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EUCHARYSTIA jest centrum i szczytem życia Kościoła, ponieważ CHRYSTUS włącza Kościół i wszystkie jego członki do swojej ofiary uwielbienia i dziękczynienia, złożonej 

raz na zawsze OJCU na krzyżu. Przez tę ofiarę CHRYSTUS rozlewa laski zbawienia na swoje CIAŁO, którym jest Kościół. [KKK, 1407] 

DZIEWIĘTNASTA NIEDZIELA ZWYKŁA 

 
ELIASZ I ANIOŁ, KNELLER, Godfryd (1646, Lubeka – 1723, Londyn), 1672, olejny na płótnie, 1765×1486 mm, galeria Tate, 

Londyn; źródło: www.tate.org.uk 

Z PIERWSZEJ KSIĘGI KRÓLEWSKIEJ1 Krl 19, 4-8 

Eliasz poszedł na pustynię na odległość jednego dnia drogi. Przyszedłszy, 

usiadł pod jednym z janowców i pragnąc umrzeć, rzekł: „Wielki już czas, 

o PANIE! Odbierz mi życie, bo nie jestem lepszy od moich przodków!” 

Po czym położył się tam i zasnął. 

A oto anioł, trącając go, powiedział mu: „Wstań i jedz!” Eliasz spojrzał, 

a oto przy jego głowie podpłomyk i dzban z wodą. Podniósł się więc, zjadł 

i wypił, i znowu się położył. 

Powtórnie anioł PANA wrócił i trącając go, powiedział: „Wstań, jedz, 

bo przed tobą długa droga!” Powstawszy zatem, zjadł i wypił. Następnie 

mocą tego pożywienia szedł czterdzieści dni i czterdzieści nocy, 

aż do BOŻEJ góry Horeb. 

PSALM RESPONSORYJNYPs 34, 2-3.4-5.6-7.8-9 

Będę błogosławił PANA po wieczne czasy, 

Jego chwała będzie zawsze na moich ustach. 

Dusza moja chlubi się PANEM, 

niech słyszą to pokorni i niech się weselą. 

Wysławiajcie razem ze mną PANA, 

wspólnie wywyższajmy Jego imię. 

Szukałem pomocy u PANA, a ON mnie wysłuchał 

i wyzwolił od wszelkiej trwogi. 

Spójrzcie na NIEGO, a rozpromienicie się radością, 

oblicza wasze nie zapłoną wstydem. 

Oto zawołał biedak i PAN go usłyszał, 

i uwolnił od wszelkiego ucisku. 

Anioł PAŃSKI otacza szańcem bogobojnych, 

aby ich ocalić. 

Skosztujcie i zobaczcie, jak PAN jest dobry, 

Z LISTU ŚWIĘTEGO PAWŁA APOSTOŁA DO EFEZJANEf 4, 30-5,2 

Bracia: 

Nie zasmucajcie BOŻEGO DUCHA ŚWIĘTEGO, którym zostaliście opieczętowani 

na dzień odkupienia. 

Niech zniknie spośród was wszelka gorycz, uniesienie, gniew, 

wrzaskliwość, znieważanie – wraz z wszelką złością. Bądźcie dla siebie 

nawzajem dobrzy i miłosierni. Przebaczajcie sobie nawzajem, tak jak i BÓG 

nam przebaczył w CHRYSTUSIE. 

Bądźcie więc naśladowcami BOGA jako dzieci umiłowane i postępujcie 

drogą miłości, bo i CHRYSTUS was umiłował i samego siebie wydał za nas 

w ofierze i dani na wdzięczną wonność BOGU. 

AKLAMACJAJ 6,51 Alleluja, Alleluja, Alleluja! 

JA jestem chlebem żywym, który zstąpił z nieba. 

Jeśli kto spożywa ten chleb, będzie żył na wieki. 

