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„Wierzymy w prawdziwe zmartwychwstanie tego ciała, które teraz posiadamy”Sobór Lyoński II: DS 854. Składa się jednak do grobu ciało zniszczalne, zmartwychwstanie 

ciało niezniszczalnePor. 1 Kor 15, 42, „ciało duchowe”1 Kor 15, 44. [KKK, 1017] 

DZIESIĄTA NIEDZIELA ZWYKŁA 

 

WDOWA Z NAIN: COPPING, Harold (1863, Camden Town – 1932, Shoreham), 1927, z cyklu “Kobiety Biblii”; 
źródło: www.bridgemanartondemand.com 

Z PIERWSZEJ KSIĘGI KRÓLEWSKIEJ1 Krl 17, 17-24 

Po tych wydarzeniach zachorował syn kobiety, będącej głową rodziny. 

Niebawem jego choroba tak bardzo się wzmogła, że przestał oddychać. 

Wówczas powiedziała ona Eliaszowi: „Czego ty, mężu BOŻY, chcesz 

ode mnie? Czy po to przyszedłeś do mnie, aby mi przypomnieć moją winę 

i przyprawić o śmierć mego syna?” 

Na to Eliasz jej odpowiedział: „Daj mi twego syna”. Następnie wziąwszy go 

z jej łona, zaniósł go do górnej izby, gdzie sam mieszkał, i położył go 

na swoim łóżku. Potem wzywając PANA rzekł: „O PANIE, BOŻE mój! 

Czy nawet na wdowę, u której zamieszkałem, sprowadzasz nieszczęście, 

dopuszczając śmierć jej syna?” Później trzykrotnie rozciągnął się 

nad dzieckiem i znów wzywając PANA rzekł: „O PANIE, BOŻE mój! 

Błagam CIĘ, niech dusza tego dziecka wróci do niego!” 

PAN zaś wysłuchał wołania Eliasza, gdyż dusza dziecka powróciła do niego, 

i ożyło. Wówczas Eliasz wziął dziecko i zniósł z górnej izby tego domu, 

i zaraz oddał je matce. Następnie Eliasz rzekł: „Patrz, syn twój żyje”. 

A wtedy ta kobieta powiedziała do Eliasza: „Teraz już wiem, że naprawdę 

jesteś mężem BOŻYM i słowo PANA w twoich ustach jest prawdą”. 

PSALM RESPONSORYJNYPs 30 (29), 2-4. 5-6ab. 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, do CIEBIE wołałem, a TYŚ mnie uzdrowił, 

PANIE, mój BOŻE, 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. 

Zanieniłeś w taniec mój żałobny lament. 

BOŻE mój i PANIE, będę CIĘ sławił na wieki. 

Z LISTU ŚW. PAWŁA APOSTOŁA DO GALATÓWGa 1, 11-19 

Oświadczam wam bracia, że głoszona przeze mnie Ewangelia nie jest wy-

mysłem ludzkim. Nie otrzymałem jej bowiem ani nie nauczyłem się 

od jakiegoś człowieka, lecz objawił mi ją JEZUS CHRYSTUS. 

Słyszeliście przecież o moim postępowaniu ongiś, gdy jeszcze 

wyznawałem judaizm, jak z niezwykłą gorliwością zwalczałem Kościół 

BOŻY i usiłowałem go zniszczyć, jak w żarliwości o judaizm przewyższałem 

wielu moich rówieśników z mego narodu, jak byłem szczególnie wielkim 

zapaleńcem w zachowywaniu tradycji moich przodków. 

Gdy jednak spodobało się TEMU, który wybrał mnie jeszcze w łonie matki 

mojej i powołał łaską swoją, aby objawić SYNA swego we mnie, 

bym Ewangelię o NIM głosił poganom, natychmiast, nie radząc się ciała 

i krwi ani nie udając się do Jerozolimy, do tych, którzy apostołami stali się 

pierwej niż ja, skierowałem się do Arabii, a później znowu wróciłem 

do Damaszku. Następnie trzy lata później udałem się do Jerozolimy 

dla zapoznania się z Kefasem, zatrzymując się u niego tylko piętnaście 

dni. Spośród zaś innych, którzy należą do grona apostołów, widziałem 

jedynie Jakuba, brata PAŃSKIEGO. 

