz apostolski w Polsce, 

abp Józef Kowalczyk… 

adres: Sanktuarium MB Pocieszenia, ul. Nadbużańska 63, Włodawa źródło: www.orchowek.ofmcap.pl 

RANNY RÓŻĄ… 
Ruiny miasta? 

Ależ nie. To wystrzyżone fantastycznie 

i prymitywnie z czerwono-szarej tektury 

proscenium wędrownej szopki. Pośrodku 

pięciu „chłopców malowanych”, 

malowanych zielenią i rozpaczą. 

Pod pachą każdy ma kijek maleńki, 

wystrugany gładko, którym można 

by poruszać te figurki wypchane 

pół na pół trocinami i muzyką. 

Ach, potrząsajcie, potrząsajcie białymi man-

dolinami i całujcie melodie proste w sam 

środek liścia na pół złożonego przy ustach. 

Jeszcze chwila, a u warg muzyka gałązkami 

rozmarynu zakwitnie. Jak to ładnie 

i jak śpiewnie tak się pytać 

ciągle nie wiedzieć: 

- Wojenko, wojenko, cóżeś Ty za Pani? 

Teraz koła przejeżdżających samochodów melodię smugami pędu 

po powietrzu rozciągną. 

Z białego nieba pada deszcz stukroplisty. Jest on zbyt zwyczajny, 

abyśmy go tu mogli zrozumieć. 

Deszcz bomb strukroplisty z nieba czarnego. 

Ach, nim doleci do ziemi - to niebo czarne sprzed oczu powiekami 

odgarnij. 

Deszcz straszny i rzęsisty uderzy w struny mandolin kroplami – 

„pękami białych róż” 

----- Jak boli 

BOJARSKI, Wacław (1921, Warszawa – 1943, Warszawa) 
il.: NIE PRZEPUŚCIĆ CZOŁGÓW, CHRZAN, Jan (1905, Piaseczno – 1993, Warszawa), fragm., 1945-60, tempera, 
Muzeum Powstania Warszawskiego; źródło: www.naszemiasto.stetinum.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.orchowek.ofmcap.pl/contact.php
http://www.naszemiasto.stetinum.pl/pl/wiadomosci/zasluzeni_dla_Szczecina/Powstanie_w_dwoch_plaszczyznach/page/3
http://www.swzygmunt.knc.pl/