SŁOWA EWANGELII WEDŁUG ŚW. JANAJ 6, 41-51 

Żydzi szemrali przeciwko JEZUSOWI, dlatego że powiedział: »Jam jest chleb, 

który z nieba zstąpił«, i mówili: „Czyż to nie jest JEZUS, syn Józefa, którego 

ojca i matkę znamy? Jakżeż może ON teraz mówić: »Z nieba zstąpiłem«?” 

JEZUS im odpowiedział: »Nie szemrajcie między sobą. Nikt nie może przyjść 

do MNIE, jeżeli go nie pociągnie OJCIEC, który MNIE posłał; JA zaś wskrzeszę 

go w dniu ostatecznym. Napisane jest u Proroków: ‘Oni wszyscy 

będą uczniami BOGA’. Każdy, kto od OJCA usłyszał i nauczył się, przyjdzie 

do MNIE. Nie znaczy to, aby ktokolwiek widział OJCA; jedynie 

TEN, który jest od BOGA, widział OJCA. Zaprawdę, zaprawdę powiadam wam: 

Kto we MNIE wierzy, ma życie wieczne. 

JAM jest chleb życia. Ojcowie wasi jedli mannę na pustyni i pomarli. 

To jest chleb, który z nieba zstępuje: kto go spożywa, nie umrze. 

Ja jestem chlebem żywym, który zstąpił z nieba. Jeśli kto spożywa 

ten chleb, będzie żył na wieki. Chlebem, który JA dam, jest moje ciało 

za życie świata«. 

PATRON TYGODNIA: BŁ. FLORIAN JÓZEF STĘPNIAK, MĘCZENNIK 
Józef urodził się 3.I.1912 w Żdżarach k. Nowego 
Miasta nad Pilicą. Rodzice, Paweł i Anna z d. Misztal, 
gospodarzyli na niewielkim gospodarstwie rolnym. 

Jako małych chłopiec pilnował trzody na pastwisku, 
a później pomagał w gospodarstwie, etc.… 

Dzięki kapucynom z Nowego Miasta ukończył 
kolegium św. Fidelisa w Łomży. „Święta dusza, kole-

żeński, szczery, wesoły, a jednak już wtedy trochę, 
inny od nas rozbawionych i rozproszonych chłopa-
ków” -- opowiadał kolega o. Kajetan Ambrożkiewicz… 

14.VIII.1931 wstąpił do kapucynów w Nowym Mieście 
i otrzymał imię zakonne Florian. Profesję czasową 
złożył 15.VIII.1932, a śluby wieczyste 15.VIII.1935. 

Następnie ukończył w Lublinie studia filozoficzno-
teologiczne. 24.VI.1938 otrzymał, z rąk biskupa 

lubelskiego Mariana Fulmana, święcenia kapłańskie. 

Zaraz potem rozpoczął studia biblijne na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim. 

Wszystko przerwała okupacja. Nie opuścił klasztoru, bo nie miał kto grzebać 
zmarłych i zabitych. Spełniał zobowiązanie z obrazka prymicyjnego: „Gotowiśmy 
wam dać nie tylko Ewangelię Bożą, lecz i życie nasze”. 

25.I.1940 aresztowało go, z całą rodziną kapucyńską z Lublina, Gestapo. 

Więziono go na Zamku Lubelskim. 18.VI.1940 został przeniesiony do Sachsen-
hausen a stamtąd, 14.XII.1940 do niemieckiego obozu koncentracyjnego Dachau. 

Na przedramieniu wytatuowano mu numer obozowy – 22738. 

Okrutne warunki, zimno, głód, wyniszczająca praca sprawiły, że szybko podupadł 
na zdrowiu. Mimo tego nie załamał się i nie stracił wrodzonego optymizmu. 

W połowie 1942 przeniesiono go do bloku nr 29 - „inwalidów”. „[…] o. Florian 
Stępniak był słonkiem całego tego nieszczęśliwego baraku. […] Kto nie był w obo-
zie, ten nie ma pojęcia, czym dla takich kościotrupów na bloku inwalidzkim, żyją-
cych wiecznie w atmosferze śmierci, było pogodne słowo pociechy, czym mógł 
dla nich być uśmiech wynędzniałego jak oni kapucyna […]”

o. Ambroszkiewicz, 1947
. 

