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Kościół, który jest „filarem i podporą prawdy”1 Tm 3, 15, zachowuje wiernie „wiarę raz tylko przekazaną świętym”Jud 3. To Kościół zachowuje pamięć o słowach Chrystusa, 

to on przekazuje z pokolenia na pokolenie wyznanie wiary Apostołów. Jak matka uczy dzieci mówić, a przez to rozumieć i komunikować się, tak Kościół, nasza Matka, 

uczy nas języka wiary, by wprowadzać nas w rozumienie i życie wiary. [KKK, 171] 

JEDENASTA NIEDZIELA ZWYKŁA 

 
PRZYPOWIEŚĆ (JEZUS NAUCZAJĄCY TŁUMY), JUSTINEN, Lars (ur. 1955, k. Tacoma), olejny na płótnie; 

źródło: www.larsjustinen.com 

Z KSIĘGI PROROKA EZECHIELAEz 17,22-24 

To mówi Pan Bóg: 

»Ja także wezmę wierzchołek z wysokiego cedru i zasadzę, u najwyższych 

jego pędów ułamię gałązkę i zasadzę ją na górze wyniosłej i wysokiej. 

Na wysokiej górze izraelskiej ją zasadzę. Ona wypuści gałązki i wyda owoc, 

i stanie się cedrem wspaniałym. Wszystko ptactwo pod nim zamieszka, 

wszystkie istoty skrzydlate zamieszkają w cieniu jego gałęzi. 

I wszystkie drzewa polne poznają, że Ja jestem Panem, który poniża 

drzewo wysokie, który drzewo niskie wywyższa, który sprawia, że drzewo 

zielone usycha, który zieloność daje drzewu suchemu. Ja, Pan, rzekłem 

i to uczynię«. 

PSALM RESPONSORYJNYPs 92,2-3.13-14.15-16 

REFREN: Dobrze jest śpiewać, Tobie, Panie Boże 

Dobrze jest dziękować Panu 

i śpiewać Twemu imieniu, Najwyższy: 

z rana głosić Twoją łaskawość, 

a wierność Twoją nocami. 

Sprawiedliwy zakwitnie jak palma, 

rozrośnie się jak cedr na Libanie. 

Zasadzeni w domu Pańskim 

rozkwitną na dziedzińcach naszego Boga. 

Nawet i w starości wydadzą owoc, 

zawsze pełni życiodajnych soków, 

aby świadczyć, że Pan jest sprawiedliwy, 

On Opoką moją i nie ma w Nim nieprawości. 

Z DRUGIEGO LISTU ŚWIĘTEGO PAWŁA APOSTOŁA DO KORYNTIAN2 Kor 5,6-10 

Bracia: 

Mając ufność, wiemy, że jak długo pozostajemy w ciele, jesteśmy 

pielgrzymami z daleka od Pana. Albowiem według wiary, a nie dzięki 

widzeniu postępujemy. Mamy jednak nadzieję i chcielibyśmy raczej 

opuścić nasze ciało i stanąć w obliczu Pana. 

Dlatego też staramy się Jemu podobać, czy to gdy z Nim jesteśmy, 

czy gdy z daleka od Niego. Wszyscy bowiem musimy stanąć przed try-

bunałem Chrystusa, aby każdy otrzymał zapłatę za uczynki dokonane 

w ciele, złe lub dobre. 

AKLAMACJAMk 1,15 Alleluja, Alleluja, Alleluja! 

Ziarnem jest słowo Boże, a siewcą jest Chrystus, 

każdy, kto Go znajdzie, będzie żył na wieki. 

SŁOWA EWANGELII WEDŁUG ŚW. MARKAMk 4,26-34 

Jezus powiedział do tłumów: 

»Z królestwem Bożym dzieje się tak, jak gdyby ktoś nasienie wrzucił 

w ziemię. Czy śpi, czy czuwa, we dnie i w nocy nasienie kiełkuje i rośnie, 

on sam nie wie jak. Ziemia sama z siebie wydaje plon, najpierw źdźbło, 

potem kłos, a potem pełne ziarno w kłosie. A gdy stan zboża na to po-

zwala, zaraz zapuszcza sierp, bo pora już na żniwo«. 

