
   

»»KKAAMMIIEEŃŃ,,  KKTTÓÓRRYY  OODDRRZZUUCCIILLII  BBUUDDUUJJĄĄCCYY,,  
SSTTAAŁŁ  SSIIĘĘ  GGŁŁOOWWIICCĄĄ  WWĘĘGGŁŁAA  [[……]]««  

NR XL/2011 (494) GAZETKA PARAFII ŚW. ZYGMUNTA W SŁOMCZYNIE 2 PAŹDZIERNIKA 2011 
 

Portal parafialny: www.swzygmunt.knc.pl strona — 1 — 

Kościół jest […] drogą i celem zamysłu Bożego: zapowiedziany w figurach w stworzeniu, przygotowany w Starym Przymierzu, założony przez słowa i  czyny 

Jezusa Chrystusa, urzeczywistniony za pośrednictwem Jego odkupieńczego Krzyża i Jego Zmartwychwstania, został ukazany jako misterium zbawienia 

przez wylanie Ducha Świętego. Osiągnie swoje wypełnienie w chwale nieba jako zgromadzenie wszystkich odkupionych ziemiPor. Ap 14, 4. [KKK, 778] 

DWUDZIESTA SIÓDMA ZWYKŁA 

 
PRZYPOWIEŚĆ O DZIERŻAWCACH: JOLLAIN, Gérard (zm. 1683, Paryż), ok. 1670, rycina, w „La Saincte Bible”, 

Paryż; źródło: www.biblical-art.com 

Z KSIĘGI PROROKA IZAJASZAIz 5, 1–7 

Chcę zaśpiewać memu przyjacielowi pieśń o jego miłości ku swojej win-

nicy. 

Przyjaciel mój miał winnicęna żyznym pagórku. Otóż okopał ją i oczyścił 

z kamieni, i zasadził w niej szlachetną winorośl; pośrodku niej zbudował 

wieżę, także i kadź w niej wykuł. 

I spodziewał się, że wyda winogrona, lecz ona cierpkie wydała jagody. 

„Teraz więc, o mieszkańcy Jeruzalem i mężowie z Judy, rozsądźcie, proszę, 

między mną a między winnicą moją. Co jeszcze miałem uczynić winnicy 

mojej, a nie uczyniłem w niej? Czemu, gdy czekałem, by winogrona 

wydała, ona cierpkie dała jagody? 

Więc dobrze! Pokażę wam, co uczynię winnicy mojej: Rozbiorę jej żywo-

płot, by ją rozgrabiono; rozwalę jej ogrodzenie, by ją stratowano. Zamienię 

ją w pustynię, nie będzie przycinana ni plewiona, tak iż wzejdą osty 

i ciernie. Chmurom zakażę spuszczać na nią deszcz”. 

Otóż winnicą Pana Zastępów jest dom Izraela, a ludzie z Judy szczepem 

Jego wybranym. Oczekiwał tam sprawiedliwości, a oto rozlew krwi, i pra-

wowierności, a oto krzyk grozy. 

PSALM RESPONSORYJNYPs 80, 9 i 12.13–14.15–16.19–20 

REFREN: Winnicą Pana jest dom Izraela 

Przeniosłeś z Egiptu winorośl 

i zasadziłeś ją wygnawszy pogan. 

Rozpostarła swe pędy aż do Morza, 

aż do Rzeki swe latorośle. 

Dlaczego zburzyłeś jej ogrodzenie 

i każdy przechodzień zrywa jej grona? 

Niszczy ją dzik leśny 

i obgryzają polne zwierzęta. 

Powróć, Boże Zastępów, 

wejrzyj z nieba, spójrz i nawiedź tę winorośl 

I chroń to, co zasadziła Twoja prawica, 

latorośl, którą umocniłeś dla siebie. 

Już więcej nie odwrócimy się od Ciebie, 

daj nam nowe życie, a będziemy Cię chwalili. 

Odnów nas, Panie, Boże Zastępów, 

i rozjaśnij nad nami swoje oblicze, 

a będziemy zbawieni. 

