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[…] Ubóstwo zalecone w błogosławieństwach jest cnotą hojności: wzywa ona do przekazywania i dzielenia dóbr materialnych i duchowych nie z przymusu, lecz z miłości, 

by obfitość u jednych mogła zaradzać potrzebom drugichPor. 2 Kor 8,1-15. [KKK, 2833] 

TRZYNASTA NIEDZIELA ZWYKŁA 

 
DZIEWCZYNKO, MÓWIĘ CI, WSTAŃ, VON MAX, Gabriel Korneliusz (1840, Praga – 1915, Mnichów); 

źródło: kashkawan.squarespace.com 

Z KSIĘGI PROROKA MĄDROŚCIMdr 1, 13-15; 2, 23-24 

BÓG nie uczynił śmierci i nie cieszy się ze zguby żyjących. Stworzył bowiem 

wszystko po to, aby było, i byty tego świata niosą zdrowie: nie ma w nich 

śmiercionośnego jadu ani władania Otchłani na tej ziemi. Bo spra-

wiedliwość nie podlega śmierci. 

Dla nieśmiertelności bowiem BÓG stworzył człowieka, uczynił go obrazem 

swej własnej wieczności. A śmierć weszła na świat przez zawiść diabła 

i doświadczają jej ci, którzy do niego należą. 

PSALM RESPONSORYJNYPs 30(29), 2 i 4. 5-6. 11 i 12a i 13b (R.: 2a) 

REFREN: Sławię Cię, Panie, bo mnie wybawiłeś 

Sławię Cię, Panie, bo mnie wybawiłeś 

i nie pozwoliłeś mym wrogom naśmiewać się ze mnie. 

Panie, Boże mój, z krainy umarłych wywołałeś moją duszę 

i ocaliłeś mi życie spośród schodzących do grobu. 

Śpiewajcie psalm wszyscy miłujący Pana 

i pamiętajcie o Jego świętości. 

Gniew Jego bowiem trwa tylko przez chwilę, 

a Jego łaska przez całe życie. 

Wysłuchaj mnie, Panie, zmiłuj się nade mną, 

Panie, bądź moją pomocą. 

Zamieniłeś w taniec mój żałobny lament. 

Boże mój i Panie, będę Cię sławił na wieki. 

Z DRUGIEGO LISTU ŚWIĘTEGO PAWŁA APOSTOŁA DO KORYNTIAN2 Kor 8, 7. 9. 13-15 

Bracia: 

Podobnie jak obfitujecie we wszystko, w wiarę, w mowę, we wszelką 

gorliwość, w miłość naszą do was, tak też obyście i w tę łaskę obfitowali. 

Znacie przecież łaskę PANA naszego JEZUSA CHRYSTUSA, który będąc bogaty, 

dla was stał się ubogim, aby was ubóstwem swoim ubogacić. 

Nie o to bowiem idzie, żeby innym sprawić ulgę, a sobie utrapienie, 

lecz żeby była równość. Teraz więc niech wasz dostatek przyjdzie z pomo-

cą ich potrzebom, aby ich bogactwo było wam pomocą w waszych niedo-

statkach i aby nastała równość według tego, co jest napisane: „Nie miał 

za wiele ten, kto miał dużo. Nie miał za mało ten, kto miał niewiele”. 

AKLAMACJApor. 2 Tm 1, 10b Alleluja, Alleluja, Alleluja! 

Nasz Zbawiciel Jezus Chrystus śmierć zwyciężył 

a na życie rzucił światło przez Ewangelię. 

SŁOWA EWANGELII WEDŁUG ŚW. MARKAMk 5, 21-43 

Gdy JEZUS przeprawił się z powrotem łodzią na drugi brzeg, zebrał się wielki 

tłum wokół NIEGO, a ON był jeszcze nad jeziorem. Wtedy przyszedł jeden 

z przełożonych synagogi, imieniem Jair. Gdy GO ujrzał, upadł Mu do nóg 

i prosił usilnie: „Moja córeczka dogorywa, przyjdź i połóż na nią ręce, 

aby ocalała i żyła”. Poszedł więc z nim, a wielki tłum szedł za NIM 

i zewsząd GO ściskali. 

