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Wybrać w sposób dobrowolny – to znaczy wiedząc o tym i chcąc tego coś, co jest w poważnej sprzeczności z prawem Bożym i celem ostatecznym człowieka, oznacza 

popełnić grzech śmiertelny. Niszczy on w nas miłość, bez której jest niemożliwe szczęście wieczne. Przy braku skruchy powoduje on śmierć wieczną. [KKK, 1874] 

DZIESIĄTA NIEDZIELA ZWYKŁA 

 
PRZEKLEŃSTWA ADAMA I EWY, DOMENICHINO (1581, Bolonia - 1641, Neapol), 1626, olejny na płótnie, 121.9×172.1 cm, 

National Gallery of Art, Waszyngton; źródło: www.nga.gov 

Z KSIĘGI KSIĘGI RODZAJURdz 3,9-15 

Gdy Adam spożył z drzewa, Pan Bóg zawołał na niego i zapytał go: 

»Gdzie jesteś?« 

On odpowiedział: „Usłyszałem Twój głos w ogrodzie, przestraszyłem się, 

bo jestem nagi, i ukryłem się”. 

Rzekł Pan Bóg: »Któż ci powiedział, że jesteś nagi? Czy może zjadłeś 

z drzewa, z którego ci zakazałem jeść?« 

Adam odpowiedział: „Niewiasta, którą postawiłeś przy mnie, dała mi owoc 

z tego drzewa i zjadłem”. 

Wtedy Pan Bóg rzekł do niewiasty: »Dlaczego to uczyniłaś?« 

Niewiasta odpowiedziała: „Wąż mnie zwiódł i zjadłam”. 

Wtedy Pan Bóg rzekł do węża: »Ponieważ to uczyniłeś, bądź przeklęty 

wśród wszystkich zwierząt domowych i polnych; na brzuchu będziesz się 

czołgał i proch będziesz jadł po wszystkie dni twego istnienia. 

Wprowadzam nieprzyjaźń między ciebie a niewiastę, pomiędzy potomstwo 

twoje a potomstwo jej: ono zmiażdży ci głowę, a ty zmiażdżysz mu piętę«. 

PSALM RESPONSORYJNYPs 130,1-2.3-4.5-7a.7bc-8 

REFREN: U Pana łaska oraz odkupienie 

Z głębokości wołam do Ciebie, Panie, 

Panie, wysłuchaj głosu mego. 

Nachyl Twe ucho 

na głos mojego błagania. 

Jeśli zachowasz pamięć o grzechu, Panie, 

Panie, któż się ostoi? 

Ale Ty udzielasz przebaczenia, 

aby ze czcią Ci służono. 

Pokładam nadzieję w Panu, 

dusza moja pokłada nadzieję w Jego słowie, 

dusza moja oczekuje Pana. 

Bardziej niż strażnicy poranka, 

niech Izrael wygląda Pana. 

U Pana jest bowiem łaska, 

u Niego obfite odkupienie. 

On odkupi Izraela 

ze wszystkich jego grzechów. 

Z DRUGIEGO LISTU ŚWIĘTEGO PAWŁA APOSTOŁA DO KORYNTIAN2 Kor 4,13-5,1 

Bracia: 

Cieszę się owym duchem wiary, wedle którego napisano: „Uwierzyłem, 

dlatego przemówiłem”; my także wierzymy i dlatego mówimy, przekonani, 

że Ten, który wskrzesił Jezusa, z Jezusem przywróci życie także nam i sta-

wi nas przed sobą razem z wami. Wszystko to bowiem dla was, ażeby w pe-

łni obfitująca łaska zwiększyła chwałę Bożą przez dziękczynienie wielu. 

Dlatego to nie poddajemy się zwątpieniu, chociaż bowiem niszczeje nasz 

człowiek zewnętrzny, to jednak ten, który jest wewnątrz, odnawia się 

z dnia na dzień. Niewielkie bowiem utrapienia nasze obecnego czasu 

gotują bezmiar chwały przyszłego wieku dla nas, którzy się wpatrujemy 

nie w to, co widzialne, lecz w to, co niewidzialne. To bowiem, co widzialne, 

przemija, to zaś, co niewidzialne, trwa wiecznie. 

