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[…] Trzeba uświadomić sobie wielkość daru BOŻEGO, jaki otrzymaliśmy w sakramentach wtajemniczenia chrześcijańskiego, by zrozumieć, do jakiego stopnia grzech powinien 

zostać wyeliminowany z życia tego, kto „przyoblekł się w CHRYSTUSA”Ga 3, 27. Św. Jan Apostoł przypomina nam: „Jeśli mówimy, że nie mamy grzechu, to samych siebie 

oszukujemy i nie ma w nas prawdy”1 J I, 8. Sam PAN nauczył nas modlić się: „Przebacz nam nasze grzechy”Łk 11, 4
 […] [KKK, 1425, fragm.] 

DWUNASTA NIEDZIELA ZWYKŁA 

 

JEZUS Z UCZNIAMI W DRODZE: BIDA, Alexander (1823, Tuluza – 1895, Buhl), z „Ilustracji życia Chrystusa”, Nowy Jork, 1874; 
źródło: www.gci.org 

Z DRUGIEJ PROROKA ZACHARIASZAZa 12, 10-11 

To mówi PAN: 

»Na dom Dawida i na mieszkańców Jeruzalem wyleję DUCHA pobożności. 

Będą patrzeć na tego, którego przebili, i boleć będą nad nim, jak się boleje 

nad jedynakiem, i płakać będą nad nim, jak się płacze nad pierworodnym. 

W owym dniu będzie wielki płacz w Jeruzalem, podobny do płaczu 

w Hadad-Rimmon na równinie Megiddo«. 

PSALM RESPONSORYJNYPs 63 (62), 2. 3-4. 5-6. 8-9 (R.: por. 2ab) 

REFREN: CIEBIE, mój BOŻE, pragnie moja dusza 

BOŻE, mój BOŻE, szukam CIEBIE 

i pragnie CIEBIE moja dusza. 

Ciało moje tęskni za TOBĄ, 

jak ziemia zeschła i łaknąca wody. 

Oto wpatruję się w CIEBIE w świątyni, 

by ujrzeć TWĄ potęgę i chwałę. 

TWOJA łaska cenniejsza od życia, 

więc sławić CIĘ będą moje wargi. 

Będę CIĘ wielbił przez całe me życie 

i wzniosę ręce w imię TWOJE. 

Moja dusza syci się obficie, 

a usta CIĘ wielbią radosnymi wargami. 

Bo stałeś się dla mnie pomocą 

i w cieniu TWYCH skrzydeł wołam radośnie: 

Do CIEBIE lgnie moja dusza, 

prawica TWOJA mnie wspiera. 

Z LISTU ŚW. PAWŁA APOSTOŁA DO GALATÓWGa 3, 26-29 

Bracia: 

Wszyscy dzięki wierze jesteście synami BOŻYMI w CHRYSTUSIE JEZUSIE. 

Bo wy wszyscy, którzy zostaliście ochrzczeni w CHRYSTUSIE, przyoble-

kliście się w CHRYSTUSA. Nie ma już żyda ani poganina, nie ma już nie-

wolnika ani człowieka wolnego, nie ma już mężczyzny ani kobiety, wszyscy 

bowiem jesteście kimś jednym w CHRYSTUSIE JEZUSIE. 

Jeżeli zaś należycie do CHRYSTUSA, to jesteście też potomstwem Abrahama 

i zgodnie z obietnicą dziedzicami. 

AKLAMACJAŁk 9, 23 Alleluja, Alleluja 

Jeśli kto chce iść za MNĄ, 

niech się zaprze samego siebie, 

niech weźmie krzyż swój i niech MNIE naśladuje. 

SŁOWA EWANGELII WEDŁUG ŚW. ŁUKASZAŁk 9,18-24 

Gdy JEZUS modlił się na osobności, a byli z NIM uczniowie, zwrócił się 

do nich z zapytaniem: »Za kogo uważają MNIE tłumy?« 

Oni odpowiedzieli: „Za Jana Chrzciciela; inni za Eliasza; jeszcze inni mówią, 

że któryś z dawnych proroków zmartwychwstał”. 

Zapytał ich: »A wy za kogo MNIE uważacie?« 

Piotr odpowiedział: „Za MESJASZA BOŻEGO”. 

