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CHRYSTUS chciał, by cały JEGO Kościół w modlitwie, życiu i działaniu był znakiem i narzędziem przebaczenia i pojednania, które ON nabył dla nas za cenę swojej KRWI. 

Wykonywanie władzy odpuszczania grzechów powierzył jednak CHRYSTUS władzy apostolskiej, której została zlecona „posługa jednania”2 Kor 5,18 […] [KKK, 1442, fragm.] 

JEDENASTA NIEDZIELA ZWYKŁA 
Z DRUGIEJ KSIĘGI SAMUELA2 Sm 12, 1. 7-10. 13 

BÓG posłał do Dawida proroka Natana. Ten przybył do niego i powiedział: 

„To mówi PAN, BÓG IZRAELA: »JA namaściłem cię na króla nad Izraelem. 

JA uwolniłem cię z rąk Saula. Dałem ci dom twojego pana, a żony 

twego pana na twoje łono, oddałem ci dom Izraela i Judy, a gdyby i tego 

było za mało, dodałbym ci jeszcze więcej. 

Czemu zlekceważyłeś słowo PANA, popełniając to, co złe w JEGO oczach? 

Zabiłeś mieczem Chetytę Uriasza, a jego żonę wziąłeś sobie za małżonkę. 

Zamordowałeś go mieczem Ammonitów. Dlatego właśnie miecz nie oddali 

się od domu twojego na wieki, albowiem MNIE zlekceważyłeś, a żonę 

Uriasza Chetyty wziąłeś sobie za małżonkę«”. 

Dawid rzekł do Natana: „Zgrzeszyłem wobec PANA”. Natan odrzekł 

Dawidowi: „PAN odpuszcza ci też twój grzech, nie umrzesz”. 

PSALM RESPONSORYJNYPs 32 (31), 1-2. 5. 7 i 11 (R.: por. 5c) 

REFREN: Daruj mi, PANIE, winę mego grzechu 

Szczęśliwy człowiek, któremu odpuszczona została nieprawość 

a jego grzech zapomniany. 

Szczęśliwy ten, któremu PAN nie poczytuje winy, 

a w jego duszy nie kryje się podstęp. 

Grzech wyznałem TOBIE 

i nie ukryłem mej winy. 

Rzekłem: „Wyznaję mą nieprawość PANU”, 

a TY darowałeś niegodziwość mego grzechu. 

TY jesteś moją ucieczką, wyrwiesz mnie z ucisku, 

otoczysz mnie radością z mego ocalenia. 

Cieszcie się i weselcie w PANU sprawiedliwi, 

radośnie śpiewajcie wszyscy prawego serca. 

Z LISTU ŚW. PAWŁA APOSTOŁA DO GALATÓWGa 2, 16. 19-21 

Bracia: 

Przeświadczeni, że człowiek osiąga usprawiedliwienie nie przez wypeł-

nianie Prawa za pomocą uczynków, lecz jedynie przez wiarę w JEZUSA 

CHRYSTUSA, my właśnie uwierzyliśmy w CHRYSTUSA JEZUSA, by osiągnąć 

usprawiedliwienie z wiary w CHRYSTUSA, a nie przez wypełnianie Prawa 

za pomocą uczynków, jako że przez wypełnianie Prawa za pomocą 

uczynków nikt nie osiągnie usprawiedliwienia. 

Tymczasem ja dla Prawa umarłem przez Prawo, aby żyć dla BOGA: 

razem z CHRYSTUSEM zostałem przybity do krzyża. Teraz zaś już nie ja żyję, 

lecz żyje we mnie CHRYSTUS. Choć nadal prowadzę życie w ciele, 

jednak obecne życie moje jest życiem wiary w SYNA BOŻEGO, 

który umiłował mnie i samego siebie wydał za mnie. Nie mogę odrzucić 

łaski danej przez BOGA. Jeżeli zaś usprawiedliwienie dokonuje się 

przez Prawo, to CHRYSTUS umarł na darmo. 

