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Niedziela, „dzień Pański”, jest głównym dniem celebracji Eucharystii, ponieważ jest to dzień Zmartwychwstania. Niedziela jest w pełnym znaczeniu tego słowa dniem 

zgromadzenia liturgicznego, dniem rodziny chrześcijańskiej, dniem radości i odpoczynku po pracy. Jest „podstawą i rdzeniem całego roku liturgicznego”Sobór Watykański II, 

konst. Sacrosanctum Concilium, 106. [KKK, 1193] 

SZESNASTA NIEDZIELA ZWYKŁA 

 
WYPOCZNIJCIE NIECO…, TISSOT, Jakub Józef Jacek (1836, Nantes – 1902, Buillon), 1886-1894, farby wodne, papier, 

17.9×24.8 cm, Brooklyn Museum, Nowy Jork; źródło: www.brooklynmuseum.org 

Z KSIĘGI PROROKA JEREMIASZAJr 23,1-6 

PAN mówi: »Biada pasterzom, którzy prowadzą do zguby i rozpraszają owce 

mojego pastwiska«. 

Dlatego to mówi BÓG Izraela, o pasterzach, którzy mają paść mój naród: 

»Wy rozproszyliście moją trzodę, rozpędziliście i nie zatroszczyliście się 

o nią; oto Ja się zatroszczę o nieprawość waszych uczynków. 

Ja sam zbiorę resztę swego stada ze wszystkich krajów, do których 

je wypędziłem. Sprowadzę je na ich pastwisko, by miały coraz liczniejsze 

potomstwo. Ustanowię zaś nad nimi pasterzy, by je paśli; i nie będą się już 

więcej lękać ani trwożyć, ani trzeba będzie szukać którejkolwiek. 

Oto nadejdą dni, kiedy wzbudzę Dawidowi Odrośl sprawiedliwą. Będzie 

panował jako król, postępując roztropnie, i będzie wykonywał prawo 

i sprawiedliwość na ziemi. W jego dniach Juda dostąpi zbawienia, a Izrael 

będzie mieszkał bezpiecznie. To zaś będzie imię, którym go będą nazywać: 

‘PAN naszą sprawiedliwością’«. 

PSALM RESPONSORYJNYPs 23,1-2a.2b-3.4.5.6 

REFREN: PAN mym pasterzem, nie brak mi niczego 

PAN jest moim pasterzem, 

niczego mi nie braknie. 

Pozwala mi leżeć 

na zielonych pastwiskach. 

Prowadzi mnie nad wody, gdzie mogę odpocząć, 

orzeźwia moją duszę. 

Wiedzie mnie po właściwych ścieżkach 

przez wzgląd na swoją chwałę. 

Chociażbym przechodził przez ciemną dolinę, 

zła się nie ulęknę, bo TY jesteś ze mną. 

Kij TWÓJ i laska pasterska 

są moją pociechą. 

Stół dla mnie zastawiasz 

na oczach mych wrogów. 

Namaszczasz mi głowę olejkiem, 

a kielich mój pełny po brzegi. 

Dobroć i łaska pójdą w ślad za mną 

przez wszystkie dni mego życia 

i zamieszkam w domu PANA 

po najdłuższe czasy. 

Z LISTU ŚWIĘTEGO PAWŁA APOSTOŁA DO EFEZJANEf 2,13-18 

Bracia: 

Teraz w CHRYSTUSIE JEZUSIE wy, którzy niegdyś byliście daleko, staliście się 

bliscy przez krew CHRYSTUSA. 

ON bowiem jest naszym pokojem; ON, który obie części ludzkości uczynił 

jednością, bo zburzył rozdzielający je mur – wrogość. W swym ciele 

pozbawił ON mocy Prawo przykazań wyrażone w zarządzeniach, aby 

z dwóch rodzajów ludzi stworzyć w sobie jednego, nowego człowieka, 

wprowadzając pokój, i aby tak jednych, jak drugich znów pojednać 

z BOGIEM w jednym ciele przez krzyż, w sobie zadawszy śmierć wrogości. 