Wtedy surowo im przykazał i napomniał ich, żeby nikomu o tym nie mó-

wili. I dodał: »SYN CZŁOWIECZY musi wiele wycierpieć: będzie odrzucony 

przez starszych, arcykapłanów i uczonych w Piśmie; będzie zabity, a trze-

ciego dnia zmartwychwstanie«. 

Potem mówił do wszystkich: »Jeśli kto chce iść za MNĄ, niech się zaprze 

samego siebie, niech co dnia weźmie swój krzyż i niech MNIE naśladuje. 

Bo kto chce zachować swoje życie, straci je, a kto straci swe życie 

z MEGO powodu, ten je zachowa«. 

PATRON TYGODNIA: BŁ. SEWERYN BARANYK, MĘCZENNIK 
Urodził się 18.VII.1889 w Uhnowie, mieście znajdują-
cym się dziś na Ukrainie, 3 km od granicy Polski, 
a w XIX w. należącym do Galicji Zachodniej, naon-
czas części monarchii austro-węgierskiej. 

24.IX.1904 wstąpił do Zakonu Świętego Jozafata, 
czyli bazylianów, w klasztorze w Krechowie (dziś 
Ukraina). 16.V.1907 złożył pierwsze śluby. 

Bazylianie to katolicki zakon rytu bizantyjskiego 
(inaczej: obrządku greckiego), czyli wschodniego 
obrządku liturgicznego, żyjący według reguły 
zakonnej Bazylego Wielkiego. 

Śluby wieczyste złożył 21.IX.1910, a kapłań-
skie, w obrządku greckokatolickim - 14.II.1915. 

Przez następne 17 lat poświęcił się pracy 
z młodzieżą i sierotami. Był znanym i wziętym 
kaznodzieją. 

W 1932 został igumenem, czyli przeorem, kla-
sztoru bazylianów w Drohobyczu. 

We IX.1939 Rzeczpospolita została zagarnięta przez dwie zaborcze potęgi: Rosję 
i Niemcy. Drohobycz znalazł się pod rosyjską okupacją. Ta pierwsza okupacja 
trwała do 1941, gdy Niemcy zaatakowali swego – do tej pory - sojusznika. 

26.VI.1941, gdy niemieckie wojska zbliżały się do Drohobycza a Rosjanie 
panicznie uciekali na wschód, zbrodnicza rosyjska organizacja NKWD – czyli 
służba bezpieczeństwa - aresztowała Seweryna. Wraz z nim aresztowano jego 
zastępcę, Joachima Sieńkiwskiego. Wyciągnięto ich wprost z klasztoru… 

Parę dni później, już po nadejściu Niemców, znaleziono ich ciała wśród ok. 1,200 
więźniów aresztu śledczego. Tuż przed ucieczką Rosjanie wyprowadzili ich z cel 
informując, że zostają wypuszczeni. Gdy znaleźli się na dziedzińcu, z wież 
strażniczych otwarto do nich ogień z karabinów maszynowych… 

Obaj bazylianie zostali prawdopodobnie zamordowani wcześniej. Mieli straszliwie 
skatowane ciała. Na piersiach Seweryna wyrżnięto znak krzyża… 

Pod zwałami trupów przeżyły cztery osoby. Według ich relacji Rosjanie, po aresz-
towaniu Seweryna, polewali go wrzącą zupą i zmuszali innych do jej zlizywania… 

W 1944 Drohobycz znowu zajęli Rosjanie. Zlikwidowali bazyliańskie klasztory… 

Seweryna i Joachima beatyfikował 27.VI.2001 Jan Paweł II, we Lwowie, podczas 
swojej pielgrzymki na Ukrainę, w gronie 27 ukraińskich męczenników 
totalitaryzmów. Mówił wówczas o nich: 

