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Jan jest „Eliaszem, który ma przyjść”Mt 17, 10-13: mieszka w nim ogień Ducha Świętego i nakazuje mu „iść” (jako „poprzednikowi”) przed Panem, który przychodzi. W Janie 

Poprzedniku Duch Święty dopełnia „przygotowania Panu ludu doskonałego”Łk 1,17. [KKK, 718] 

DWUNASTA NIEDZIELA ZWYKŁA 
NARODZENIE ŚW. JANA CHRZCICIELA 

 
NADANIE IMIENIA JANOWI, GIUSTO de' Menabuoi (ok. 1320, Florencja - 1391, Florencja), 1376-78, fresk, baptysterium, katedra, 

Padwa; źródło: easyweb.easynet.co.uk 

Z KSIĘGI PROROKA IZAJASZAIz 49, 1-6 

Wyspy, posłuchajcie Mnie! Ludy najdalsze, uważajcie! Powołał Mnie PAN 

już z łona mej matki, od jej wnętrzności wspomniał moje imię. Ostrym 

mieczem uczynił me usta, w cieniu swej ręki Mnie ukrył. Uczynił ze mnie 

strzałę zaostrzoną, utaił mnie w swoim kołczanie. I rzekł mi: »Tyś Sługą 

moim, w tobie się rozsławię«. 

Ja zaś mówiłem: „Próżno się trudziłem, na darmo i na nic zużyłem me siły. 

Lecz moje prawo jest u PANA i moja nagroda u BOGA mego. Wsławiłem się 

w oczach PANA, BÓG mój stał się moją siłą”. 

A teraz przemówił PAN, który mnie ukształtował od urodzenia na swego 

Sługę, bym nawrócił do NIEGO Jakuba i zgromadził MU Izraela. 

I rzekł mi: »To zbyt mało, iż jesteś mi sługą dla podźwignięcia pokoleń 

Jakuba i sprowadzenia ocalałych z Izraela. Ustanowię cię światłością 

dla pogan, aby moje zbawienie dotarło aż do krańców ziemi«. 

PSALM RESPONSORYJNYPs 139 (138), 1-3. 13-14ab. 14c-15 (R.: por. 14a) 

REFREN: Sławię Cię, Panie, za to, żeś mnie stworzył 

Przenikasz i znasz mnie, Panie, 

Ty wiesz, kiedy siedzę i wstaję. 

Z daleka przenikasz moje myśli, 

przyglądasz się, jak spoczywam i chodzę 

i znasz moje wszystkie drogi. 

Ty bowiem utworzyłeś moje wnętrze, 

i utkałeś mnie w łonie mej matki. 

Sławię Ci, żeś mnie tak cudownie stworzył, 

godne podziwu są Twoje dzieła. 

I duszę moją znasz do głębi. 

Nie tajna Ci istota, 

kiedy w ukryciu nabierałem kształtów, 

utkany we wnętrzu ziemi. 

Z DZIEJÓW APOSTOLSKICHDz 13, 22-26 

W synagodze w Antiochii Pizydyjskiej Paweł powiedział: 

„BÓG dał ojcom naszym Dawida na króla, o którym też dał świadectwo 

w słowach: »Znalazłem Dawida, syna Jessego, człowieka po mojej myśli, 

który we wszystkim wypełni moją wolę«. Z jego to potomstwa, stosownie 

do obietnicy, wyprowadził BÓG Izraelowi ZBAWICIELA JEZUSA. Przed JEGO przyj-

ściem Jan głosił chrzest nawrócenia całemu ludowi izraelskiemu. 

A pod koniec swojej działalności Jan mówił: ‘Ja nie jestem tym, za kogo 

mnie uważacie. Po mnie przyjdzie TEN, któremu nie jestem godny 

rozwiązać sandałów na nogach’. 

Bracia, synowie rodu Abrahama i ci spośród was, którzy się boją BOGA! 

Nam została przekazana nauka o tym zbawieniu”. 