Z LISTU ŚWIĘTEGO PAWŁA APOSTOŁA DO FILIPIANFlp 4, 6–9 

Bracia: 

O nic się zbytnio nie troskajcie, ale w każdej sprawie wasze prośby 

przedstawiajcie Bogu w modlitwie i błaganiu z dziękczynieniem. A pokój 

Boży, który przewyższa wszelki umysł, będzie strzegł waszych serc i myśli 

w Chrystusie Jezusie. 

W końcu, bracia, wszystko, co jest prawdziwe, co godne, co sprawiedliwe, 

co czyste, co miłe, co zasługuje na uznanie: jeśli jest jakąś cnotą i czynem 

chwalebnym, to miejcie na myśli. 

Czyńcie to, czego się nauczyliście, co przejęliście, co usłyszę liście i co zo-

baczyliście u mnie, a Bóg pokoju będzie z wami. 

AKLAMACJAJ 15, 16 Alleluja, Alleluja, Alleluja 

Nie wyście Mnie wybrali, ale Ja was wybrałem, 

abyście szli i owoc przynosili. 

SŁOWA EWANGELII WEDŁUG ŚWIĘTEGO MATEUSZAMt 21, 33–43 

Jezus powiedział do arcykapłanów i starszych ludu: 

»Posłuchajcie innej przypowieści. Był pewien gospodarz, który założył 

winnicę. Otoczył ją murem, wykopał w niej prasę, zbudował wieżę, 

w końcu oddał ją w dzierżawę rolnikom i wyjechał. Gdy nadszedł czas 

zbiorów, posłał swoje sługi do rolników, by odebrali plon jemu należny. 

Ale rolnicy chwycili jego sługi i jednego obili, drugiego zabili, trzeciego 

kamieniami obrzucili. Wtedy posłał inne sługi, więcej niż za pierwszym 

razem, lecz i z nimi tak samo postąpili. 

W końcu posłał do nich swego syna, tak sobie myśląc: „Uszanują mojego 

syna‟. Lecz rolnicy, zobaczywszy syna, mówili do siebie: „To jest dziedzic; 

chodźcie, zabijmy go, a posiądziemy jego dziedzictwo‟. Chwyciwszy go, 

wyrzucili z winnicy i zabili. 

Kiedy więc właściciel winnicy przyjdzie, co uczyni z owymi rolnikami?«. 

Rzekli Mu: „Nędzników marnie wytraci, a winnicę odda w dzierżawę innym 

rolnikom, takim, którzy mu będą oddawali plon we właściwej porze”. 

Jezus im rzekł: »Czy nigdy nie czytaliście w Piśmie: „Właśnie ten kamień, 

który odrzucili budujący, stał się głowicą węgła. Pan to sprawił i jest cu-

dem w naszych oczach‟. Dlatego powiadam wam: Królestwo Boże będzie 

wam zabrane, a dane narodowi, który wyda jego owoce«. 

PATRONKA TYGODNIA: BŁ. MARIA ANTONINA KRATOCHWIL, MĘCZENNICA 
Urodziła się w 1881 w Witkowicach k. Ostrawy na Mo-
rawach, gdzie rodzice przenieśli się w poszukiwaniu 
pracy. W 1885 powrócili i osiedlili w Bielsku Białej. 

Po maturze i uzyskaniu kwalifikacji nauczycielskich 
rozpoczęła trzyletni staż w szkole prowadzonej 
przez Zgromadzenie Sióstr Szkolnych de Notre Dame 
w Karwinie k. Cieszyna. Potem rozpoczęła w tym 
Zgromadzeniu nowicjat. Śluby zakonne złożyła 
w 1910, przyjmując imiona Maria Antonina. 

Pracowała jako nauczycielka w Karwinie i Lwowie. 
W 1925 została przełożoną, kierowniczką internatu 
i szkoły podstawowej w Tłumaczu, niedaleko 
Stanisławowa. 

Siedem lat później zajęła się formacją kandydatek do Zgromadzenia w 
seminarium nauczycielskim we Lwowie. 