AKLAMACJAŁk 7, 16 Alleluja, Alleluja 

Wielki prorok powstał między nami 

i BÓG nawiedził lud swój. 

SŁOWA EWANGELII WEDŁUG ŚW. ŁUKASZAŁk 7, 11-17 

Jezus udał się do pewnego miasta, zwanego Nain; a szli z NIM 

JEGO uczniowie i tłum wielki. Gdy zbliżył się do bramy miejskiej, 

właśnie wynoszono umarłego, jedynego syna matki, a ta była wdową. 

Towarzyszył jej spory tłum z miasta. 

Na jej widok PAN użalił się nad nią i rzekł do niej: »Nie płacz«. 

Potem przystąpił, dotknął się mar, a ci, którzy je nieśli, stanęli, i rzekł: 

»Młodzieńcze, tobie mówię, wstań«. Zmarły usiadł i zaczął mówić; 

i oddał go jego matce. 

A wszystkich ogarnął strach; wielbili BOGA i mówili: „Wielki prorok powstał 

wśród nas i BÓG łaskawie nawiedził lud swój”. I rozeszła się ta wieść o NIM 

po całej Judei i po całej okolicznej krainie. 

PATRON TYGODNIA: BŁ. IGNACY MALOJAN, MĘCZENNIK 
Choukrallah Malojan urodził się ok. 19.IV.1869 w Mar-
din w Turcji, w skromnej i pobożnej rodzinie ormiań-
skich katolików, Melkona i Faridé, jako 4 z 8 dzieci. 

Gdy miał 14 lat, udał się do Bzommar w Libanie, 
do konwentu ormiańskiego. Tam w 1896 przyjął 
święcenia kapłańskie. Przybrał imię Ignacy. 

Ok. 1898 posłany został do Aleksandrii, gdzie posługi-

wał jako duszpasterz. Na krótko w 1904 przeniósł się 
do Konstantynopola jako sekretarz patriarchy or-
miańskiego, ale choroba oczu oraz dróg odde-
chowych sprawiły, że powrócił do Egiptu. 

22.X.1911 w Rzymie, z rąk Pawła Piotra XIII Terzia-
na, otrzymał sakrę biskupią archieparchii Mardin. 

W 1914 wybuchła I wojna światowa. Turcja opowiedziała się po stronie państw 
centralnych, Niemiec i Austrii, i rozpoczęła atak na Rosję, a rządzący ówcześnie 
w Turcji ruch Młodoturków rozpoczął „ostateczne rozwiązanie kwestii ormiańskiej”. 
Namawiano Ignacego, aby ukrył się w górach. Odpowiadał: „Pasterz nie może 
porzucać swych owiec, by ratować własne życie”. 

3.VI.1915 Turcy aresztowali go. W nocy 10.VI grupę 417 więźniów zagnano do kur-
dyjskiej wioski, Aderchek. Tam, w pieczarach, zamordowano ok. 100 osób… 

Ignacy zrozumiał wcześniej, co ich czeka. Wezwał, by nie lękali się śmierci, kon-
sekrował chleb, udzielił absolucji i odpustu zupełnego oraz rozdał komunię… 

Mógł się uratować - zaproponowano mu przyjęcie islamu. Odpowiedział: „Nie za-
prę się mej wiary. Jestem dumny, że noszę krzyż naszego BOGA i PANA”. 
Po ok. 4 godzinach dalszego marszu, 11.vi w Ain Omar Agha, turecki dowódca 
zastrzelił Ignacego z pistoletu. Umierający zdążył wyszeptać: „BOŻE mój, zmiłuj się 
nade mną. W TWOJE ręce oddaję ducha mego”. 