AKLAMACJAŁk 1, 76 Alleluja, Alleluja, Alleluja! 

Ty, dziecię, zwać się będziesz prorokiem Najwyższego, 

gdyż pójdziesz przed Panem przygotować Mu drogę. 

SŁOWA EWANGELII WEDŁUG ŚW. ŁUKASZAŁk 1, 57-66. 80 

Dla Elżbiety nadszedł czas rozwiązania i urodziła syna. Gdy jej sąsiedzi 

i krewni usłyszeli, że PAN okazał tak wielkie miłosierdzie nad nią, cieszyli 

się z nią razem. Ósmego dnia przyszli, aby obrzezać dziecię, i chcieli 

mu dać imię ojca jego, Zachariasza. 

Jednakże matka jego odpowiedziała: „Nie, lecz ma otrzymać imię Jan”. 

Odrzekli jej: „Nie ma nikogo w twoim rodzie, kto by nosił to imię”. 

Pytali więc znakami jego ojca, jak by go chciał nazwać. 

On zażądał tabliczki i napisał: „Jan będzie mu na imię”. I wszyscy 

się dziwili. A natychmiast otworzyły się jego usta, język się rozwiązał 

i mówił wielbiąc BOGA. I padł strach na wszystkich ich sąsiadów. W całej 

górskiej krainie Judei rozpowiadano o tym wszystkim, co się zdarzyło. 

A wszyscy, którzy o tym słyszeli, brali to sobie do serca i pytali: „Kimże 

będzie to dziecię?” Bo istotnie ręka PAŃSKA była z nim. 

Chłopiec zaś rósł i wzmacniał się duchem; a żył na pustkowiu aż do dnia 

ukazania się przed Izraelem. 

PATRON TYGODNIA: BŁ. MAKSYMILIAN BINKIEWICZ, MĘCZENNIK 
Urodził się 21.II.1908 we wsi Żarnowiec na Śląsku. 

Był synem Romana i Stanisławy z domu Czubasiewicz. 
Rodzice posiadali sklep i prowadzili gospodarstwo rolne. 

W dzieciństwie ciężko chorował i liczono się z jego rychłą 
śmiercią, dlatego przygotowano go pospiesznie do I Ko-
munii św. i … stan jego zdrowia się poprawił! 

Po uzyskaniu świadectwa dojrzałości w 1926 wstąpił 
do właśnie otwartego w Krakowie Seminarium Ducho-
wnego nowo powstałej diecezji częstochowskiej. 

Święcenia kapłańskie otrzymał z rąk jej pierwszego 
biskupa, Teodora Kubiny, 21.VI.1931 na Jasnej Górze. 

Zaraz potem mianowany został prefektem etatowym 
rodzimego seminarium. Dzięki temu w 1933 ukończył 
studia na Uniwersytecie Jagiellońskim, uzyskując tytuł 
magistra na Wydziale Teologicznym. 

Następnie nauczał w prywatnych gimnazjach Sosno-
wca, po czym został skierowany do Wielunia. Przejął obowiązki rektora kościoła 
pw. św. Józefa. Jednocześnie nauczał w gimnazjach wieluńskich. Pełnił funkcję 
opiekuna internatu i harcerstwa. Był szanowany tak przez nauczycieli jak i młodzież 
szkolną. Podjął się też misji tworzenia Związku Polskiej Inteligencji Katolickiej… 

Po wybuchu II wojny światowej – Wieluń już 1.IX.1939 został barbarzyńsko 
zbombardowany – zastąpił aresztowanego przez Niemców proboszcza parafii 
pw.św. Rocha w Konopnicy. 6.X.1941 został, w ramach akcji masowych aresztowań 
duchownych diecezji częstochowskiej, łódzkiej, włocławskiej i archidiecezji 
poznańskiej, aresztowany. Przez Konstantynów Łódzki trafił 30.X.1941 do obozu 
koncentracyjnego w Dachau, gdzie został zarejestrowany jako numer 28450. 