Po wybuchu II wojny światowej znalazła się w zaborze rosyjskim. Pełniła wtedy 
obowiązki przełożonej w niewielkiej wsi Mikuliczyn nad Prutem, niedaleko 
Stanisławowa. Jeszcze w XII.1939 dom sióstr został przez sowietów 
upaństwowiony – jak to eufemistycznie nazywano - czyli zrabowany… 

Siostry wyrzucono. Schroniły się u greko-katolików… 

Niemiecka okupacja w 1941 sprawiła, że mogły powrócić do klasztoru. Na chwilę. 

9.VII.1942 Maria Antonina została ze współ-siostrami aresztowana. Tuż przedtem 
mówiła do podopiecznych: „Dzieci, nie wiemy, co nas czeka. Przygotujmy się 
na najgorsze. Jesteśmy w rękach wroga, najgorsze może nas spotkać, 
ale przyjmijmy to jako Wolę Bożą dla nas”… 

Przewieziono ją do więzienia śledczo-politycznego w Stanisławowie. 

Przesłuchiwano ją wielokrotnie, nieludzko maltretowano, poniewierano. 

Gy interweniowała w sprawie uwięzionej Żydówki Niemcy wyciągnęli ją z celi. 
Po jakimś czasie wróciła, spokojna, opanowana - z uniesionymi w łokciach rękami 
ociekającymi krwią… Nic nie mówiła, położyła się opierając na łokciach, 
na brzuchu, by tylko plecy nie dotykały siennika… 

Zwolniono ją w IX.1942. Lekarz po przebadaniu, widząc pobite ciało Marii Antoniny 
miał stwierdzić: „To jest męczennica”…Po pięciu dniach, 2.X.1942, chora na tyfus, 
odeszła w Stanisławowie do Pana… 

Beatyfikowana została przez Jana Pawła II w Warszawie 13.VI.1999 w grupie 
108 polskich męczenników. (uroczystość 2 października) 

il. BŁ. MARIA ANTONINA KRATOCHWIL; źródło: www.santiebeati.it 

http://www.swzygmunt.knc.pl/
http://www.biblical-art.com/artwork.asp?id_artwork=35589
http://www.santiebeati.it/immagini/?mode=view&album=93073&pic=93073A.JPG
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INFORMACJE PARAFIALNE 
 W październiku nabożeństwa różańcowe codziennie o 17:30. 

W piątki także nabożeństwo różańcowe dla dzieci o 15:45. 
 2.X (niedziela): 

 Tradycyjnie po sumie procesja różańcowa do 5 ołtarzy. 
 W związku z tym nie będzie nabożeństwa różańcowego. 
 Po procesji spotkanie Kół Żywego Różańca. 

 6.X (czwartek): 1-SZY CZWARTEK MIESIĄCA. 

 W czasie Mszy św. o 18:00 modlić się będziemy o po-
wołania kapłańskie i zakonne. Serdecznie zapraszamy! 

 7.X (piątek): 1-SZY PIĄTEK MIESIĄCA. 

 Msza św. o Najświętszym Sercu Pana Jezusa o 18:00. 
 Różaniec i Msza św. dla dzieci o 15:45. 
 Spowiedź 1szo-piątkowa ½ godz. przed Mszą św. 

 7.X (piątek): Po Mszy św. o 18:00 spotkanie popielgrzymko-
we tych, którzy byli w Ziemi Świętej. Zapraszamy! 

 8.X (sobota): Wypominki o 17:00. Msza św. za zmarłych 

polecanych w wypominkach o 18:00. 
 9.X (niedziela): XI Dzień Papieski pod hasłem „Jan Paweł II 

– Człowiek Modlitwy”. Uczcijmy osobę Ojca Świętego 
poprzez modlitwę dziękczynną za jego beatyfikację! 

 „Różaniec z Ojcem Świętym” o 17:30. 
 Przed kościołem zbiórka do puszek na fundusz 

stypendialny dla najzdolniejszej, a ubogiej młodzieży. 
Cały program obchodów - w gablocie przed kościołem. 

 Chrzty w październiku w 4tą niedzielę miesiąca, 23.X, na su-
mie. Zgłoszenia do 14.X w kancelarii. Przygotowanie dla ro-
dziców i chrzestnych 16.X po sumie, w kościele. 