Mówił jeszcze: »Z czym porównamy królestwo Boże lub w jakiej przy-

powieści je przedstawimy? Jest ono jak ziarnko gorczycy; gdy się je wsiewa 

w ziemię, jest najmniejsze ze wszystkich nasion na ziemi. Lecz wsiane, 

wyrasta i staje się większe od innych jarzyn; wypuszcza wielkie gałęzie, 

tak że ptaki powietrzne gnieżdżą się w jego cieniu«. 

W wielu takich przypowieściach głosił im naukę, o ile mogli ją zrozumieć. 

A bez przypowieści nie przemawiał do nich. Osobno zaś objaśniał wszystko 

swoim uczniom. 

PATRON TYGODNIA: BŁ. JAN GAVAN, MĘCZENNIK 
Urodził się w 1640 w Londynie. 

Ponieważ w Anglii nie było możliwości uzyskania 
katolickiego wykształcenia, wstąpił do angielskiej 

szkoły (koledżu) St. Omer we Francji. 

Został jezuitą i przyjął pierwsze święcenia, a po-
tem święcenia kapłańskie. 

Ok. 1675 wrócił do Anglii. 

15.VIII.1678, w majątku Boscobel, złożył ostatnie 
cztery śluby, oprócz trzech zwykłych także i po-
słuszeństwa papieżowi w sprawach misji. Po ce-
remonii uczestnicy udali się pod tzw. Królewski 
Dąb (ang. Royal Oak), na którym po klęsce w 1651 
pod Worcester ukrywał się – przed ścigającymi 
go żołdakami wojsk parlamentarnych, tzw. Okrą-

głymi Głowami (ang. Roundheads) - król Karol II… 

W 1678 niedoszły jezuita, niejaki Tytus Oats fałszy-
wie oskarżył katolików o próbę zamachu na Karola II – 

tzw. Papistowski Spisek - co doprowadziło do anty-katolickiej histerii w Anglii. 
Oatsowi udało się przekonać parlament, a 30.X.1678 monarcha podpisał nakaz 
wyrzucenia katolików co najmniej 20 km poza Londyn. Rozpoczęły się łowy… 

15.I.1679 wydano za Janem list gończy – dowiedziano się bowiem o ceremonii 
w Boscobel i uznano ją za część spisku. Aresztowany został 29.I.1679. 

Przetrzymywano go w więzieniu Newgate w Londynie, wraz z  innymi jezuitami, 
Tomaszem Whitbread, Janem Fenwick, Wilhelmem Barrow i Antonim Turnerem… 

Cała piątka 13.VI.1679 stanęła przed siedmioma sędziami, którym przewodniczył 
Lord Najwyższy Sędzia Anglii, niejaki sir Wilhelm Scroggs, oskarżona o spisek 
na życie monarchy oraz o próbę obalenia religii protestanckiej. 

Jan stał się nieformalnym reprezentantem oskarżonych. Obrona przez niego 
prowadzona była tak imponująca, że jeden z wybitnych historyków Jan Filip 
Kenyon napisał, iż był on „jednym z najzdolniejszych kapłanów swojej generacji”. 

Jan odsłaniał kłamstwa Oatsa, nieścisłości jego zeznań. Pomocy nikczemnikowi 
udzielić musiał więc sam Scroogs, oznajmiając, iż prostestanccy świadkowie 
(a takim ogłosił się Oats) są „bardziej wiarogodni, ponieważ … katolicy mogą 
uzyskać wybaczenie, jeśli, mimo przysięgi, skłamią podczas procesu…” 

Nie przyznając się do zarzucanych win Jan zakończył obronę długą i elokwentną 
mową końcową, którą Scroogs wielokrotnie przerywał… 

Podsumowanie wygłosił Scroogs. Ława przysięgłych usłyszała, że „aczkolwiek 
nie pamięta on wszystkich zeznań i argumentów stron, to wina oskarżonych 
została bezspornie udowodniona, i oczekuje uznania win”. 