A przyszedłszy, zwiastował pokój wam, którzyście daleko, i pokój tym, 

którzy są blisko, bo przez NIEGO jedni i drudzy w jednym DUCHU mamy 

przystęp do OJCA. 

AKLAMACJAJ 10,27 Alleluja, Alleluja, Alleluja! 

Moje owce słuchają mojego głosu, 

Ja znam je, a one idą za Mną. 

SŁOWA EWANGELII WEDŁUG ŚW. MARKAMk 6, 30-34 

Apostołowie zebrali się u JEZUSA i opowiedzieli MU wszystko, co zdziałali 

i czego nauczali. A ON rzekł do nich: »Pójdźcie wy sami osobno na miejsce 

pustynne i wypocznijcie nieco«. Tak wielu bowiem przychodziło 

i odchodziło, że nawet na posiłek nie mieli czasu. 

Odpłynęli więc łodzią na miejsce pustynne osobno. Lecz widziano ich 

odpływających. Wielu zauważyło to i zbiegli się tam pieszo ze wszystkich 

miast, a nawet ich uprzedzili. 

Gdy JEZUS wysiadł, ujrzał wielki tłum i zdjęła GO litość nad nimi; 

byli bowiem jak owce nie mające pasterza. I zaczął ich nauczać. 

PATRONKA TYGODNIA: BŁ. MARIA TERESA OD DZIECIĄTKA JEZUS KOWALSKA, MĘCZENNICA 
Mieczysława Kowalska urodziła się 1.I.1902 w Warszawie, 
w rodzinie o ateistycznych poglądach. 

Jej ojciec ok. 1920 wyjechał - z częścią rodziny - do ko-
munistycznego Związku Sowieckiego (Rosji). 

23.I.1923 Mieczysława zapukała do klasztoru klauzurowego 
Miniszek Kapucynek św. Klary w Przasnyszu. Podjęła 
duchową ekspiację za swego ojca i brata, obu zarażonych 
duchem niewiary… 

Nowicjat rozpoczęła 12.VIII.1923 i wtedy otrzymała imię Marii 
Teresy od Dzieciątka Jezus. Śluby czasowe złożyła rok 
później, 15.VIII.1924, a wieczyste 26.VII.1928. 

O. Synowczyk, kapucyn, tak pisał: „W klasztorze siostra 
Teresa pełniła obowiązek furtianki, zakrystianki, 
bibliotekarki, mistrzyni nowicjatu i radnej w Zarządzie 

monasteru. Pomimo wątłego zdrowia posługi te spełniała 
z wielkim poświeceniem i radością. Wobec sióstr była 
łagodna i delikatna, bezpretensjonalna i zawsze wdzięczna, 
o wielkiej kulturze ducha”. 

Naśladując świętego Franciszka i świętą Klarę z Asyżu, 
kontemplowała często Chrystusa Ukrzyżowanego. Na krzyżu swej celi napisała: 
„Cicho, cichusieńko, bo mój Jezus kona”. 

2.IV.1941, w czasie II wojny światowej, została aresztowana przez niemieckie Ge-
stapo - wraz z 35 współ-siostrami (całą wspólnotą z Przasnysza). Siostry 
zawieziono do obozu koncentracyjnego Soldau w Działdowie. Umieszczono je 
w brudnym baraku, z zarobaczoną słomą, w celi numer 31. 

W nieludzkich warunkach siostry uświęcały czas modlitwą brewiarzową, we dnie 
i w nocy, odmawiały nieustannie Różaniec święty, zmieniając się co godzina 
po dwie, odprawiały Drogę Krzyżową, medytacje… 

Maria Teresa wkrótce ciężko zachorowała na gruźlicę, dostała krwotoku. Leżała 
na barłogu, dusząc się z powodu kurzu, który unosił się przy każdym poruszeniu 
startej słomy. Na domiar złego w obozie wybuchła epidemia tyfusu - wszystkie 
cele dezynfekowano chlorkiem, który jeszcze bardziej pogorszył jej stan. 
Oddychanie stawało się katorgą… 

Nie mogła już chodzić. Pojawiły się odleżyny. Całymi dniami leżała na ziemi… 

Na kilka dni przed śmiercią odbyła ceremonię ponownego zrzeczenia się wszy-
stkiego i odnowiła profesję rad ewangelicznych. Była świadoma swego stanu. Gdy 
matka przełożona próbowała ją pocieszać, mówiąc o możliwości leczenia poza 
obozem, Maria Teresa wyszeptała: „Więc miałabym się z połowy drogi wracać?”. 
Mówiła: „Ja stąd nie wyjdę, swoje życie poświęcam, żeby siostry mogły wrócić” – 
do Przasnysza. 