Turecki lekarz wojskowy zanotował, że Ignacy zmarł na zawał serca. Zamordo-
wano też pozostałych Ormian… Ciała oblano benzyną i podpalono… 

7.X.2001, w Rzymie, Ignacego beatyfikował Jan Paweł II. Powiedział wówczas: 

"Pozostał wierny słowom św. Pawła: ‘Albowiem nie dał nam BÓG ducha bojaźni, 
ale mocy i miłości, i trzeźwego myślenia’

2 Tym 1, 7
. Wobec gróźb nie zgodził się 

na żadne kompromisy, odpowiadając swoim prześladowcom: ‘BÓG nie byłby 
zadowolony, gdybym odrzucił JEZUSA, mego ZBAWCĘ. Przelanie krwi za moją 
wiarę to największe pragnienie mego serca’”… (uroczystość 11 czerwca) 

il. pow.: IGANCY MALOJAN – 1911; źródło: en.wikipedia.org 

http://www.swzygmunt.knc.pl/
http://www.bridgemanartondemand.com/image/913352/harold-copping-the-widow-of-nain-illustration-from-women-of-the-bible-published-by-the-religious-tract-society-1927
http://en.wikipedia.org/wiki/File:Blessed_Choukrallah_Maloyan.jpg
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INFORMACJE PARAFIALNE 
 1-30.VI: NABOŻEŃSTWA CZERWCOWE do Najświętszego Serca 

Pana Jezusa codziennie o 1730: 
 9.VI (niedziela): Na Mszy św. o 1200 uroczyste wprowadzenie re-

likwii św. Zygmunta, naszego Patrona, do kościoła. 
 13.VI (czwartek): O 1800 młodzież z naszej Parafii przyjmie 

sakrament bierzmowania z rąk ks. bpa Tadeusza PIKUSA. 
 15.VI (sobota): O 1000 zbiórka kandydatów na ministrantów. 
 21.VI (piątek): O 1900 spotkanie uczestników majowej piel-

grzymki po relikwie św. Zygmunta do Płocka. 
 W dniach 30.VII–12.VIII parafia organizuje wyjazd wakacyjny 

dla dzieci i młodzieży do Zawoi. Zapisy u ks. Darka. 
 Zespół Caritas współorganizuje obóz wakacyjny w Białym 

Dunajcu. Pragnęlibyśmy, by wśród uczestników znalazła się 
grupa dzieci z rodzin ubogich, których nie stać na pokrycie 
kosztów wyjazdu.Gorąco prosimy! o finansowe wsparcie tej ini-

cjatywy. Koszt obozu wynosi 1000 zł. 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! 

 Chrzty w czerwcu w 4tą niedzielę miesiąca, 23.VI, na sumie. 
Zgłoszenia do 14.VI w kancelarii. Przygotowanie przed chrztem 
dla rodziców i chrzestnych 16.VI po sumie, w kościele. 

ŚLUBY 
Sakrament Małżeństwa w ostatnim czasie przyjęli: 

8.VI Piotr Marcin JÓŹWIAK i Małgorzata JÓŹWIAK z d. Walicka 

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

INTENCJE MSZALNE I MODLITEWNE 

10.VI 
(poniedziałek) 

730 † Leokadii i Kazimierza 

1800 † Leona i Leokadii KOWALCZYKÓW 

11.VI 
(wtorek) 

730  

1800 † Stanisława STECA, Zofii i Stefana WIADROWSKICH 

12.VI 
(środa) 

730  

1800 † Tadeusza GOSŁAWSKIEGO, Marianny i Adama MICHALAKÓW 

13.VI 
(czwartek) 

730 † Antoniego OSĘKI 

1800 w intencji BIERZMOWANYCH 

14.VI 
(piątek) 

730  

1800 † Jana GRZYWACZA 

15.VI 
(sobota) 

730  

1800 w intencji nowożeńców: Pawła TRZEWIKA i Magdaleny OLCZAK 

16.VI 
(niedziela) 