I tak się stało. Po piętnastu minutach ławnicy wrócili i ogłosili werdykt: „Winni”… 

Scroogs skazał wszystkich pięciu na powieszenie, rozpłatanie i ćwiartowanie 
(ang. hanged, drawn and quartered). Król nie okazał łaski i zatwierdził wyrok, 
dozwolił aliści, by skazanych ze stryczka przed śmiercią nie zdejmować 
(i następnie ich nie rozcinać i ćwiartować). Dozwolił też na pochowanie ciał… 

20.VI.1679 pięciu męczenników zawieziono do Tyburn (dziś centrum Londynu). 
Po wygłoszeniu mów pożegnalnych – skazańcy mówili o niewinności, wierności 
ślubom i powołaniu jezuickiemu, oraz oddawali dusze Bogu - wszyscy razem 
odmówili, prowadzeni przez Jana, akt skruchy… 

Zgromadzona gawiedź w milczeniu patrzyła na ostatnie chwile męczenników, tym 
samym okazując im sympatię i współczucie… 

Po egzekucji szczątki męczenników pochowane zostały pod północną ścianą 
anglikańskiego kościoła św. Idziego na Polach, w Holborn (Londyn)… 

Wszystkich pięciu beatyfikował 15.XII.1929 papież Pius XI, jako jednych z 136 mę-
czenników Anglii i Walii. (uroczystość 20 czerwca) 
il. JAN GAVAN, BOUCHE, Marcin (ok. 1649, Antwerpia – 1693, Londyn), koniec XVII w., rycina, papier, 142×97 mm, National 
Portrait Gallery, Londyn; źródło: www.npg.org.uk 

http://www.swzygmunt.knc.pl/
http://www.larsjustinen.com/painting4.html
http://www.npg.org.uk/collections/search/portraitLarge/mw137675/John-Gavan
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INFORMACJE PARAFIALNE 
 1-30.VI: NABOŻEŃSTWA CZERWCOWE ku czci Najświętszego 

Serca Jezusowego codziennie o 17:30: 
 23.VI (sobota): Rada Rodziców szkoły w Słomczynie serdecznie 

zaprasza! na kolejny piknik rodzinny – w godz. 12:00-17:00, 

na terenie szkoły w Słomczynie -– w tym roku pod hasłem 
„Europa w Słomczynie”. W programie europejskie atrakcje 
kulinarne i sportowe, występy i konkursy z nagrodami! 

 24.VI (niedziela): Po każdej Mszy św. odbędzie się święcenie po-

jazdów. Każdy kierowca otrzyma obrazek z modlitwą kierowcy. 
Ofiary zostaną przeznaczone na program misyjny MIWA Polska, 
wspierający zakup samochodów dla polskich misjonarzy. 

 Chrzty w czerwcu w 4tą niedzielę miesiąca, 24.VI, na sumie. 
 Zespół Caritas współorganizuje obóz wakacyjny w Obszy 

na Roztoczu. Weźmie w nim udział 15 dzieci z ubogich rodzin 
naszej parafii. Gorąco prosimy! o finansowe wsparcie tej ini-
cjatywy. Dary można przesyłać na konto PZ Caritas: 

Parafia Rz.-Kat. św. Zygmunta, ul. Wiślana 85, 05-507 Słomczyn 
PKO S.A. VII o. w Warszawie 

numer rachunku bankowego: 51 1240 1109 1111 0010 1498 1185 

wrzucić do skrzynki Caritas bądź przekazywać księżom lub 

organizatorom. Darczyńcom składamy serdeczne Bóg zapłać! 

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

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

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

Barbara JASKIER, panna, z parafii MB Anielskiej w Dębicy 

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

w Sobikowie, i Kamila BARTCZAK, panna, z parafii tutejszej 

Zapowiedź I: Michał GOLBA, kawaler, i Paula JAGNYZIAK, panna, oboje 

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 odeszli z naszego grona: 

śp. Marianna KANABUS  3.VI.2012 l. 89 
śp. Andrzej SZULECKI  1.VI.2012 l. 68 

Wieczne odpoczywanie racz Im dać Panie! 