23.VI.1942 został skatowany przez niemieckiego oprawcę. Tak to opisał 
bezpośredni świadek tych wydarzeń, współwięzień ks. Jan Kabziński: „Był to praw-

dziwy Mąż Boży. Podziwiałem jego ducha modlitwy. […] Nawet najcięższe 
prześladowania ze strony izbowego ‘tadellos’ znosił ze spokojem. Przychodził 
na łóżko zbity i sponiewierany i kiedy zasypiałem on jeszcze szeptał słowa 
modlitwy. Niesłychanie ofiarny i uczynny, ofiarowywał swoją pomoc kolegom 
słabszym i starym. Ksiądz Maks zanosił wyznaczony sobie kocioł z jedzeniem 
na blok i dwukrotnie, a nieraz trzykrotnie wracał w kierunku kuchni, by odnieść 
ciężkie kotły za słabszych kolegów. Zginął od pięści izbowego, który dwoma 
silnymi uderzeniami w brzuch pozbawił go przytomności”. 

Przeniesiono go do obozowego szpitala – rewiru – gdzie następnego dnia, 
24.VI.1942 odszedł do Pana. 

Beatyfikowany został w Warszawie 13.VI.1999 w grupie 108 błogosławionych 
męczenników II wojny światowej przez Jana Pawła II. 

Na cmentarzu służewskim przy ul. Wałbrzyskiej w Warszawie znajduje się 
jego symboliczny grób (w grobowcu rodzinnym). (uroczystość 24 czerwca) 

il. MAKSYMILIAN BINKIEWICZ, ok. 1931; źródło: www.niedziela.pl 

http://www.swzygmunt.knc.pl/
http://easyweb.easynet.co.uk/giorgio.vasari/giusto/pic19.htm
http://www.niedziela.pl/artykul_w_niedzieli.php?doc=ed200437&nr=23
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INFORMACJE PARAFIALNE 
 1-30.VI: NABOŻEŃSTWA CZERWCOWE ku czci Najświętszego 

Serca Jezusowego codziennie o 17:30: 
 24.VI (niedziela): Po każdej Mszy św. święcenie pojazdów. Każdy 

kierowca otrzymuje obrazek z modlitwą kierowcy. Ofiary 
przeznaczone są na program misyjny MIWA Polska, wspiera-
jący zakup samochodów dla polskich misjonarzy. 

 29.VI (piątek): Uroczystość ŚW. PIOTRA I PAWŁA. 

 O 8:00 dla uczniów ze szkół w Słomczynie i Brześcach 
zostanie odprawiona Msza św. na zakończenie roku 
szkolnego. Serdecznie zapraszamy! uczniów, rodziców, 

nauczycieli i wychowawców. 
 Ofiary zbierane w tym dniu na tacę przeznaczone są 

na utrzymanie Stolicy Apostolskiej. 
 W związku z uroczystością nie obowiązuje post. 

 1.VII (niedziela): Po sumie comiesięczna adoracja Najświętsze-

go Sakramentu, a po niej spotkanie Kół Żywego Różańca. 
 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 or-

ganizatorom. Darczyńcom składamy serdeczne Bóg zapłać! 

ZAPOWIEDZI 
Zapowiedź II: 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. Wacława LEMIESZKA  11.VI.2012 l. 82 
śp. Władysław Józef BALAS  5.VI.2012 l. 59 

Wieczne odpoczywanie racz Im dać Panie! 