AKLAMACJA1 J 4, 10b Alleluja, Alleluja 

BÓG pierwszy nas umiłował i posłał swojego SYNA 

jako ofiarę przebłagalną za nasze grzechy. 

SŁOWA EWANGELII WEDŁUG ŚW. ŁUKASZAŁk 7, 36 – 8, 3 

Jeden z faryzeuszów zaprosił GO do siebie na posiłek. Wszedł więc 

do domu faryzeusza i zajął miejsce za stołem. A oto kobieta, która prowa-

dziła w mieście życie grzeszne, dowiedziawszy się, że jest gościem w domu 

faryzeusza, przyniosła flakonik alabastrowy olejku, i stanąwszy z tyłu 

u nóg JEGO, płacząc, zaczęła łzami oblewać Jego nogi i włosami swej głowy 

je wycierać. Potem całowała Jego stopy i namaszczała je olejkiem. 

Widząc to faryzeusz, który GO zaprosił, mówił sam do siebie: „Gdyby ON 

był prorokiem, wiedziałby, co za jedna i jaka jest ta kobieta, 

która się GO dotyka, że jest grzesznicą”. 

Na to JEZUS rzekł do niego: »Szymonie, mam ci coś powiedzieć«. 

On rzekł: „Powiedz, NAUCZYCIELU”. 

»Pewien wierzyciel miał dwóch dłużników. Jeden winien mu był pięćset 

denarów, a drugi pięćdziesiąt. Gdy nie mieli z czego oddać, darował 

obydwom. Który więc z nich będzie go bardziej miłował?« 

Szymon odpowiedział: „Sądzę, że ten, któremu więcej darował”. 

ON mu rzekł: »Słusznie osądziłeś«. 

Potem zwrócił się do kobiety i rzekł Szymonowi: »Widzisz tę kobietę? 

Wszedłem do twego domu, a nie podałeś MI wody do nóg; ona zaś łzami 

oblała MI stopy i swy-

mi włosami je otarła. 

Nie dałeś MI pocałunku; 

a ona, odkąd wszedłem, 

nie przestaje całować 

nóg moich. Głowy nie 

namaściłeś MI oliwą; 

ona zaś olejkiem na-

maściła moje nogi. Dla-

tego powiadam ci: Od-

puszczone są jej liczne 

grzechy, ponieważ bar-

dzo umiłowała. A ten, 

komu mało się odpu-

szcza, mało miłuje«. 

Do niej zaś rzekł: »Twoje 

grzechy są odpuszczo-

ne«. 

Na to współbiesiadnicy 

zaczęli mówić sami 

do siebie: «Któż ON jest, 

że nawet grzechy odpu-

szcza?» 

ON zaś rzekł do kobiety: 

»Twoja wiara cię ocaliła, 

idź w pokoju«. 

il. po lewej: U STÓP MISTRZA - PARSONS, 
Del (ur. 1948, Ogden); źródło: www.clcsantafe.com 

PATRON TYGODNIA: ŚW. REMIGIUSZ ISORÉ, MĘCZENNIK 
Urodził się 22.I.1852 w Bambecque, w płn. Francji. 

Ojciec Remigiusza był nauczycielem. 

W 1871 wstąpił do seminarium w Cambrai, ale po 4 la-
tach zdecydował się zostać jezuitą. 

Po odbyciu nowicjatu w Saint-Acheul wysłano go 
do Amiens, gdzie nauczał w szkole La Provindence. 

I wtedy poprosił o wyjazd na misje, do Zambii. Prośbę 
uwzględniono, ale wysłano go do Chin… 

Pisał później: „Gdy myślałem o misjach […] Chiny nie 
przyszły mi do głowy. […]. Ale gdy [prowincjał] 
poinformował mnie o swojej decyzji […] ukląkłem przed 
nim w pokorze. […] To była wola BOŻA…” 

W 1882 przybył do Wuqui na północy Chin i przez rok 
uczył się chińskiego. Następnie ukończył studia 
teologiczne i 31.VII.1886 przyjął święcenia kapłańskie. 

Przez kolejne kilkanaście lat nauczał w szkole w Zhangjiazhuang. 