INTENCJE MSZALNE I MODLITEWNE 

18.VI 
(poniedziałek) 

730 w intencji Elżbiety 

1800 
† Marii i Stanisława GADOMSKICH, 

zmarłych z rodzin GADOMSKICH i JANISZKÓW 

19.VI 
(wtorek) 

730  

1800 
† Janiny i Jerzego NIEDZIELSKICH, 

Łucji i Jana MAGDZIARZÓW 

20.VI 
(środa) 

730  

1800 
† Czesława KŁOSZEWSKIEGO, w 2 rocznicę śmierci, 

Anny i Władysława KŁOSZEWSKICH, 

Marii i Stanisława WIŚNIEWSKICH 

21.VI 
(czwartek) 

730  

1800 
† Wandy i Zygmunta KUCICKICH, 

Genowefy NALEŻYTEJ, Haliny KOTARSKIEJ 

22.VI 
(piątek) 

730  

1800 † Jana GRZYWACZA 

23.VI 
(sobota) 

730 
† Marii i Wojciecha LICHOCKICH, 

zmarłych z rodziny LICHOCKICH 

1800 † Wandy ŁOJEWSKIEJ 

24.VI 
(niedziela) 

845 

o Boże błogosławieństwo dla Klaudii, z racji 18 urodzin 

† Janiny KANABUS i jej rodziców, 

Weroniki i Szczepana OKLEJÓW, 

Andrzeja i Józefy KANABUSÓW, Władysława KANABUSA, 

Zofii MONETA 

1030 

† Janiny WRONA, 

jej córki Sabiny MATERZYŃSKIEJ 

† Jana Lucjana NOGALA, 

rodziców NOGALÓW i HAKOWSKICH 

1200 
† Jana i Aleksandry BĄCZKOWSKICH, 

Stanisława i Teresy BOROWSKICH 

1800 
† Stefanii i Jana KAMIŃSKICH, 

Henryki i Mariana CHOJNACKICH 

NIEZWYKŁE ZNAKI: TSUNAMI W TUMACO (KOLUMBIA) 
31.I.1906 o 1536 czasu uniwersalnego na Pacyfiku, u wybrzeży Ekwadoru 

i Kolumbii miało miejsce trzęsienie ziemi o magnitudzie 8.8 wg Richtera. 

Było to szóste pod względem siły trzęsienie ziemi w historii ich badań… 

Wstrząsy wytworzyły tsunami, obserwowaną na całym, zachodnim wybrze-

żu Ameryki Środkowej, na Hawajach, w Japonii a nawet w San Francisco. 

Najwyższą falę, ok. 5 m, odnoto-

wano na płaskiej, piaszczystej 

wyspie Tumaco w zatoce o tym 

samym imieniu, w Kolumbii. 

Misjonarską posługę w Tumaco, 

niewielkiej wówczas miejscowo-

ści (dziś zamieszkiwanej przez 

ok. 120 tys. osób) pełnili ojcowie 

augustianie. Proboszczem misji 

był o. Gerard Larrondo od św. Jana, a jego wikariuszem o. Julian Moreno 

od św. Mikołaja z Tolentino. 

Trzęsienie ziemi trwało ok. 10 minut. Wiele budynków w większości 

drewnianej zabudowy zawaliło się. Niewielki kościół św. Andrzeja– dziś 

katedra - przetrwał ale wszystkie obrazy spadły ze ścian. 

Wokół kościółka zaczęli gromadzić się przerażeni wierni. Nieśli ze sobą 

swoje własne święte obrazy, które niejednokrotnie zakurzone leżały w ką-

tach domostw. Teraz przyszli błagać o pomoc. Prosili o rozpoczęcie 

procesji, ze świętymi obrazami, przez miasteczko… 

Byli przerażeni, bo woda w zatoce cofnęła się niezwyczajnie ok. 1.5-2 km 

i w oddali groźnie się zaczynała piętrzyć… 

O. Gerard wbiegł do kościoła, otworzył tabernakulum i spożył wszystkie 

konsekrowane HOSTIE. Wszystkie, poza jedną, NAJWIĘKSZĄ. Tę, wraz z kie-

lichem wziął ze sobą i wyszedł przed świątynię. 