W nocy z 24 na 25.VII.1942, widząc wszystkie siostry zgromadzone wokół siebie, 
zapytała: „Mateńko, czy to już?” Trzymając na piersiach zniszczony obrazek Matki 
Bożej Fatimskiej oraz rozglądając się za różańcem, wypowiedziała ostatnie słowa: 
„Przyjdź, Panie Jezu! Przyjdź!” 

Do Pana odeszła 25.VII.1941… 

W dwa tygodnie po jej śmierci pozostałe siostry zostały zwolnione i powróciły 
do klasztoru w Przasnyszu… 

Beatyfikowana została przez papieża Jana Pawła II w gronie 108 błogosławionych 
męczenników II wojny światowej 13.VI.1999 w Warszawie. (uroczystość 25 lipca) 

il. MARIA TERESA KOWALSKA: ok. 1939; źródło: www.jp2w.pl 

http://www.swzygmunt.knc.pl/
http://www.brooklynmuseum.org/opencollection/objects/13416/Jesus_Commands_the_Apostles_to_Rest
http://www.jp2w.pl/pl/34388/0/Blogoslawiona_Maria_Teresa_Kowalska.html
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INFORMACJE PARAFIALNE 
 Błogosławieństwa Bożego życzymy w nadchodzącym 

tygodniu wszystkim naszym gościom i parafianom. 
 Zachęcamy do lektury prasy i wydawnictw katolickich! 
 Zapraszamy! na stronę parafialną www.swzygmunt.knc.pl. 

ODESZLI 
W ostatnim czasie odeszli z naszego grona: 

śp. Ignacy Hipolit JARUGA  11.VII.2012 l. 75 
śp. Eugeniusz NALEŻYTY  6.VII.2012 l. 86 
śp. Stanisława ZIEMSKA  6.VII.2012 l. 78 

Wieczne odpoczywanie racz Im dać Panie! 

INTENCJE MSZALNE I MODLITEWNE 

23.VII 
(poniedziałek) 

730 † Daniela 

1800 † Kazimierza i Anny GRUDNIÓW 

24.VII 
(wtorek) 

730 w pewnej intencji 

1800 † Kazimierza i Anny GRUDNIÓW 

25.VII 
(środa) 

730  

1800 † Kazimierza i Anny GRUDNIÓW 

26.VII 
(czwartek) 

730 † Anny CZUŁBY, z racji imienin 

1800 † Kazimierza i Anny GRUDNIÓW 

27.VII 
(piątek) 

730 
† Franciszki KORNASZEWSKIEJ, w 2 rocznicę śmierci, 

Antoniego i Ryszarda KORNASZEWSKICH, 

Jerzego LATOSZKA 

1800 † Kazimierza i Anny GRUDNIÓW 

28.VII 
(sobota) 

730 † Marioli PILCH 

1800 † Kazimierza i Anny GRUDNIÓW 

29.VII 
(niedziela) 

845 † Kazimiery i Mariana MIRGOS 

1030 
† Henryka DUDKA, w 9 rocznicę śmierci, jego rodziców, 

Heleny, Piotra i Jerzego MILEWSKICH 

1200 † Zofii GOSS, w 5 rocznicę śmierci 

1800 † Kazimierza i Anny GRUDNIÓW 

PAMIĄTKI EWANGELICZNE: ŚWIĘTY ŁAZARZ 
A gdy Maria przyszła do miejsca, gdzie był Jezus, ujrzawszy Go upadła Mu 

do nóg i rzekła do Niego: „Panie, gdybyś tu był, mój brat by nie umarł”. 