INTENCJE MSZALNE I MODLITEWNE 

25.VI 
(poniedziałek) 

730 w pewnej intencji 

1800 
† Janiny WĘCŁAWIAK, 

Jana BORECKIEGO 

26.VI 
(wtorek) 

730 
† Weroniki i Władysława GUZIŃSKICH, 

Władysławy i Stefana WOJCIECHOWSKICH 

1800 
dziękczynna, w 20 rocznicę ślubu Małgorzaty i Tomasza, 

z prośbą o dalsze błogosławieństwo Boże i potrzebne łaski 

27.VI 
(środa) 

730 † Ireny LEWANDOWSKIEJ, w 28 rocznicę śmierci 

1800 † Władysławy, Stanisława, Janiny i Jerzego WĘCŁAWIAKÓW 

28.VI 
(czwartek) 

730 † Marioli PILCH 

1800 
† Jana i Marianny MAKUCHÓW, Sylwestra MAKUCHA, 

Piotra SZCZĘSNEGO 

29.VI 
(piątek) 

730 
† Zdzisława, w 5 rocznicę śmierci, Ireny i Romualda KŁOSÓW, 

zmarłych z rodzin KŁOSÓW i MISZKURKÓW 

800 w intencji uczniów i nauczycieli, na zakończenie roku szkolnego 

1800 † Mariusza WALIGÓRY, w 25 rocznicę śmierci 

30.VI 
(sobota) 

730 † Józefa i Jana BOJEMSKICH 

1800 † Zdzisława PAWLAKA 

1.VII 
(niedziela) 

845 
† Heleny, Lucyny, Andrzeja i Feliksa MENTLAKÓW, 

Feliksy i Stanisława GĄCIKOWSKICH 

1030 † Piotra SZUSTKOWSKIEGO 

1200 † Jana STĘPNICKIEGO 

1800 
† Elżbiety i Józefa PIÓRECKICH, 

Janiny i Stanisława WASIAKÓW 

NIEZWYKŁE ZNAKI: ROZLANE WINO W BOXTEL 
Boxtel, niewielkie miasteczko w południowej Holandii, należało w XIV w. 

do jednego z państw imperialnych wchodzących w skład Świętego 

Cesarstwa Rzymskiego, księstwa Brabancji. 

Ok. roku 1379 (ta data jest najczęściej wymienianą, ale mogło to mieć 

miejsce lata wcześniej) – na jakieś sto lat przed tzw. reformacją, gdy herezja 

zakwestionowała wiele z prawd wiary, między innymi w rzeczywistą 

obecność NASZEGO PANA w konsekrowanym CHLEBIE i WINIE 

EUCHARYSTYCZNYM, w kościele pw. św. Piotra Mszę św. odprawiał kapłan 

Eligiusz van den 

Aker. Podczas Prze-

istoczenia stracił ró-

wnowagę i rozlał za-

wartość trzymanego 

w ręku kielicha 

na korporał i białe 

płótno obrusika oł-

tarzowego… 

Jakież musiało być 

jego zdumienie, gdy 

na obu obrusach 

mszalnych pojawiły 

się jaskrawo czerwone plamy, o charakterze i konsystencji KRWI! 

Po Mszy św. kapłan zabrawszy ze sobą oba płótna usiłował je oczyścić 

w zakrystii. Kilkakrotne próby prania, także w studni w pobliżu przepły-

wającej przez Boxtel rzeczki Dommel, zakończyły się niepowodzeniem… 

Widząc bezowocność wysiłków duchowny zwinął korporał i obrus i włożył 

je do niewielkiej walizeczki. Tę następnie ukrył pod łóżkiem… 

Eligiusz van der Aker zmarł na przełomie 1379/80. Przed śmiercią wyjawił 

ówczesnemu proboszczowi Boxtel, i jednocześnie swojemu spowiednikowi, 

ks. Henrykowi van Merheim – w obecności dwóch innych świadków - 

tajemnicę przechowywanej pod łóżkiem walizeczki… 

Dalej sprawy potoczyły się dość szybko. Henryk van Merheim był 

siostrzeńcem Wilhelma van Merheim, właściciela Boxtel. Wilhelm był 

również właścicielem posiadłości Merheim, dziś stanowiącej część Kolonii. 