A pewna kobieta od dwunastu lat cierpiała na upływ krwi. Wiele prze-

cierpiała od różnych lekarzy i całe swe mienie wydała, a nic jej nie pomo-

gło, lecz miała się jeszcze gorzej. Słyszała ona o JEZUSIE, więc zbliżyła się 

z tyłu między tłumem i dotknęła się JEGO płaszcza. Mówiła bowiem: 

„Żebym się choć JEGO płaszcza dotknęła, a będę zdrowa”. Zaraz też ustał 

jej krowotok i poczuła w ciele, że jest uzdrowiona z dolegliwości. 

Jezus także poznał zaraz w sobie, że moc wyszła od NIEGO. Obrócił się 

w tłumie i zapytał: »Kto dotknął się mojego płaszcza?« 

Odpowiedzieli MU uczniowie: „Widzisz, że tłum zewsząd CIĘ ściska, 

a pytasz: »Kto się MNIE dotknął?«”. ON jednak rozglądał się, by ujrzeć tę, 

która to uczyniła. Wtedy kobieta przyszła zalękniona i drżąca, gdyż wie-

działa, co się z nią stało, upadła przed NIM i wyznała MU całą prawdę. 

ON zaś rzekł do niej: »Córko, twoja wiara cię ocaliła, idź w pokoju 

i bądź uzdrowiona ze swej dolegliwości«. 

Gdy ON jeszcze mówił, przyszli ludzie od przełożonego synagogi i donieśli: 

„Twoja córka umarła, czemu jeszcze trudzisz Nauczyciela?” 

Lecz JEZUS słysząc, co mówiono, rzekł przełożonemu synagogi: »Nie bój się, 

tylko wierz«. I nie pozwolił nikomu iść z sobą z wyjątkiem Piotra, Jakuba 

i Jana, brata Jakubowego. 

Tak przyszli do domu przełożonego synagogi. Wobec zamieszania, płaczu 

i głośnego zawodzenia wszedł i rzekł do nich: »Czemu robicie zgiełk 

i płaczecie? Dziecko nie umarło, tylko śpi«. I wyśmiewali GO. 

Lecz ON odsunął wszystkich, wziął z sobą tylko ojca, matkę dziecka 

oraz tych, którzy z NIM byli, i wszedł tam, gdzie dziecko leżało. Ująwszy 

dziewczynkę za rękę, rzekł do niej: »Talitha kum«, to znaczy: »Dziewczynko, 

mówię ci, wstań«. Dziewczynka natychmiast wstała i chodziła, miała bo-

wiem dwanaście lat. I osłupieli wprost ze zdumienia. Przykazał im też 

z naciskiem, żeby nikt o tym nie wiedział, i polecił, aby jej dano jeść. 

PATRON TYGODNIA: BŁ. JAN CORNELIUS, MĘCZENNIK 
Jan Cornelius urodził się w 1557 w Bodmin, w angielskim hrabstwie Kornwalii, 
gdzie jego rodzice – Irlandczycy – posługiwali 
w majątku Jana Arundell z Lanheme. 

Dzięki rodzinie Arundell, która za Henryka VIII, i pó-
źniej, pozostała wierna Kościołowi Katolickiemu, 
studiował w Oxford. Ponieważ w Anglii nie było 
szkół katolickich udał się następnie do Reims, 
gdzie znajdowało się seminarium. Po dwóch latach 
przeniósł się do Rzymu, do tzw. English College. 

Tu kontynuował dalsze studia teologiczne, a po ich 
ukończeniu przyjął święcenia kapłańskie. 

Zaraz potem, ok. 1584, powrócił, jako misjonarz, 
do Anglii, w której za postawienie kapłanowi piwa 
groziła kara śmierci. Przez prawie 10 lat posługiwał 
– w ukryciu – wiernym katolikom. 