845 

† Zbigniewa SMOLIŃSKIEGO 

† Łucji, Jana i Walerii MAGDZIARZÓW, 

Janiny i Jerzego, Wandy, Zygmunta i Stefana, 

zmarłych z rodziny KULESZÓW 

1030 
† Marii i Stanisława GADOMSKICH, 

zmarłych z rodzin GADOMSKICH i JANISZKÓW 

1200 † Jolanty MAĆKOWIAK, z racji imienin 

1800 † Aliny WŁOSIŃSKIEJ, Zenona BARAŃSKIEGO 

NIEZWYKŁE KRUCYFIKSY: KRZYŻ ŚW. JADWIGI W KRAKOWIE 
We wschodnim ramieniu ambitu, czyli obejścia obok prezbiterium, katedry 

wawelskiej w Krakowie, obok zakrystii, znajduje się barokowy ołtarz z czar-

nego marmuru, wykonany w latach 1743–5 według projektu Franciszka 

Placidiego, a w nim niezwyły KRUCYFIKS pochodzący z końca XIV w., zwany 

KRZYŻEM ŚW. KRÓLOWEJ JADWIGI ANDEGAWEŃSKIEJ… 

Jadwiga została królową Polski po śmierci ojca, Ludwika Węgierskiego. 

Do Krakowa przybyła 16.X.1384 – zrządzeniem OPATRZNOŚCI dokładnie 

594 lata później papieżem został Karol kard. Wojtyła!. 

Swoją szlachetnością i dobrocią szybko zdobyła serca poddanych… 

Z Węgier przywiozła ze sobą niezwykły, CZARNY KRUCYFIKS, z lipowego 

drewna, wykonany na Węgrzech albo w Pradze. I to przed tym KRUCYFIKSEM 

miała klękać kilkunastoletnia Królowa przed podjęciem najważniejszych 

życiowych – osobistych i dla polskiej monarchii – decyzji. 

Przed NIM wypowiadała swoje rozterki i wątpliwości. Wszak obiecano ją 

w dzieciństwie Wilhelmowi Habsburgowi! Ale ponowie krakowscy mieli 

inne plany. Chcąc związać Polskę z Litwą ofiarowali polską koronę i rękę 

Jadwigi wielkiemu księciu litewskiemu, poganinowi Jagielle… 

Na kolanach Jadwiga prosiła CZARNEGO CHRYSTUSA o radę. I pewnego razu 

ZBAWICIEL przemówić miał do niej i … nakłonić do poślubienia Jagiełły. 

Scenarzysta filmu K. Zanussiego „Jadwiga Andegaweńska” tak wyobrażał 

sobie tę niezwykłą scenę: 

„[…] w mroku majaczyła uniesiona 

w ekstazie twarz Jadwigi. Patrzyła 

w górę, na krucyfiks. 

Jej twarz rozświetlała się, jakby na-

gle padły na nią promienie słońca, 

zabłysło nadzwyczajne światło 

i Królowa usłyszała od CHRYSTUSA: 

»Jadwigo, ratuj Litwę«, słowa wyz-

naczające cel jej królowania […] 

Strażnik na wieży zamku, widząc 

światło w oknach katedry, zaczął 

bić w dzwon na trwogę […] Brat 

zakonny sprzątał popiół i śmiecie 

przed jutrznią. Wymieniał świece. 

Ze zdumieniem zobaczył, że te bli-

sko krzyża stopiły się w nocy od ja-

kiegoś żaru i tak przywarły do lich-

tarzy, że trzeba je ostrzem 

podważać”… 

W innej wersji CHRYSTUS miał rzec: 

»Czyń co widzisz!«, słowa przypomi-

nające pouczenie św. Pawła: ‘Albowiem nie dał nam BÓG ducha bojaźni, 

ale mocy i miłości, i trzeźwego myślenia’2 Tym 1, 7. 

Jadwiga posłuchała. Odwołała się do rozumu. I do „MIŁOŚCI, która jest 

większa niż jakakolwiek ludzka miłość”Jan Paweł II. Jagiełło przyjął chrzest 

przybierając imię Władysława. Trzy dni potem 18.II.1386 królowa zawarła 

w katedrze wawelskiej związek małżeński z Władysławem II Jagiełłą. 

Król w 1387 ochrzcił Litwę. Sam przetłumaczył wówczas dla swojego ludu 

Modlitwę Pańską i Skład Apostolski… 

Na predelli ołtarza KRUCYFIKSU JADWIGI napisano: „Ten ZBAWICIELA naszego […] 

ukrzyżowany wizerunek przemówił do świętej Jadwigi Królowej Polski”. 