W 1899 rozpoczęły się niepokoje, zwane dziś tzw. powstaniem bokserów, 
skierowane głównie przeciwko cudzoziemcom. Inspiratorem było tajne 
stowarzyszenie „Pięść w imię sprawiedliwości i pokoju” (stąd tzw. bokserzy). 
Członkowie organizacji ćwiczyli odmianę walki z cieniem, która w ich mniemaniu 
obdarzała ich nadprzyrodzonymi zdolnościami, z odpornością na kule włącznie… 

Powstańcy uzyskali wsparcie znacznej część lokalnej arystokracji… 

„Chiny nie miały jeszcze swojej epoki męczeństwa, a to zaiste opóźnia 
nawrócenie tego wielkiego imperium. Krzyż bowiem jest drzewem, które musi być 
zasilane krwią. Nie oznacza to aliści, że należy porzucić wszelką nadzieję - nasi 
mandaryni usilnie już nad tym pracują…” – zapisał wówczas Remigiusz. 

16.VI.1900 wyjechał na odpoczynek. Na miejscu dopadły go wieści o szerzącej się 
rebelii, zdecydował się więc wrócić do swojej owczarni. 

Droga powrotna wiodła przez Wuyi, gdzie posługiwał współbrat, o. Modest 
Andlauer. Gdy tam 18.VI.1900 przybył wieś otoczyli powstańcy. 

Obaj zakonnicy spędzili całą noc na modlitwie. Rankiem bokserzy zaatakowali. 
Wbiegli do kaplicy i przed ołtarzem zadźgali obu klęczących zakonników. 

Następnego dnia mordercy zawiesili ich głowy na murach… 

Chrześcijan, którzy budzili w nich szczególną odrazę, gdyż nie praktykowali kultu 
przodków, nie mieli konkubin, nie pracowali w niedzielę i nie krępowali córkom 
stóp, zagnano na plac miejski. Dano im wybór: „Chcecie pozostać chrześcijanami 
– idźcie na prawo, chcecie zachować życie – na lewo”. Ok. 30 wybrało śmierć… 

W czasie powstania zamordowano ok. 240 misjonarzy i 30 tys. chrześcijan. Rozpo-
częła się, słowami Remigiusza, „era męczenników”. Rozpoczynał się wiek XX… 

Remigiusza beatyfikował Pius XII w 1955, a kanonizował, w gronie 120 męczen-
ników chińskich, 1.X.2000, w Watykanie, Jan Paweł II. (uroczystość 19 czerwca) 

il. pow.: REMIGIUSZ ISORÉ - 1895; źródło: commons.wikimedia.org 

http://www.swzygmunt.knc.pl/
http://www.clcsantafe.com/Sermons2010/2010_lent5C_Mar21.html
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Isore.jpg
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INFORMACJE PARAFIALNE 
 1-30.VI: NABOŻEŃSTWA CZERWCOWE do Najświętszego Serca 

Pana Jezusa codziennie o 1730: 
 21.VI (piątek): O 1900 spotkanie uczestników majowej piel-

grzymki po relikwie św. Zygmunta do Płocka. Spotkanie 
rozpocznie się Mszą św. o 1800. 

 30.VI (niedziela): Po każdej Mszy św. odbędzie się święcenie 
pojazdów. Kierowcy otrzymają obrazek z modlitwą kierowcy. 
Ofiary zebrane podczas święcenia zostaną przeznaczone 
na program misyjny MIWA Polska, wspierający zakup 
samochodów dla polskich misjonarzy. 

 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 or-

ganizatorom. Darczyńcom składamy serdeczne Bóg zapłać! 

 Chrzty w czerwcu w 4tą niedzielę miesiąca, 23.VI, na sumie. 