Następnie wzniósł PRZENAJŚWIĘTSZE CIAŁO PANA JEZUSA do góry i łąmiącym 

się głosem powiedział: „Chodźcie, moje dzieci, idziemy na plażę. I niech 

dobry BÓG zmiłuje się nad nami!” 

Zgromadzeni ruszyli za swoim proboszczem. Płakali a jednocześnie 

śpiewali, błagając MIŁOSIERNEGO o wybawienie. Minęło ok. pół godziny 

od pierwszego wstrząsu… 

Wody wracały. Ściana wody 

zbliżała się, szybko… 

O. Gerard stał na samym brze-

gu. Jego trzoda tłoczyła się 

za nim. Kapłan, w obliczu 

nadchodzącej w przerażającej 

ciszy fali podniósł NAJŚWIĘTSZY 

SAKRAMENT i zrobił NIM znak 

krzyża. 

Następne chwile głęboko utkwi-

ły w pamięci świadków wyda-

rzenia. Woda zaczęła się szybko podnosić. Ale gdy dosięgnęła wysokości 

pasa o. Gerarda, trzymającego ciągle nad głową NAJŚWIĘTSZY SAKRAMENT 

i kielich mszalny … zaczęła się cofać! 

Zdumieni mieszkańcy trwali w szoku. Pierwszy odzyskał mowę o. Julian 

krzycząc: „Cud, cud!”. Natychmiast przyłączyli się pozostali. 

„Cud, cud…”- rozbrzmiewało na małej wysepce Tumaco… 

Ocean powrócił do normalnego stanu. Coś, jakaś nieziemska siła, 

powstrzymało masy wód przed zalaniem piaszczystego Tumaco… 

O. Gerard poprosił wikariusza o przyniesienie monstrancji z kościoła, 

umieścił w niej NAJŚWIĘTSZE CIAŁO PAŃSKIE i poprowadził przez częściowo 

tylko zdewastowane ulice miasta procesję dziękczynną. Trwała ona wiele 

godzin, a wierni pozostawali przy SWYM WYBAWICIELU śpiewając słowami 

Psalmu 145, czyli „Pieśni pochwalnej Dawida”Ps 145, 3: 

Wielki jest PAN i godzien wielkiej chwały, a wielkość JEGO niezgłębiona. 

Pokolenie pokoleniu głosi TWOJE dzieła i zwiastuje TWOJE potężne czyny. 

Głoszą wspaniałą chwałę TWEGO majestatu i rozpowiadają TWE cuda. 

I mówią o potędze TWOICH dzieł straszliwych, i opowiadają TWĄ wielkość. 

Przekazują pamięć o TWEJ wielkiej dobroci 

i radują się TWĄ sprawiedliwością. 

Część miasteczka została zalana, wiele łodzi zatopionych, kilka domów 

zniszczonych. Ale większe straty spowodowało trzęsienie ziemi. 

A i tak były to straty niewielkie w porównaniu z innymi miejscami. Wię-

kszość domów przybrzeżnych nad oceanem oraz nad brzegami wpły-

wających do oceanu rzek, które w efekcie zostały zatamowane przez na-

pływające masy wód oceanicznych (co spowodowało jeszcze większe 

ich spiętrzenia), zostało zmiecionych. Zginęło od 500 do 1500 osób… 

il.1: TUMACO OK. 1906, źródło: www.therealpresence.org 
il.2: WYSPA TUMACO, źródło: coastal.er.usgs.gov 

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.therealpresence.org/eucharst/mir/english_pdf/Tumaco.pdf
http://coastal.er.usgs.gov/coasts-colombia/pacific/tumaco.html
http://www.swzygmunt.knc.pl/