W końcu w zamku Chideock, należącym do rodziny 
Arundell, został zdradzony przez jednego ze słu-
żących. 24.IV.1594 został aresztowany… 

Gdy odprowadzano go napotkano Tomasza Bosgrave z rodziny Arundell. Tomasz 
zauważywszy, iż Jan był bez kapelusza, oddał mu swój (mówiąc: „Cześć, 
która przynależna jest Twojej posłudze, nie dozwala, by wolno mi było patrzeć 
na Ciebie bez nakrycia głowy”), po czym … został aresztowany! 

Podobny los spotkał dwóch służących na zamku, Jana Careya i Patryka Salmona, 
rodowitych Irlandczyków z Dublina. 

Jana wysłano do Londynu, gdzie próbowano zmusić go do wyjawienia osób, 
które mu pomagały. Torturowano go. Bezskutecznie… 

Wtedy też, w więzieniu, przyjęty został, przez innego więźnia, do jezuitów… 

Po pewnym czasie zawieziono go z powrotem do Dorchester. Tam 2.VII.1594 
został z towarzyszami skazany na śmierć. 

Tam też 4.VII.1594 powieszono na szafocie najpierw Jana Careya, Patryka 
Salmona i Tomasza Bosgrave – żaden nie wyrzekł się wiary prawdziwej… 

Ostatni umierał Jan Cornelius. Pocałował deski szafotu słowami św. Andrzeja: 

„O najpiękniejszy krzyżu, na którym zawisło ciało Chrystusa! 
Prześwięty krzyżu, tak bardzo upragniony, kochany głęboko, ciągle szukany, 
i wreszcie przygotowany dla mego serca, które tak długo na ciebie czekało. 

Weź mnie, o krzyżu! Przygarnij mnie…” 

Pomodlił się jeszcze za swych katów i za królową… 

Po egzekucji – przez powieszenie – zgodnie z wyrokiem wypatroszono go 
(„Oto serce zdrajcy!”) i poćwiartowano (ang. „hanged, drawn and quartered”). 

Głowę przybito do ramy szubienicy, ale szybko zdjęto… 

Ciała męczenników zostały przez katolików zabrane i pochowane… 

Wszyscy czterej zostali beatyfikowani w 1929 przez Piusa XI… (uroczystość 4 lipca) 

il. JAN CORNELIUS: 1608, grafika, 99×365 mm, National Potrait Gallery, Londyn; źródło: www.npg.org.uk 

http://www.swzygmunt.knc.pl/
http://kashkawan.squarespace.com/novembrance/2010/2/18/find-your-way-back.html
http://www.npg.org.uk/collections/search/portraitLarge/mw127071/Renowned-Jesuits?LinkID=mp87873&search=sas&sText=Cornelius&role=sit&rNo=0
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INFORMACJE PARAFIALNE 
 1.VII (niedziela): Po sumie comiesięczna adoracja Najświętsze-

go Sakramentu, a po niej spotkanie Kół Żywego Różańca. 
 5.VII (czwartek): 1-SZY CZWARTEK MIESIĄCA. 

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

 6.VII (piątek): 1-SZY PIĄTEK MIESIĄCA. 

 Msza św. o Najświętszym Sercu Pana Jezusa o 18:00. 
 Spowiedź 1szo-piątkowa ½ godz. przed Mszą św. 

 7.VII (sobota): 1-SZA SOBOTA MIESIĄCA. 

 Msza św. o Niepokalanym Sercu Maryi o 18:00. 
 Chrzty w lipcu w 4tą niedzielę miesiąca, 22.VII, na sumie. 

Zgłoszenia do 13.VII w kancelarii. Przygotowanie przed 
chrztem dla rodziców i chrzestnych 15.VII po sumie, w kościele. 

 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! 