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

9.VI Wiktor BALA, Turowice  

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

ŚLUBY 
Sakrament Małżeństwa w ostatnim czasie przyjęli: 

15.VI Maciej WASZCZUK i Aleksandra Grażyna ROSZCZYK 
15.VI Paweł TRZEWIK i Magdalena OLCZAK 
15.VI Konrad Wiktor RYGOWSKI i Aleksandra ŻUKOWSKA 
15.VI Andrzej KRÓLAK i Paulina GRZANKA 

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

ZAPOWIEDZI 
Zapowiedź I: Sebastian Paweł SZULC, kawaler z parafii Matki Bożej 

Pięknej Miłości w Warszawie, i Iwona OLESIŃSKA, 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 odeszli z naszego grona: 

śp. Waleria Leokadia SZUSTKOWSKA  1.VI.2013 l. 94 

śp. Władysław LEWANDOWSKI  1.VI.2013 l. 92 

śp. Janina KORNAS  31.V.2013 l. 81 

Wieczne odpoczywanie racz Im dać PANIE! 

INTENCJE MSZALNE I MODLITEWNE 

17.VI 
(poniedziałek) 

730  

1800 † Jana BUZAKA 

18.VI 
(wtorek) 

730 

† Władysława, Lucyny i Janusza BOROWSKICH, 

Władysława i Janiny RAWSKICH, 

Mieczysława i Stanisławy ADAMCZYKÓW, 

zmarłych z rodzin BOROWSKICH i PINDELSKICH 

1800 † Haliny i Tadeusza KONOPKÓW 

19.VI 
(środa) 

730 † Teresy SERAFIN 

1800 † Władysławy, Stanisława, Jerzego i Janiny WĘCŁAWIAKÓW 

20.VI 
(czwartek) 

730  

1800 
† Jana ŁUKASIKA, 

Szymona i Marianny, Zbigniewa WICHNIEWICZA 

21.VI 
(piątek) 

730  

1800 
dziękczynna w intencji Zdzisława i Bożeny, w 40 rocznicę ślubu, 

z prośbą o błogosławieństwo BOŻE i wszelkie potrzebne łaski. 

22.VI 
(sobota) 

730 w intencji Kamila, w 29 rocznicę urodzin 

1800 
w intencji nowożeńców: 

Pawła ZARZECZNEGO i Joanny SKOWROŃSKIEJ 

23.VI 
(niedziela) 

845 † Janiny WRONY, jej córki Sabiny MATERZYŃSKIEJ 

1030 † Wiesława i Jana NOGALÓW 

1200 
† Jana i Aleksandry BĄCZKOWSKICH, 

Teresy i Stanisława BOROWSKICH 

1800 
† Anny, Piotra, Magdaleny, 

Katarzyny i Wojciecha MICHALSKICH 

NIEZWYKŁE KRUCYFIKSY: CUDOWNY KRZYŻ Z BIEZDROWA 
Biezdrowo to wieś w wojewódz-

twie wielkopolskim. Jej sercem 

jest murowany, późnogotycki, 

kościół pw. św. Krzyża i św. Miko-

łaja, powstały – na miejscu pier-

wotnej XII w. świątyni – w I po-

łowie XV w. (niektóre źródła 

mówią o wieku XVI). 

Jego najcenniejszą ozdobą, 

a także celem licznych piel-

grzymek, jest słynący łaskami 

CHRYSTUS UKRZYŻOWANY… 

Najstarszy zapis wspominający 

KRYCYFIKS datuje się na 1641. 

Natomiast w 1704 miejscowy 

proboszcz tak opisał, usłyszaną 

„od ludzi starych mających lat 

sto kilkanaście”, historię JEGO pochodzenia: 

„Pielgrzym jeden pobożny będąc w Częstochowie zobaczył CUDOWNY KRUCY-

FIKS w tle klasztoru Ojców Paulinów, przed którym przyklęknowszy serde-

cznie się modlił, aby go zdrowo do domu zaprowadził. Od tego KRUCYFIKSU 

usłyszał te słowa : »Bież zdrowo do domu swego, ale mnie weź ze sobą«. 

[…] Zdumiały odpowiedział: ‘PANIE i ZBAWICIELU mój, jakoż mam CIĘ wziąść, 

gdyż CIĘ nie uniosę i do tego zobaczy mnie kto i odbierze mi CIĘ, JEZU mój’. 