12.VIII.1942 został wywieziony w tzw. transporcie inwalidów do Hartheim, gdzie 
Niemcy doprowadzali do perfekcji program eutanazyjny, i tam zagazowany. 

Ciało o. Floriana spalono w krematorium i rozrzucono na pobliskich polach… 

Po wielu latach niejaki Edward Gruchalski z Żdżar, adwokat, wspominał, 
że „dokładnie 13.VIII.1942, […] spostrzegłem […] dziwnie podnieconego pana Pawła 
Stępniaka, rodzonego ojca kapucyna - ojca Floriana. […] Mówił: ‘Dzisiejszej nocy 
śnił mi się mój syn Józio, jak przyjechał do mnie wozem drabiniastym, w białej 
komży, a ta komża była taka biała, taka biała, taka bielusieńka […]’”. I dodawał: 
„Ta niezwykła biel owej komży […] jest jak gdyby potwierdzeniem słów biblijnych: 
‘Choćby wasze grzechy były jak szkarłat, jak śnieg wybieleją’

Iz 1, 18
”. 

Późnym latem 1942 Niemcy odesłali do rodziców o. Floriana jego habit 
wraz z informacją, że ich syn „zmarł na anginę”. Ordnung muss sein… 

Beatyfikował go Jan Paweł II, 13.VI.1999 r. w Warszawie, wśród 108 polskich 
męczenników II wojny światowej. (uroczystość 12 sierpnia) 

il. O. FLORIAN STĘPNIAK; źródło: www.es.catholic.net 

http://www.swzygmunt.knc.pl/
http://www.tate.org.uk/art/artworks/kneller-elijah-and-the-angel-n06222
http://www.es.catholic.net/santoral/articulo.php?id=43112
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INFORMACJE PARAFIALNE 
 15.VIII (środa): Uroczystość WNIEBOWZIĘCIA NAJŚWIĘTSZEJ 

MARYI PANNY. 
 Msze św. w porządku niedzielnym. 
 Błogosławieństwo ziół i kwiatów podczas każdej Mszy św. 

 Chrzty w sierpniu w 4tą niedzielę miesiąca, 26.VIII, na sumie. 
Zgłoszenia do 17.VIII w kancelarii. Przygotowanie przed 
chrztem dla rodziców i chrzestnych 19.VIII po sumie, w kościele. 

 Parafialny Zespół Caritas, zamierza zakupić wyprawki szkolne 

dla dzieci z najuboższych rodzin. Prosimy o pomoc w zbiórce 
funduszy na ten cel. Ofiary można wrzucać do skrzynki 
przy ołtarzu MATKI BOŻEJ NIEUSTAJĄCEJ POMOCY. Za dobroć serca 
składamy serdeczne Bóg zapłać! 

 Zachęcamy do lektury prasy i wydawnictw katolickich! 

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

22.VII Aleksandra MAKULSKA, Czernidła 

 

22.VII Aleksandra Monika KOZAKIEWICZ, Obory 
22.VII Franciszek SZLASA, Czernidła 

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

ŚLUBY 
Sakrament Małżeństwa w ostatnim czasie przyjęli: 

21.VII Mariusz BARAN i Magdalena CZASAK 

21.VII Wojciech Andrzej CHMIELNICKI i Ewa Zuzanna MARKOWSKA 

12.VII Jan Wincenty FALKOWSKI i Anna Krystyna SŁAWIŃSKA 

30.VI Tomasz Jerzy KWIATKOWSKI i Zofia Ewa GOŁĘBIOWSKA 

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

ZAPOWIEDZI 
Zapowiedź II: Michał ŁUSZCZYŃSKI, kawaler i Magdalena KOWALCZYK, 

panna, oboje z par. 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. Janusz SKRZYPCZAK  30.VII.2012 l. 75 
śp. Stanisław ZARON  26.VII.2012 l. 79 

Wieczne odpoczywanie racz dać Im Panie! 