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

24.VI Karol Michał GOLISZEWSKI, Turowice 

 

24.VI Mikołaj BOROWSKI, Dębówka 
24.VI Wiktoria WIERZCHUCKA, Borowina 

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

ZAPOWIEDZI 
Zapowiedź I: GRZEGORZ JAN JÓŹWIAK, kawaler z parafii św. Stanisława 

w Sobikowie, i Joanna Maria KŁOSZEWSKA, 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. Halina Irena MUCHA  17.VI.2012 l. 89 

Wieczne odpoczywanie racz Jej dać Panie! 

INTENCJE MSZALNE I MODLITEWNE 

2.VII 
(poniedziałek) 

730 

† Antoniego, Józefy, Genowefy i Jana KOPYTÓW, 

Jana WĘCŁAWIAKA, 

Franciszki OSUCH, 

Karola i Zofii JAROSZÓW 

1800 † Julianny i Mieczysława KUBA 

3.VII 
(wtorek) 

730 
† Marianny i Piotra MATYJASIAKÓW, 

Franciszki i Wojciecha MOLAKÓW, 

zmarłych z rodzin KŁOSÓW, MOLAKÓW i MATYJASIAKÓW 

1800 o zdrowie dla Stanisława RYBAKA 

4.VII 
(środa) 

730  

1800 † Jana STĘPNICKIEGO 

5.VII 
(czwartek) 

730 w pewnej intencji 

1800  

6.VII 
(piątek) 

730  

1800 
† Wandy BOCZKOWSKIEJ, w 13 rocznicę śmierci, 

Wandy OSSOWSKIEJ, 

Zofii BOCZKOWSKIEJ 

7.VII 
(sobota) 

730 w pewnej intencji 

1800 
† Mieczysława KOMOSY, w 12 rocznicę śmierci, 

Urszuli KOCON 

8.VII 
(niedziela) 

845 
† Kazimierza, Anieli i Kazimierza OSIADACZÓW, 

Tadeusza i Kazimiery WIEWIÓRÓW 

1030 
† Zenona BIERNACKIEGO, 

Seweryny i Stanisława BURDACHÓW 

1200 
o błogosławieństwo BOŻE dla Pawła i Grażyny STAŃCZYKÓW, 

z racji 20 rocznicy ślubu 

1800 
† Feliksy i Władysława CHRZANOWSKICH, 

Mariusza i Mariana WALIGÓRÓW 

NIEZWYKŁE ZNAKI: POŻAR W STIPHOUT 
W 1342, w ubogiej miejscowości 

Stiphout, należącej do jednego z państw 

imperialnych Świętego Cesarstwa Rzym-

skiego, księstwa Brabancji (dziś część 

holenderskiego miasta Helmond), miało 

miejsce niezwykłe wydarzenie. 

Pewnego późnego letniego, sierpniowego 

dnia, już po żniwach, gdy rozpoczynano 

orkę - większość mieszkańców była rol-

nikami - nad Stiphout rozszalała się 

burza. Towarzyszyły jej gwałtowne wyła-

dowania elektryczne – pioruny. Jeden 

z nich uderzył w miejscowy kościół 

pw. św. Trudona. 

Budynek stanął w płomieniach… 

Wokół zgromadzili się zaalarmowani 

mieszkańcy wioski. Na płonącą świątynię 

bezradnie patrzył też jej kustosz, miej-

scowy proboszcz, wiekowy Jan Hocaerts. 

Był przerażony: w tabernakulum pozostał 

PRZENAJŚWIĘTSZY SAKRAMENT… 

I wtedy grupka młodszych, przewodzona przez chłopa Jana Baloysa, 

zdecydowała się ratować, co się tylko da – w szczególności OSOBĘ 

najcenniejszą, dla której ów kościółek został zbudowany, jako dom BOŻY – 

CHRYSTUSA w NAJŚWIĘTSZYM SAKRAMENCIE. Proboszcz dał pozwolenie… 

Do wnętrza nie sposób było dostać się przez drzwi, które już trawił ogień. 

Można to było zrobić tylko przez jedno z okienek, które żywioł jeszcze 

nie ogarnął. Jan wdrapał się po drabinie, stłukł je i spuścił się na linie… 

Płomienie pełzały po ścianach, płonęły ławy, wszystko – oprócz części 

ołtarza, gdzie znajdowało się tabernakulum! Co więcej: dostęp do taber-

nakulum również był wolny! 