Wiemy bowiem, że jeśli nawet zniszczeje nasz przybytek doczesnego 

zamieszkania, będziemy mieli mieszkanie od Boga, dom nie ręką 

uczyniony, lecz wiecznie trwały w niebie. 

AKLAMACJAJ 12,31b-32 Alleluja, Alleluja, Alleluja! 

Teraz władca tego świata zostanie precz wyrzucony, 

a Ja, gdy zostanę nad ziemię wywyższony, 

przyciągnę wszystkich do siebie. 

SŁOWA EWANGELII WEDŁUG ŚW. MARKAMk 3,20-35 

Jezus przyszedł z uczniami swoimi do domu, a tłum znów się zbierał, 

tak że nawet posilić się nie mogli. Gdy to posłyszeli Jego bliscy, wybrali się, 

żeby Go powstrzymać. Mówiono bowiem: „Odszedł od zmysłów”. 

Natomiast uczeni w Piśmie, którzy przyszli z Jerozolimy, mówili: 

„Ma Belzebuba i przez władcę złych duchów wyrzuca złe duchy”. 

Wtedy przywołał ich do siebie i mówił im w przypowieściach: »Jak może 

szatan wyrzucać szatana? Jeśli jakieś królestwo wewnętrznie jest skłó-

cone, takie królestwo nie może się ostać. I jeśli dom wewnętrznie 

jest skłócony, to taki dom nie będzie mógł się ostać. Jeśli więc szatan 

powstał przeciw sobie i wewnętrznie jest skłócony, to nie może się ostać, 

lecz koniec z nim. Nie, nikt nie może wejść do domu mocarza i sprzęt 

mu zagrabić, jeśli mocarza wpierw nie zwiąże i wtedy dom jego ograbi. 

Zaprawdę powiadam wam: wszystkie grzechy bluźnierstwa, których by się 

ludzie dopuścili, będą im odpuszczone. Kto by jednak zbluźnił przeciw 

Duchowi Świętemu, nigdy nie otrzyma odpuszczenia, lecz winien jest grze-

chu wiecznego«. Mówili bowiem: „Ma ducha nieczystego”. 

Tymczasem nadeszła Jego Matka i bracia i stojąc na dworze, posłali 

po Niego, aby Go przywołać. Właśnie tłum ludzi siedział wokół Niego, gdy 

Mu powiedzieli: „Oto Twoja Matka i bracia na dworze pytają się o Ciebie”. 

Odpowiedział im: »Któż jest moją matką i którzy są braćmi?« I spoglądając 

na siedzących wokoło Niego rzekł: »Oto moja matka i moi bracia. 

Bo kto pełni wolę Bożą, ten Mi jest bratem, siostrą i matką«. 

PATRON TYGODNIA: BŁ. ANTONI KONSTANTY AURIEL, MĘCZENNIK 
Urodził się 19.IV.1764 w Manobre (Francja). 

Był wikariuszem w Cahors. 

Jako kapłan został aresztowany przez fran-
cuskie władze rewolucyjne, setki bowiem 
księży katolickich, którzy odmówili złożenia 
przysięgi na wierność państwu i zerwania 
z Ojcem Świętym, zamierzano w szale 
rewolucyjnym wywieźć poza granice Francji, 
m.in. do Gujany. 