„Na różne sposoby byli […] wypróbowani przez zwolenników zgubnych ideologii 
nazizmu i komunizmu […] Umocnieni BOŻĄ łaską kroczyli […] zwycięską drogą 
aż do końca. Jest to droga przebaczenia i pojednania, droga, która wiedzie ku jaś-
niejącemu światłu Wielkanocy, po ofierze na Golgocie. […] Są widocznymi przed-
stawicielami ogromnego mnóstwa anonimowych bohaterów, […] którzy w przeciągu 
dwudziestego wieku, 'wieku męczeństwa', doświadczali prześladowań, przemocy 
i śmierci, aby tylko nie wyrzec się swojej wiary.” (uroczystość 26 czerwca) 

il. pow.: SEWERYN BARANYK; źródło: www.gulag-museum.org.ua 

http://www.swzygmunt.knc.pl/
http://www.gci.org/files/images/ab/index2
http://www.gulag-museum.org.ua/ua_lim/zal/zala4-24.htm
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INFORMACJE PARAFIALNE 
 1-30.VI: NABOŻEŃSTWA CZERWCOWE do Najświętszego Serca 

Pana Jezusa codziennie o 1730. 
 26.VI (środa): O 1830 spotkanie rodziców dzieci i młodzieży 

wyjeżdżających w dniach 30.VII–12.VIII na parafialny obóz 
letni w Zawoi. Zapisy u ks. Darka. 

 28.VI (piątek): O 800 Msza Św. na zakończenie roku szkolnego 
dla uczniów ze szkół w Słomczynie i Brześcach. Serdecznie 

zapraszamy! uczniów, rodziców, nauczycieli i wychowawców. 

 29.VI (sobota): Uroczystość św. Apostołów Piotra i Pawła. Ofiary 
zbierane w tym dniu na tacę przeznaczone zostaną na utrzy-
manie Stolicy Apostolskiej. 

 30.VI (niedziela): Po każdej Mszy św. święcenie pojazdów. Kie-
rowcy otrzymają obrazek z modlitwą kierowcy. Zebrane ofia-
ry zostaną przeznaczone na program misyjny MIWA Polska, 
wspierający zakup samochodów dla polskich misjonarzy. 

 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! 

ŚLUBY 
Sakrament Małżeństwa w ostatnim czasie przyjęli: 

22.VI Paweł ZARZECZNY i Joanna SKOWROŃSKA 

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

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

Pięknej Miłości w Warszawie, i Iwona OLESIŃSKA, panna z parafii 

tutejszej 

Zapowiedź I: Krzysztof PINDELSKI, kawaler, i Danuta MICHALAK, 

panna, oboje z parafii tutejszej 
Ktokolwiek wiedziałby o przeszkodach w zawarciu małżeństwa przez 

w/w osoby proszony jest o skontaktowanie się z Kancelarią Parafialną 

INTENCJE MSZALNE I MODLITEWNE 

24.VI 
(poniedziałek) 

730 w pewnej intencji 

1800 
† Anny, Piotra, Magdaleny, Katarzyny i Wojciecha 

MICHALSKICH 

25.VI 
(wtorek) 

730 
† Anny, Piotra, Magdaleny, Katarzyny i Wojciecha 

MICHALSKICH 

1800 † Wandy ŁOJEWSKIEJ, z okazji imienin 

26.VI 
(środa) 

730 
† Weroniki i Władysława GUZIŃSKICH, 

Władysławy i Stefana WOJCIECHOWSKICH 

1800 
† Anny, Piotra, Magdaleny, Katarzyny i Wojciecha 

MICHALSKICH 

27.VI 
(czwartek) 

730 
† Anny, Piotra, Magdaleny, Katarzyny i Wojciecha 

MICHALSKICH 

1800 
† Czesława, Władysławy i Anny KŁOSZEWSKICH, 

Stanisława i Marianny WIŚNIEWSKICH, 

Janiny i Donata BABICZÓW 

28.VI 
(piątek) 

730 
† Anny, Piotra, Magdaleny, Katarzyny i Wojciecha 

MICHALSKICH 

1800 † Ireny LEWANDOWSKIEJ, w 29 rocznicę śmierci 

29.VI 
(sobota) 

730 
† Anny, Piotra, Magdaleny, Katarzyny i Wojciecha 

MICHALSKICH 

1800 
† Zdzisława, Ireny i Romualda KŁOSÓW, 

zmarłych z rodzin KŁOSÓW i MISZKURKÓW 

30.VI 
(niedziela) 