 Dziękujemy! za włączenie się w dzieło konserwacji i remontu 

zabytkowych organów i ofiary, które można składać na tacę, 
bezpośrednio do księży lub na konto parafialne. 

WITAMY! 
Do grona członków Kościoła Powszechnego i naszej parafii przyjęci zostali, 
w Sakramencie Chrztu Świętego: 

25.IX Adrian TROCHIMIUK, Słomczyn 

 

25.IX Aleksander Piotr SULEJ, Brześce 
25.IX Helena Marta GÓRSKA, Cieciszew 
25.IX Jakub WOJTUNIK, Brześce 

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

ODESZLI 
W ostatnim czasie odeszli z naszego grona: 

śp. Jerzy Kazimierz MUCHA  22.IX.2011 l. 58 
śp. Andrzej Wawrzyniec CZUBA  19.IX.2011 l. 60 

Wieczne odpoczywanie racz Im dać Panie! 

INTENCJE MSZALNE I MODLITEWNE 

3.X 
(poniedziałek) 

730  

1800 † Teresy SERAFIN 

4.X 
(wtorek) 

730  

1800 
† Michała, Haliny i Jadwigi BOROWSKICH, 

Franciszka i Elżbiety MŁYNARCZYKÓW 

5.X 
(środa) 

730  

1800 † Marii, Zofii, Anny i Stanisława BOCZKOWSKICH 

6.X 
(czwartek) 

730 W pewnej intencji 

1800 † Marioli 

7.X 
(piątek) 

730 W pewnej intencji 

1845  

1800 
† Zofii, Feliksa i Marcina WŁODARCZYKÓW, 

zmarłych z rodzin MACZYŃSKICH i WŁODARCZYKÓW 

8.X 
(sobota) 

730  

1800 † zmarłych polecanych w WYPOMINKACH 

9.X 
(niedziela) 

845 † Jana OLESIŃSKIEGO 

1030 
† Leona i Janiny SZYMBORSKICH, 

Stanisławy i Stanisława CIESIELCZUKÓW 

1200 
† Natalii i Józefa WILCZAKÓW, 

Anny, Stanisława i Antoniego SUDNECKICH 

1800 
† Henryka i Genowefy BONDARYŃSKICH, 

Franciszka i Katarzyny STĘPNICKICH 

RELIKWIE PASJI (5): TUNIKA Z ARGENTEUIL 
W 800 cesarzowa bizantyjska, Irena, podarowała 

władcy państwa Franków Karolowi Wielkiemu, 

z okazji koronacji, niezwykłą relikwię, „ŚWIĘTE 

OKRYCIE” Jezusa… 

Cesarz Karol Wielki miał następnie ofiarować ją 

opactwu w Argenteuil, którego przeoryszą była 

jego córka Teodrada. 

W czasach najazdów Wikingów i Normanów relikwię 

zamurowano. Odkryto ją ponownie w 1129. W 1156, 

w obecności króla Ludwika VII, otwarto skrzynię, 

zawierającą relikwię i publicznie wystawiono… 

O relikwii mówiono wtedy „UBRANKO DZIECIĄTKA JEZUS” (łac. CAPPA PUERI JESU), 

a nie TUNIKA CHRYSTUSA (łac. TUNICA INCONSUTILIS), o którą rzymscy żołnierze 

rzucali losy po jej zdarciu z Pana w czasie Pasji. Wkrótce obie tradycje – 

Ewangelicznego przekazu Pasji przez św. Jana oraz legendy o ubranku 

Dzieciątka Jezus, utkanym przez Najświętszą Dziewicę, które całe życie 

nosić miał Jezus i które miało wraz z dojrzewaniem Pana powiększać się – 

połączyły się w przekazach i pozostała tylko TUNIKA Z ARGENTEUIL… 

Przez stulecia była celem dziesiątków, setek pielgrzymek, obiektem czci 

oddawanej przez wiernych. Zanotowano wiele uzdrowień… 

W czasie rewolucji francuskiej, w 1791, udało się ukryć relikwię w lo-

kalnym kościele parafialnym. Ale dwa lata później ówczesny proboszcz, 

obawiając się profanacji, zdecydował się pociąć TUNIKĘ na części i ukryć 

w kilku miejscach. W 1795, po dojściu do władzy Napoleona, dwadzieścia 

takich kawałków (jeden duży, trzy mniejsze i 16 malutkich) udało się 

odnaleźć, i zrekonstruować – choć z wieloma ubytkami – „ŚWIĘTE OKRYCIE”. 