W Rochefort rewolucjoniści zorganizowali, 
dla ok. 822 księży i 7 braci zakonnych, na sta-
tkach Deux-Associés i Washington, cumują-
cych w porcie, więzienie - jeden z pierw-
szych obozów koncentracyjnych w historii… 

Więzionych przetrzymywano, przez miesią-
ce, w strasznych warunkach. Niesamowite 
zatłoczenie (w nocy wszyscy stali ściśnięci 

jak śledzie, pod pokładem, w odchodach, bez świeżego powietrza), fatalna 
żywność, wszy, brak warunków sanitarnych spowodowały pojawienie się chorób, 
tyfusu i szkorbutu. Kapłanom nie wolno było nie tylko odprawiać Mszy św, 
ale zabraniano im nawet mówić po łacinie i modlić się… 

Rankami rzucano na więźniów jakieś smoliste substancje odkażające… 

Pożywienie dostawali raz na dzień – trochę gotowanej fasoli, trochę ciemnego, 
pleśniejącego chleba, trochę suszonego mięsa w oleju. Pili brudną wodę… 

Więźniowie zaczęli masowo umierać – szczególnie w nocy. Ciała zakopywano, 
w piasku na brzegu wyspy Aix (226 księży), a potem wyspy Madame (254 ofiar)… 

Antoni Konstanty, mimo cierpienia, pomagał bardziej potrzebującym, pielęgnował 
– a to wymagało heroizmu, wszak panował tyfus! – do końca. 

Do Pana odszedł 16.VI.1794 na Deux-Associés w Rochefort. 

Więzienie zlikwidowano 12.iv.1795, już po upadku zbrodniczego reżimu Maksy-
miliana Robespierre, i zelżeniu terroru rewolucyjnego… 

Antoni Konstanty beatyfikowany został 1.X.1995, jako jeden z 65 męczenników 
terroru podczas tzw. rewolucji francuskiej, przez Jana Pawła II. (uroczystość 16 czerwca) 

il. WIĘŹNIOWIE ROCHEFORT, MÉRIOT, Camille (1877-1975), rycina; źródło: www.martyretsaint.com 

http://www.swzygmunt.knc.pl/
http://www.nga.gov/fcgi-bin/tinfo_f?object=111718
http://www.martyretsaint.com/les-martyrs-de-la-revolution-francaise-claude-richard-2/
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INFORMACJE PARAFIALNE 
 1-30.VI: NABOŻEŃSTWA CZERWCOWE ku czci Najświętszego 

Serca Jezusowego codziennie o 17:30: 
 10.VI (niedziela): O 12:00 Msza św. Prymicyjna ks. Krystiana 

STRYCHARSKIEGO, który przez ostatni rok odbywał w naszej 
parafii praktyki diakońskie. Księże Krystianie: Szczęść Boże! 

 11.VI (pon.): Spotkanie kandydatów do bierzmowania o 19:00. 
 15.VI (piątek): Uroczystość NAJŚWIĘTSZEGO SERCA PANA JEZUSA. 

 Z racji uroczystości nie obowiązuje post. 
 O 19:00 młodzież z naszej Parafii przyjmie Sakrament 

Bierzmowania z rąk ks. bpa Piotra JARECKIEGO. 
 Chrzty w czerwcu w 4tą niedzielę miesiąca, 24.VI, na sumie. 

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

ŚLUBY 
Sakrament Małżeństwa w ostatnim czasie przyjęli: 

2.VI Błażej CZWARNOK i Ewa Marta WIECHOWSKA 

2.VI Dominik Artur DOLACIŃSKI i Dorota STĘPIEŃ 

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

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

3.VI Mikołaj Jan WOŁOS, Parcela  

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

ZAPOWIEDZI 
Zapowiedź II: Patryk PENCONEK, kawaler, z parafii tutejszej, i Marta 

SPERNACKA, panna, z parafii św. Józefa w Konstancinie 

Zapowiedź I: Adam WYSOCKI, kawaler, z parafii tutejszej, i Kamila Kata-

rzyna CIECIERSKA, panna, z parafii MB Królowej Polski w Leśnej Polanie 

Zapowiedź I: Rafał OLESIŃSKI, kawaler, z parafii tutejszej, i Marta 

Barbara JASKIER, panna, z parafii MB Anielskiej w Dębicy 

Zapowiedź I: Tomasz ROTUSKI, kawaler, z parafii św. Stanisława B.M. 

w Sobikowie, i Kamila BARTCZAK, 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 odeszła z naszego grona: 

śp. Antoni WOJTUSZKO  2.VI.2012 l. 74 

Wieczne odpoczywanie racz Jej dać Panie! 