INTENCJE MSZALNE I MODLITEWNE 

13.VIII 
(poniedziałek) 

730  

1800 † Kazimierza i Anny GRUDNIÓW 

14.VIII 
(wtorek) 

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

1800 † Kazimierza i Anny GRUDNIÓW 

15.VIII 
(środa) 

845 
† Marianny, Józefa, Mariana i Zdzisława ZDUŃCZYKÓW, 

Mieczysława ANTCZAKA 

1030 
† Janiny, Kazimierza i Tadeusza ŚWIERNOGÓW, 

Bożeny BEDNARSKIEJ i Marka MAKOWSKIEGO 

1200 
z dziękczynieniem i prośbą o błogosławieństwo Boże dla 

Teresy i Zdzisława GUTÓW, w 50 rocznicę ślubu 

1800 † Kazimierza i Anny GRUDNIÓW 

16.VIII 
(czwartek) 

730 † Kazimierza i Anny GRUDNIÓW 

1800 † Matyldy GUT–ANDZIAK, w 12 rocznicę śmierci 

17.VIII 
(piątek) 

730  

1800 † Kazimierza i Anny GRUDNIÓW 

18.VIII 
(sobota) 

730 † Kazimierza i Anny GRUDNIÓW 

1800 
o błogosławieństwo Boże dla nowożeńców 

Magdaleny KOWALCZYK i Michała ŁUSZCZYŃSKIEGO 

19.VIII 
(niedziela) 

845 † Tadeusza KULCZYKA i Teresy SERAFIN 

1030 
† Eugeniusza WARGOCKIEGO, Anny i Andrzeja OSIADACZÓW, 

zmarłych z rodziny WARGOCKICH 

1200 
† Ludwiki i Witolda BUJEŃCZYKÓW, 

Bernarda, Antoniny i Jana BARANÓW 

1800 † Kazimierza i Anny GRUDNIÓW 

NIEZWYKŁE KRUCYFIKSY: LEŻAJSKA BOŻA MĘKA 
W 1590 niejakiemu Tomaszowi Michałkowi ze wsi Giedlarowa, 

pracownikowi browaru leżajskiego, na pniu drzewa ściętego w gąszczu 

leśnym, objawiła się MATKA BOŻA wraz ze św. Józefem… 

Publicznie, wobec duchowieństwa i władz miasta Leżajsk, wśród nich pier-

wszemu proboszczowi fary pw. Świętej Trójcy i przełożonemu klasztoru 

leżajskich bożogrobców - Zakonu Rycerskiego Grobu Bożego w Jerozolimie 

- ks. Wojciechowi Wyszogradowi, oświadczył, że BOGURODZICA mu 

powiedziała: „Nie trwóż się Michałku, tu BOGA swego, a SYNA mego chwałę, 

i pomoc moją poznacie. Tom sobie miejsce obrała, abym na nim ludzi 

ratowała, i przed SYNACZKIEM zastępowała. Idźże tedy do starszego, 

co jest dozorcą tego miasta, powiedz mu, iż SYNA mojego jest ta wola: 

aby imieniem moim kościół mi tu zbudowali, w którym by ludzie 

modląc się, mogli otrzymać przeze mnie to, czego by potrzebowali”. 

Nie uwierzono mu. Po-

dejrzewano herezję. I u-

więziono go. Poddano 

torturom. Nie zmienił 

jednakże świadectwa… 

Po wyjściu na wolność 

w miejscu objawienia 

wystawił tzw. BOŻĄ MĘKĘ, 

czyli osadzony na drze-

wcu KRUCYFIKS. I zaraz 

BOŻA MĘKA stała się 

celem pielgrzymek… 

Ale bożogrobcy ciągle mieli podejrzenia. Objawienie nie zostało oficjalnie 

uznane przez właściwe czynniki kościelne. Proboszcz Wyszograd 

postanowił zatem położyć kres kultowi… 

Zarządził podpalenie BOŻEJ MĘKI… 

I tak uczyniono – na oczach wielu pielgrzymów. Ale ogień w niezbadany 

sposób nie dotknął samego KRUCYFIKSU! 