W 1865 szczątki relikwii przeniesiono do nowego kościoła, bazyliki 

św. Denisa w Argenteuil. 

W 2003 przeprowadzono badania TUNIKI za pomocą radioaktywnego węgla 

C14. Określiły one pochodzenie materiału na wiek VI-VII w. Oczywiście 

w prasie pojawiły się tytuły „Koniec mitu Argenteuil”, etc. 

Ale już w 2007 na sympozjum naukowym oznajmiono, że “badania z 2003 

należy uznać jednoznacznie za niewiarygodne”. Ujawniono także, że na TU-

NICE znajdują się ślady krwi grupy AB (na świecie 1-10% osób ma tę grupę 

krwi, w zależności od miejsca zamieszkania). Takiej samej jak ślady krwi 

na całunie w Turynie i chuście z Oviedo. Z cząstek krwi nie udało się wpra-

wdzie wyodrębnić DNA, ale udało się to z paru komórek skóry, włosów, 

białych ciałek znalezionych na materiale. Wykazano, że pochodzą one 

od tego samego mężczyzny, pochodzenia semickiego, ale nie arabskiego. 

Ślady krwi znajdują się na tylnej części oraz ramieniu TUNIKI, wskazując, 

iż mogły powstać podczas biczowania i dźwigania ciężkiego przedmiotu… 

Badania nasionek znalezionych na relikwii wskazują, że materiał musiał 

przez jakiś czas być przechowywany w Palestynie… 

il.: TUNIKA Z ARGENTEUIL źródło: cms.bistum-trier.de 

POWIEDZIAŁEŚ: „IDĘ WALCZYĆ”… 
Powiedziałeś: „idę walczyć” i zostałam sama 

W domu pełnym dziwnych, smutnych niespodzianek 

Powtarzałeś: „idę, lecz pamiętaj, że jestem 

A tym którzy przyjdą powiedz, że odszedłem aby walczyć” 

Tłumaczyłeś: „idę, aby nasze dziecko 

Nie musiało nigdy bawić się w wojnę” 

Przyrzekałeś: „powrócę, kiedy w naszym sadzie 

Zakwitnie drzewo wolne, wierz mi, ja wrócę” 

W moim domu smutek 

Czekam wciąż przy oknie 

I co noc cię żegnam 

I co noc całuję 

I pozwalam ci odejść 

I tak bardzo żałuję 

Bo mówiłeś, że wiosna jest po to aby kochać 

Aby przynieść wiarę i nowe siły ludziom 

Bo mówiłeś, że wiosną najwięcej jest powrotów 

Że ptaki powracają, że ludzie też powrócą 

I w tę wiosnę cię czekam 

I w tę wiosnę wierzę 

I tak bardzo cię pragnę 

I tak bardzo się boję 

Ty wierzyłeś, że wiosną przyjdzie wielka wielka burza 

Że rozgoni chmury co nad naszym domem 

Ty wierzyłeś, że wiosną zwycięży wreszcie prawda 

Że będziesz mógł powiedzieć: jestem wolny 

BUDZYŃSKA, Agata (1964, Lubartów – 1996, Węgorzewo), „Wiosna” 
il.: W OKNIE (POWSTANIE): GRABSKI, Marian (189, Łódź – 1965, Warszawa); 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://cms.bistum-trier.de/bistum-trier/Integrale?SID=449D4A16BA94CF2EC9B430EC1BAC0EAB&MODULE=Frontend&ACTION=ViewPage&Page.PK=31
http://www.1944.pl/galerie/fototeka/foto/3824/kategoria/90
http://www.swzygmunt.knc.pl/