INTENCJE MSZALNE I MODLITEWNE 

11.VI 
(poniedziałek) 

730 za PARAFIAN 

1800 
† Stefana i Reginy RAWSKICH 

zmarłych z rodziny WASILEWSKICH 

12.VI 
(wtorek) 

730 za PARAFIAN 

1800 o dary DUCHA ŚWIĘTEGO i wszelkie potrzebne łaski dla ks. Krystiana 

13.VI 
(środa) 

730 † Antoniny i Franciszka BOROWSKICH 

1800 † Anny CZUŁBA 

14.VI 
(czwartek) 

730 † Antoniego WOJTUSZKO 

1800 † Elżbiety HELAK (z d. Sendera) i Henryka HELAKA 

15.VI 
(piątek) 

730  

1800 
† Aleksandry i Antoniny RACIBORSKICH, 

zmarłych z rodzin UTRATÓW i RACIBORSKICH 

16.VI 
(sobota) 

730 

† Janusza, Władysława i Lucyny BOROWSKICH, 

Władysława i Janiny RAWSKICH, 

Mieczysława i Stanisławy ADAMCZYK, 

zmarłych z rodzin BOROWSKICH i PINDELSKICH 

1800 

zbiorowe do MATKI BOŻEJ NIEUSTAJĄCEJ POMOCY 

† Antoniego JÓŹWIKA, w 28 rocznicę śmierci, Joanny JÓŹWIK, 

Andrzeja, Heleny i Franciszka 

17.VI 
(niedziela) 

845 
† Zbigniewa SMOLIŃSKIEGO, w 1 rocznicę śmierci 

† Aliny WŁOSIŃSKIEJ 

1030 

† Jolanty MAĆKOWIAK i jej rodziców 

† Janiny MICHALAK, Wiktorii i Wojciecha GAWRYSÓW, 

zmarłych z rodziny MICHALAKÓW 

1200 
† Józefa, Romany OPALIŃSKICH, Jana OPALIŃSKIEGO 

zmarłych z rodziny MAGDZIARZÓW 

1800 † Aliny WŁOSIŃSKIEJ, Zenona BARAŃSKIEGO 

NIEZWYKŁE ZNAKI: DZIEŃ GROZY NA MARTYNICE 
Wulkan Pelée (Łysa Góra) na karaibskiej 

Martynice obudził się 23.IV.1902. 

8.V.1902, w święto Wniebowstąpienia 

Pańskiego, ok. 8:02 miał miejsce 

straszliwy wybuch. Utworzył się grzyb 

dymu, który z prędkością 670 km/godz. 

zaciemnił niebo w promieniu 80 km. 

Ze szczytu stoczyła się lawina piro-

klastyczna, o temperaturze ok. 1070oC, 

która pochłonęła pobliskie Saint-Pierre… 

Kataklizm ominął wioskę La Morne 

Rouge, jedyną w całym sąsiedztwie. 

Jedna z sióstr zgromadzenia Naszej Pani 

Ocalenia tak to opisała: 