Jan podbiegł – w tunelu o ścianach z ognia, które miały wręcz rozstępować 

się przed nim - do ołtarza, otworzył tabernakulum, wyjął puszkę 

zawierającą dwie konsekrowane HOSTIE i – po linie, tą samą drogą, 

którą dostał się do wnętrza – wyniósł NAJŚWIĘTSZY SAKRAMENT… 

Choć wydawało się to nieprawdopodobne udało się wynieść z płonącej 

świątyni to, co było w niej najcenniejszego, PANA JEZUSA! Zdumieni 

obserwatorzy mieli na to tylko jedno określenie – rozległy się natychmiast 

okrzyki: „Cud! Cud!”… 

Legenda głosi, że gdy burza się oddaliła i Jan Baloys powrócił do domu, 

okazało się, że jego pola w jakiś niewyjaśniony sposób zostały zaorane… 

Kościół odbudowano i w nowo-wystawionym ołtarzu i wbudowanym w nim 

tabernakulum umieszczono uratowane z pożogi HOSTIE. 

Odbudowana świątynia pw. św. Trudona stała się miejscem pielgrzymek. 

Przybywali nie tylko ciekawscy – tych nigdy nie brakowało – ale też przy-

ciągani szerzącą się sławą miejsca niezwykłych uzdrowień. Zaczęło się 

niedługo po odbudowaniu kościoła – dwie siostry, które zachorowały, 

odzyskały po modliwie przez NAJŚWIĘTSZYM SAKRAMENTEM zdrowie. W 1350 

przed ołtarzem w Stiphout pojawiła się większa grupa chorych – ogarnięta 

jakąś chorobą zakaźną, na którą nie było lekarstwa – i po modlitwie 

przed NAJŚWIĘTSZYM SAKRAMENTEM również odzyskała zdrowie… 

W zachowanych zapisach z XVI w. wymieniano 25 cudownych przypadków 

uleczeń w Stiphout. Większość mówiła o uwolnieniu spod wpływu złych 

duchów. Jeden z nich o odzyskaniu wzroku przez 14-letniego chłopca… 

Pątnicy pozostawiali za sobą wota dziękczynne. Ich ilość świadczyła 

o cudach, które miały miejsce w Stiphout i czci tam oddawanej… 

W specjalnie wyrzeźbionym, drewnianym tabernakulum przechowywano 

CUDOWNE HOSTIE przez stulecia, aż do XVI stulecia. W 1587, gdy Niderlandy 

ogarnęła wojna zwana w historii osiemdziesięcioletnią, kościół został 

przez protestantów podpalony. Ówczesny proboszcz miał zdążyć wywieźć 

NAJŚWIĘTSZY SAKRAMENT do pobliskiego zamku w Helmond, ale odtąd ślad 

po CUDOWNYCH HOSTIACH zaginął… 

Powoli zamierał też kult związany ze Stiphout. W 1648 władzę objęli 

kalwini i najpierw zdelegalizowali religię katolicką, a potem pozwolili 

na sprawowanie nabożeństw – ale tylko w budynkach poza-kościelnych 

(zwanych kościołami-stodołami)… 

Dopiero od 1798 katolicy mogli odzyskać swój kościół. Uczynili to w 1815 

(wówczas w Stiphout naliczono tylko 5 kalwinów…), ale świątynia była 

w ruinie. W 1884 wybudowano więc nowy, dekorując go witrażami 

ukazującymi cud z 1342 – po starym pozostała tylko wieża… 

Zachowały się też historyczne dokumenty opowiadające o niezwykłym 

wydarzeniu. I pamięć… 

il.: POŻAR W STIPHOUT: XVII w., kościół św. Trudona, Stiphout; źródło: www.marnocranenbroek.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://www.marnocranenbroek.nl/stippent/index.html
http://www.swzygmunt.knc.pl/