A w Kolonii przebywał wówczas kard. Piotr Pileo di Prata, arcybiskup 

Rawenny, naonczas legat papieża Urbana VI w krajach Europy Północnej… 

Powiadomiony o odkryciu kard. Pileo di Prata nakazał przeprowadzanie 

formalnego procesu kanonicznego. 25.VI.1380 specjalnym dekretem 

zezwolił na wystawianie CUDOWNEGO KORPORAŁU i OBRUSA na widok 

publiczny, raz w roku, w kościele św. Piotra w Boxtel – dwie kopie 

tego dokumentu dotrwały do naszych czasów… 

Kościół w Boxtel stał się miejscem docelowym wielu pielgrzymek. W XV w. 

rozpoczęto więc budowę nowego 

kościoła. W 1561 ŚWIĘTE RELIKWIE 

umieszczono w specjalnej, dopiero 

co wyświęconej, Kaplicy Cudu. 

Kultem cieszyła się także stu-

dzienka, w której kapłan próbował 

wyprać zakrwawione płótna… 

Po podpisaniu pokoju westfalskiego 

w 1648, kończącego wojnę trzy-

dziestoletnią 1618-48 między 

katolickimi państwami pod włada-

niem Habsburgów i protestantami, 

Boxtel znalazł się w obrębie kalwińskiej republiki niderlandzkiej. Religia 

katolicka została zakazana. Mała ilość wyznawców protestantyzmu 

w Boxtel sprawiła, że tamtejszy kościół podupadł, a po zawaleniu się 

części dachu i splądrowaniu w 1660 został zamknięty. Zabudowana 

została także cudowna studzienka… 

Na szczęście ŚWIĘTE RELIKWIE z Boxtel zdążono przenieść do pozostającej 

pod władaniem katolickim Belgii, do kościoła pw. św. Michała w Antwerpii. 

W 1652 przeniesiono JE do kościoła pw. św. Katarzyny w miasteczku 

Hoogstraten. Tam przetrwały nienaruszone do XX stulecia. 

W 1798, tuż przed czasami napoleońskimi, katolicy odzyskali prawa 

do swego kościoła w Boxtel. Odbudowa rozpoczęła się w 1823 i cztery lata 

później kościół został (ponownie) konsekrowany… 

Prawie natychmiast podjęto starania o zwrot ŚWIĘTYCH PŁÓCIEN z Hoog-

straten. Dopiero jednak w 1924 Pius XI wydał zgodę na przeniesienie 

ZAKRWAWIONEGO KORPORAŁU (41×29 cm złożony, 95×66 cm otwarty) 

z kościoła pw. św. Katarzyny w Hoogstraten. Złożono GO w odnowionej 

Kaplicy Krwi Przenajświętszej kościoła pw. św. Piotra w Boxtel, w ołtarzu 

Objawienia Pańskiego - Epifanii. 

Natomiast CUDOWNY OBRUSIK (90×41 cm), na którym plamy KRWI są 

do dnia dzisiejszego bardziej widoczne, pozostał w Hoogstraten… 

Corocznie w niedzielę Trójcy Przenajświętszej zarówno w Boxtel 

jak i w Hoogstraten mają miejsce specjalne procesje KRWI 

PRZENAJŚWIĘTSZEJ (hol. Heilig Bloedprocessie) - w Hoogstraten uroczyście 

obchodzona jest cała oktawa z dwiema procesjami: ta druga ma miejsce 

w niedzielę po święcie Trójcy Przenajświętszej… 

W 2011 kościół pw. św. Piotra w Boxtel został uznany przez Benedykta XVI 

za bazylikę, 23 w Holandii… 

il.1: CUD W BOXTEL, źródło: bloedprocessieboxtel.ifrom.nl 
il.2: ZAKRWAWIONY KORPORAŁ, źródło: www.bloedprocessie.nl 

MSZE ŚW. 
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://bloedprocessieboxtel.ifrom.nl/?id=25&m=7
http://www.bloedprocessie.nl/geschiedenis.html
http://www.swzygmunt.knc.pl/