Gdy więc Jezus ujrzał jak płakała ona i Żydzi, którzy razem z nią przyszli, 

wzruszył się w duchu, rozrzewnił i zapytał: »Gdzieście go położyli?« 

Odpowiedzieli Mu: „Panie, chodź i zobacz”. 

Jezus zapłakał. A Żydzi rzekli: „Oto jak go miłował!” Niektórzy z nich 

powiedzieli: „Czy Ten, który otworzył oczy niewidomemu, nie mógł sprawić, 

by on nie umarł?” A Jezus ponownie, okazując głębokie wzruszenie, 

przyszedł do grobu. 

Była to pieczara, a na niej spoczywał kamień. Jezus rzekł: »Usuńcie 

kamień«. Siostra zmarłego, Marta, rzekła do Niego: „Panie, już cuchnie. 

Leży bowiem od czterech dni w grobie”. Jezus rzekł do niej: »Czyż nie po-

wiedziałem ci, że jeśli uwierzysz, ujrzysz chwałę Bożą?« Usunięto więc 

kamień. 

Jezus wzniósł oczy do góry i rzekł: »Ojcze, dziękuję Ci, żeś mnie wysłuchał. 

Ja wiedziałem, że mnie zawsze wysłuchujesz. Ale ze względu na otaczający 

Mnie lud to powiedziałem, aby uwierzyli, żeś Ty Mnie posłał«. To po-

wiedziawszy zawołał donośnym głosem: »Łazarzu, wyjdź na zewnątrz!« 

I wyszedł zmarły, mając nogi i ręce powiązane opaskami, a twarz jego była 

zawinięta chustą. Rzekł do nich Jezus: »Rozwiążcie go i pozwólcie 

muchodzić«.J 11, 1-44 

Według tradycji, szczególnie pieczołowicie pielęgnowanej przez grecki 

kościół ortodoksyjny, po Zmartwychwstaniu Pańskim Łazarz został 

zmuszony przez Żydów do opuszczenia Judei. Wszak sami arcykapłani 

„postanowili stracić również Łazarza”J 12, 8. Łazarz udał się więc na Cypr. Tu 

stał się de-facto założycielem pierwszej gminy chrześcijańskiej na wyspie… 

W późniejszych latach na Cyprze pojawił się św. Paweł z Tarsu ze św. Bar-

nabą – pochodzącym zresztą z Cypru - mieli wtedy wyświęcić Łazarza 

pierwszym biskupem Kition, miasta zwanego dziś Larnaką. 

Jak podaje św. Epifaniusz, biskup Salaminy, Łazarz miał pełnić swoją 

posługę na Cyprze przez ponad 30 lat. 

Ponoć był człowiekiem zamyślonym, co przypisywano czterem dniom 

spędzonym „po drugiej stronie”. Ponoć tylko raz w życiu się uśmiechnął, 

gdy był świadkiem kradzieży naczynia glinianego. Skomentował wówczas: 

„Garstka prochu kradnie inną garstkę prochu”… 

I to na Cyprze, w Kition, miał zostać po śmierci – być może była to śmierć 

męczeńska - pochowany… 

Poczynając od 649 Cypr stał się obiektem arabskiej ekspansji na terenie 

Morza Śródziemnego. Był wielokrotnie atakowany. Ataki niejednokrotnie 

miały charakter pirackich napadów i powtarzały się przez prawie 300 lat. 

Nie przetrwał żaden kościół, całe miasta legły w gruzach… 

Już w 649 łupieżcy zaatakowali miejsce pochówku św. Łazarza. 

Tak skutecznie, że pamięć o miejscu jego pochowania zaginęła… Dopiero 

w 890 odkryto nagrobek z na-

pisem: „Łazarz. Biskup Larnaki. 

Cztery dni w grobie. Przyjaciel 

Chrystusa”. 

Imperator bizantyjski Leon VI Fi-

lozof nakazał w 898 sprowa-

dzenie relikwii Łazarza do Kon-

stantynopola. 

Tam, w 1204, relikwie miały 

zostać zagrabione przez uczes-

tników wyprawy krzyżowej 

i przywiezione do Marsylii. 