„W owym czasie odbywały się wybory 

do lokalnych władz. W Saint-Pierre bardzo silnym ugrupowaniem byli 

socjaliści i jakobini. […] Prowadzili nieustanną kampanię atakującą 

kapłanów katolickich, grożąc śmiercią siostrom zakonnych… Saint-Pierre 

było zalepione bezbożnymi plakatami. Murzyni grozili wtargnięciem do ko-

ściołów i zamienieniem ich w teatry. Katedrę w Saint-Pierre chcieli 

zamienić w salę taneczną, urządzali przed nią diaboliczne sceny … 

W dniu katastrofy w La Morne Rouge proboszcz, o. Maria, o 6:00 rano 

odprawił Mszę św. O 7:30 Mszę św. rozpoczął o. Bruno. Tuż przed zakoń-

czeniem nastąpił wybuch. Do kościoła zaczęli się chronić przerażeni 

mieszkańcy, tłoczyć przed konfesjonałem. O. Maria zdecydował się 

udzielić zbiorowego rozgrzeszenia… Wystawił NAJŚWIĘTSZY SAKRAMENT… 

I wtedy oczom zdumionym, przerażonym wiernym w Hostii ukazał się ZBA-

WICIEL, wskazujący na SWE PRZENAJŚWIĘTSZE SERCE w koronie cierniowej… 

Zgromadzeni padli na kolana i zaczęli szeptać: „SERCE PRZENAJŚWIĘTSZE!”… 

Twarz CHRYSTUSA była blada, smutna i poważna… 

Po pewnym czasie wizja CHRYSTUSA rozpłynęła się i znikła. 

Gdy wyszliśmy przed kościół zobaczyliśmy straszliwy widok. Przed nami, 

i jakby trochę nad nami, przetaczała się przeraźliwa chmura, roziskrzana 

błyskawicami, nieustannie grzmiąca i spływała w kierunku Saint-Pierre. 

Miasto ogarnęły setki pożarów. Był to najstraszliwszy widok jaki kie-

dykolwiek oczy ludzkie oglądały. Myślałyśmy, że to koniec świata […] 

Tego dnia doświadczyłam jeszcze jednego cudu. Miałam ze sobą obrazki 

z PRZENAJŚWIĘTSZYM SERCEM PANA JEZUSA i zaczęłam je rozdawać. Gdy skoń-

czyłam okazało się, że ciągle miałam ich tyle samo, ile na początku”… 

W Saint-Pierre, gdzie zginęło ok. 29 tys. osób – przeżyły tylko trzy - na kiku-

tach ścian wypalonych domów w niektórych miejscach przetrwały resztki 

świętokradczych plakatów socjalistycznych… 

30.VIII.1902 podczas kolejnego wybuchu lawina piroklastyczna pochłonęła 

część La Morne Rouge. Przetrwał, jako jeden z nielicznych budynków, 

kościół ale zginęło ok. 800 mieszkańców. Wśród nich był o. Maria, który 

do końca heroicznie służył i pomagał swoim parafianom… 

il. KOŚCIÓŁ W MORNE ROUGE, 1902, po wybuchu wulkanu Pelée, źródło: issuu.com 

PRZYPOWIEŚĆ O NARODZENIU PAŃSKIM… 
W pewnym człowieku narodził się Chrystus. 

Ale ów człowiek nie słyszał 

Anielskich harf, 

Ani śpiewu pasterzy, 

Ani nie przyniósł Chrystusowi w darze 

Złota i mirry 

Na podobieństwo trzech Mędrców. 

Nie miał złota i mirry. 

Ani nie uważał się za mędrca. 

Ofiarował Mu natomiast 

Swoją samotność, 

Swoje cierpienia, 

Swoje grzechy, 

Swoją biedę, 

Swoje upadki, 

Po prostu 

Wszystko, co posiadał. 

Powiedział: 

- Ty zawsze polujesz na człowieka, Panie. 

Upodobałeś sobie mnie, 

Chociaż nie wiem dlaczego… 

Tak narodził się Chrystus w pewnym człowieku. 

BRANDSTAETTER, Roman (1906, Tarnów – 1987, Poznań) 

il. UKRZYŻOWANIE Z SAMOBICZUJĄCYM SIĘ ŚW. DOMINIKIEM, ANGELICO, Fra (ok. 1400, Vicchio nell Mugello - 1455, Rzym), ok. 1442, 
fresk, 155×80 cm, konwent św. Marka, cela 20, Florencja; źródło: www.wga.hu 

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://issuu.com/scduag/docs/eruptionof
http://www.wga.hu/frames-e.html?/html/a/angelico/09/cells/20_cruci.html
http://www.swzygmunt.knc.pl/