Odtąd zaczęto uznawać GO za cudowny… 

Dwa lata po objawieniach, w 1592, na miejscu widzeń powstała 

drewniana kaplica pw. św. Anny. Po kolejnych dwóch latach została 

zastąpiona drewnianym kościołem. Miał trzy ołtarze: jeden z nich zdobił 

wizerunek św. Anny; drugi - KRUCYFIKS BOŻEJ MĘKI; trzeci - obraz MADONNY 

Z DZIECIĄTKIEM, pędzla ks. Erazma bożogrobowca, którego kult zaczął 

wzrastać wraz z kultem CUDOWNEGO KRUCYFIKSU. 

Od 1610 w Leżajsku zaczęli pracować oo. bernardyni. Ich staraniem 

w latach 1618-1628 wzniesiono nową świątynię, która przetrwała do dnia 

dzisiejszego. Legenda głosi, że w opracowaniu jej planu pomogły kępki 

rumianku, które pewnego dnia o świcie zauważono w lesie. Zjawisko 

nieoczekiwanego pojawienia się kwiatów tego typu, w takim miejscu 

miano odczytać jako cud, a objęty harmonijnie prezentującymi się 

grządkami teren uznać za miejsce przyszłego kościoła.… 

Wśród pątników modlących się przed CUDOWNYM KRUCYFIKSEM i MATKĄ BOŻĄ 

POCIESZENIA był m.in. król Władysław IV Waza. Podczas „potopu” szwedzkiego 

opiece MATKI BOŻEJ LEŻAJSKIEJ zawierzył wojsko polskie ówczesny wojewoda 

ruski Stefan Czarniecki… 

W 1752 cudowny obraz MATKI BOŻEJ POCIESZENIA pędzla ks. Erazma, 

bożogrobca, został koronowany koronami papieża Benedykta XIV. 

W 1928 Pius XI podniósł kościół oo. bernardynów w Leżajsku do godności 

bazyliki mniejszej. 

CUDOWNY KRUCYFIKS z czasem umieszczono w przeszklonej kapliczce 

za głównym ołtarzem bazyliki, gdzie pozostaje do dziś. Po jej bokach 

umieszczono figury kapłanów Aarona i Melchizedeka, wykonane w war-

sztacie Antoniego Osińskiego. 

il.: BOŻA MĘKA: sanktuarium, Leżajsk; źródło: aordycz-klasztor.blogspot.com 

NIEZWYCIĘŻONA… 
I znów wśród murów twych, 

Stolico — ogień we włosach i błysk w oku; 

skrzydłami wiejąc nad ulicą, 

grzmi jasno rytm zwycięskich kroków. 

I znów rozległy oddech w płuca. 

I ściga znów wystrzały wystrzał — 

sto ramion sztandar wzwyż wyrzuca 

i światła źrenic bardzo błyszczą. 

Więc „nie zginęła” i „niech żyje”! 

Salwami trzaska słowo Polska. 

Po broń sięgają ręce czyjeś 

i rosną z ziemi, rosną wojska. 

Żołnierski sen urasta w jawę; 

Powstańcie! Rozkaz! — rzecz skończona. 

Przez ogień idzie w złotą sławę 

Niezwyciężona! Niezmożona.  
DOBROWOLSKI, Stanisław Ryszard (1907, Warszawa – 1985, Warszawa) 

il. POWSTANIEC: autor nieznany, 1944, Warszawa, Muzeum Powstania Warszawskiego; źr.: old.1944.pl 

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://aordycz-klasztor.blogspot.com/2012/04/cudowny-krucyfiks.html
http://old.1944.pl/album1944/displayimage.php?album=2&pos=10
http://www.swzygmunt.knc.pl/