Usłyszał głos znowu: »Ani Ci ciężarem będę, ani mnie z tobą oko nie ujrzy«. 

Zaraz tedy pełen radości pielgrzym zdjął ze ściany CUDOWNY ten KRUCYFIKS 

i szedł w swą drogę, aż tu w ten horyzont zaszedł, i jako strudzony daleką 

podróżą nad strugą idąc […], tam nad nią smacznie zasnął. Wten KRUCYFIKS 

w wodę się zsunął […] [Pielgrzym] ocknowszy się ze snu wielce stroskany, 

że mu skarb nieoszacowany […] zniknął, poszedł lamentując w swą drogę. 

Wtem dziewka z urodzenia niewidoma, […] idąc po wodę […] do rzeki na ten 

czas obficie wylanej, gdy czerpać wodę poczęła, żadną miarą dla zawady 

nie mogła nabrać i gdy ręką macać pocznie wodę, prysnęła na oczy jej, 

gdzie zaraz przejrzała i głos usłyszała »Bież zdrowo«. 

Dziewczyna odebrawszy tak wielką w widzeniu łaskę, i obaczywszy 

KRUCYFIKS promińmi otoczony, z wielką radością do domu pobiegła […]. 

Ludzie dali znać do wsi […] Biezdrowo […], w której był kościół drewniany 

Świętemu Krzyżowi i Mikołajowi poświęcony. Zaraz tedy kapłan z procesją 

i gromadą niemałą przyprowadził do wymienionego kościoła zjawiony i dzi-

wny KRUCYFIKS, który wkrótce dla większego poszanowania przenieśli para-

fianie z duchowieństwem do Wronek do oo. Dominikanów, ale jak to wielu 

ludzi starych świadczyło, że aż trzy razy na to tu miejsce do Biezdrowa 

powracał się cudownym spodobem.” 

KRUCYFIKS zaczął przyciągać pielgrzymów nie tylko z Wielkopolski. 

Proboszcz pisał dalej: 

„Coraz większymi cudami zaczął słynąć CUDOWNY KRUCYFIKS. Pan Imci 

Babolicki, dziedzic Biezdrowa, na granicy swej skrzynię drewnianą 

wydłubaną na kształt koryta znalazł pełną monety srebrnej, za które 

pieniądze tę zacną [świątynię] wymurował.” 

I to w tej świątyni „[…] nabożeństwa się kręciły, jako z starych doszedłem 

regersów, osobliwie w bractwie Anioła Stróża czego i znacznie i bogate 

wota w srebrze i w ornatach dowodem były” – kończył przekaz proboszcz… 

Odtąd kościół stał się sanktuarium MĘKI PAŃSKIEJ. Pątników przyciągał 

nie tylko CUDOWNY KRUCYFIKS ale i przechowywane w kościele co najmniej 

od 1603 relikwie KRZYŻA ŚWIĘTEGO. 

KRUCYFIKS wykonany z drewna lipowego, z dwóch kawałków – z jednego 

wyrzeźbiono tułów, a z drugiego kończyny górne – do dziś udziela swych 

łask okolicznym mieszkańcom i przybywającym pielgrzymom. 

Kościół był remontowany w 1784 (być może przeniesiono wówczas 

KRUCYFIKS z tzw. belki tęczowej do głównego ołtarza) i w 1870, gdy poddano 

go dokładnej restauracji, dodano dwie kaplicy po bokach nawy i ozdobiono 

w stylu barokowym. Kolejne zmiany wprowadzono w latach 1900 i 1924… 

W przedsionku świątyni do dziś przechowywana jest dębowa skrzynia, 

wyciosana z jednego grubego pnia, w której Imć Pan Babolicki, dziedzic 

Biezdrowa, znaleźć miał srebro, za które kościół postawiono… 

il. CUDOWNY KRUCYFIKS – kościół parafialny, Biezdrowo; źródło: janbosko.pila.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://janbosko.pila.pl/page/przewodnik/Biezdrowo.pdf
http://www.swzygmunt.knc.pl/