Jadwigę szczególnym nabożeństwem darzył Karol kard. Wojtyła. Zaraz po 

wyborze, 31.V.1979, beatyfikował ją. Kilka dni później, podczas pierwszej 

pielgrzymki do Ojczyzny, 10.VI.1979, składając relikwie Jadwigi w mensie 

ołtarza, pod CZARNYM KRUCYFIKSEM, tak opiewał jej dylemat: 

„W KRZYŻU ‘poznaliśmy miłość’1 J 3, 16, tę miłość aż ‘do końca’. […] Tę miłość, 

którą Jadwiga, błogosławiona nasza królowa, poznała tu: przy tym KRZYŻU. 

Bądź pozdrowiony KRZYŻU WAWELSKI, KRZYŻU JADWIGI! 

Jesteśmy złączeni z tą naszą wielką monarchinią właśnie przez ten wawel-

ski KRZYŻ […] Tu, na tym miejscu, Jadwiga poznała, jaką władzę ma UKRZYŻO-

WANY ‘na niebie i na ziemi’. Poznała wiarą. Poznała sercem. Objawiła jej się 

tutaj MIŁOŚĆ, która jest większa niż jakakolwiek ludzka miłość. […] 

Jadwigo, ty jeszcze nie umiłowałaś ‘aż do końca’. Kres twojej miłości leży 

dalej, poza granicami tego, co tutaj, na zamek wawelski, na polski tron, 

przyniosło twoje dziewczęce serce. Kres twojej miłości leży dalej. BÓG 

cię postawił w pośrodku ludów i narodów. Powołał cię, abyś ogarnęła 

swym sercem ich losy, ich dążenia, ich zmagania. Abyś odgadła BOŻE 

zamiary w stosunku do Polski, do Litwy, do ziem ruskich. 

CHRYSTUS […]powiedział do apostołów: ‘Idźcie na cały świat, nauczajcie wszy-

stkie narody, chrzcząc je w imię OJCA i SYNA, i DUCHA ŚWIĘTEGO’por. Mt 28, 19. 

Powiedział, sięgając do kresu czasów. Sięgając poprzez dzieje ludów 

i narodów. Powiedział w mocy tej miłości, która idzie z każdym czło-

wiekiem przez dzieje — aż do końca. 

Jadwigo, odpowiedz tej miłości!” 

Odpowiedziała. A papież uzupełniał i prosił: 

„Wiele skarbów kryje w sobie katedra wawelska. […] Wśród tych skarbów 

krzyż królowej Jadwigi pozostaje miejscem szczególnego świadectwa. 

Strzeżcie tego skarbu w sposób szczególny, tak jak strzegły pokolenia […]” 

Przy KRZYŻU JADWIGI, którego tło stanowi srebrna trybowana blacha z po-

łowy XVII w., otulonego ciemną tiulową krepą, Jan Paweł II uklęknął też 

dziesięć lat później, 8.VI.1997, gdy kanonizował Jadwigę. Mówił wówczas: 

„Miłość jest największa. […] „Poznaliśmy miłość po tym, że ON, [CHRYSTUS], 

oddał za nas życie swoje”por. 1 J 3, 16. Dlatego też my również winniśmy 

oddawać życie za bracipor. tamże
 […] 

Pragniemy ci powiedzieć — tobie, nasza święta królowo — że pojęłaś 

jak mało kto tę CHRYSTUSOWĄ i apostolską naukę. […] Potrafiłaś swoim 

życiem dowieść, że miłość jest największa. […] 

Od CHRYSTUSA wawelskiego, przy tym CZARNYM KRUCYFIKSIE […] nauczyłaś się, 

Jadwigo Królowo, dawać życie za braci. […]” 

Dziś, codziennie rano, odprawia się, przed ołtarzem KRZYŻA ŚW. JADWIGI, 

Mszę św. o Królowej Jadwidze spełniając życzenie Jana Pawła II… 

il. KRUCYFIKS ŚW. JADWIGI - katedra wawelska, Kraków; źródło: ankipodroze.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://ankipodroze.pl/index.php?id=wycieczki_po_krakowie&lang=pl
http://www.swzygmunt.knc.pl/