Tu ślad po nich się urywa… 

Wcześniej, jako zadośćuczynienie za przeniesienie szczątków Łazarza 

do Konstantynopola, cesarz Leon VI zarządził wybudowanie na miejscu 

odnalezienia grobowca, w Kition, nowego kościoła, pw. św. Łazarza. 

Po kolejnej inwazji wojsk mahometan kościół ów został w 1571 

zamieniony w meczet. Zniszczono dzwonnicę i trzy wspaniałe kopuły. 

W 1589 Turcy „sprzedali” świątynię greckiemu kościołowi. Przez parę 

stuleci służyła dwu denominacjom – katolikom i prawosławiu greckiemu. 

W 1970 ogarnął go pożar, niszcząc sporą część wnętrza, wraz z iko-

nostasem. I to wtedy, podczas prac renowacyjnych w 1972, w mar-

murowym sarkofagu pod ołtarzem, okryto ludzkie szczątki, 

Zidentyfikowano Je jako relikwie św. Łukasza - nie wszystkie zatem miały 

być w 898 przeniesione do Konstantynopola… 

Istnieje też alternatywna, zachodnia, tradycja, która głosi, iż św. Łazarz 

wraz ze swoimi siostrami, Marią i Martą, miał – wyrzucony przez Żydów 

z Judei, na łodzi bez żagli, wioseł i steru - wylądować w Prowansji 

(dzisiejsza Francja). Tam, w okolicach dzisiejszej Marsylii, miał schronić się 

w grocie, założyć gminę chrześcijańską, przetrwać prześladowania Nero-

na, i ponieść, za czasów cesarza Domicjana, męczeńską śmierć. 

Ale tak naprawdę kult św. Łazarza we Francji rozkwitł w XIII w. Kościół 

pw. św. Wiktora w Marsylii zaczął szczycić się relikwią głowy i ręki Łazarza. 

Zastanawiające jest to, że wzrost kultu nastąpił w niewiele lat po grabieży 

Konstantynopola przez uczestników IV krucjaty krzyżowej, gdy cesarstwo 

bizantyjskie złupiono z pamiątek pierwszych lat chrześcijaństwa… 

Dziś oprócz Autun, gdzie przechowywana jest część relikwii domnie-

manego Łazarza, relikwią głowy i ramienia świętego szczyci się też 

katedra Matki Bożej Większej w Marsylii. 

il.: GRÓB ŚW. ŁAZARZA: cerkiew św. Łazarza, Larnaka; źródło: en.wikipedia.org 

POD WARUNKIEM… 
jeżeli jesteś z jego uczniów 

uciekaj 

jeżeli zdrajcą 

nie trać czasu 

jeśli Herodem 

wyśmiej go jak błazna 

jeżeli jesteś katem 

czyń swoją powinność 

jeśli Piłatem 

podyskutuj nie zapomnij 

umyj ręce 

jeżeli 

co innego jeżeli 

masz mężne serce 

i coś czystego pod ręką 

jak Weronika 

jeśli pochodzisz z Cyreny 

jeśli masz silne ramiona 

jeśli ci starcza odwagi 

jeśli choć umiesz zapłakać 

jeśliś Józefem z Arymatei 

lub Nikodem 

otrzymasz ciało 

jeżeli przynajmniej 

potrafisz ściemnieć jak niebo 

oślepnąć jak słońce przestać błyszczeć 

jak skała się rozpaść 

jeśli spowijesz jak całun 

jak kamień ostudzisz 

jak pieczęć zastygniesz 

jeśli otworzy cię anioł 

PASIERB, Janusz Stanisław (1929, Lubawa – 1993, Warszawa) 

il. ECCE HOMO: CISERI, Antoni (1821, RONCO SOPRA ASCONA – 1891, FLORENCJA), fragm., ok. 1870, olejny na płótnie, 55.5×68 cm, 
Galleria d'Arte Moderna, Florencja; źródło: www.museumsinflorence.com 

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.swzygmunt.knc.pl/
http://en.wikipedia.org/wiki/Church_of_Saint_Lazarus,_Larnaca
http://www.museumsinflorence.com/musei/gallery_of_modern_art.html
http://www.swzygmunt.knc.pl/