845 

† Janiny KANABUS i jej rodziców, 

Weroniki i Szczepana OKLEJÓW, 

Andrzeja i Józefy KANABUSÓW, Władysława KANABUSA, 

Zofii MONETA 

1030 † Heleny, Lucyny, Andrzeja i Feliksa MENTLAKÓW 

1200 † Mariusza WALIGÓRY 

1800 
† Anny, Piotra, Magdaleny, Katarzyny i Wojciecha 

MICHALSKICH 

NIEZWYKŁE KRUCYFIKSY: KRYCYFIKS SKAZAŃCA Z POZNANIA 
W bazylice archikatedralnej 

pw. św. Piotra i św. Pawła w Poz-

naniu – najstarszej polskiej ka-

tedrze (od 968), położonej na 

Ostrowie Tumskim – wyspie na 

Warcie – znajduje się kaplica 

pw. Najświętszego Sakramentu. 

Powstała w 1481 z fundacji bis-

kupa poznańskiego Uriela Gór-

ki. Katedra już wtedy była miej-

scem pochówku pierwszych wład-

ców Polski, w tym Mieszka I, 

Bolesława I Chrobrego, Miesz-

ka II, Przemysła II. Stanowiła 

więc ważny zwornik polityczny 

państwa polskiego. 

W ołtarzu owej kaplicy. z czar-

nego, sztucznego marmuru, 

pochodzącym z 1783-1787, 

wisi polichromowany KRUCYFIKS. 

Pochodzi ponoć z 1522. Wisiał wówczas w tzw. Bramie Wrocławskiej – 

południowej bramie wyjazdowej z miasta. Ludność Poznania darzyć GO 

miała szacunkiem, doznając za JEGO wstawiennictwem rozlicznych łask. 

Licznie zbierała się pod NIM, by modlić się o spełnienie swoich próśb… 

Związana jest z NIM legenda, która na wieki nadała kształt pobożności 

z NIM związanej. A mianowicie kiedyś miano skazać na śmierć niewinnego 

człowieka. Gdy zbliżał się dzień egzekucji w mieście wzrastało wzburzenie. 

Mieszkańcy, nie widząc wyjścia, zaczęli się żarliwie modlić… 

Sądnego dnia kat wyprowadził skazanego z więzienia w piwnicy ratusza 

i posadził go na wozie. Ówczesne miejsce straceń – publiczna szubienica - 

znajdowało się na południe od miasta, na terenie dzisiejszego osiedla 

Wilda. By tam dojechać wóz ze skazańcem musiał przekroczyć Bramę 

Wrocławską, pod CHRYSTUSEM na SWYM Krzyżu… 

Gdy ponury kondukt przejeżdżał pod bramą skazaniec uklęknął przed 

WISZĄCYM CHRYSTUSEM. I stał się cud: ku zdumieniu strażników i oficjałów, 

gapiów i ciekawskich, ZMARTWYCHWSTAŁY miał krzyknąć z krzyża: „A co JA 

uczyniłem, że na tym krzyżu niewinnie wisieć muszę?”… 

Skazany odzyskał wolność… 

Istnieją też inne wersje. Maria Lisiecka w zbiorze „Z przeszłości Pozna-

nia”Poznań, 1916 skazańcem uczyniła rybaka Szymona, a fałszywym oskar-

życielem i rywalem o względy urokliwej Hanki – Niemca Franca Pfeila… 

7.V.1652 przeniesiono KRUCYFIKS – na polecenie ówczesnego ordynariusza 

poznańskiego, bpa Kazimierza Floriana Czartoryskiego, późniejszego 

prymasa Polski - do katedry na Ostrowie Tumskim, a już rok później 

I.1653, KRZYŻ SKAZAŃCA niesiony był ulicami Poznania na czele procesji 

w intencji Ojczyzny - z Ostrowa do kolegiaty pw. św. Marii Magdaleny (dziś już 

nie-istniejącej) – wobec odrodzonego zagrożenia rebelią Chmielnickiego… 

Wówczas CUDOWNY KRUCYFIKS znalazł swoje miejsce w kaplicy Górków. 

Ok. 1660 nowy biskup poznański, Wojciech Tolibowski (ten sam, który 

13.IX.1661 poświęcił w pierwszym kościele naszej parafii, w Cieciszewie, 

trzy ołtarze) zmienił nazwę kaplicy na kaplicę KRZYŻA ŚWIĘTEGO, i ufun-

dował kolegium mansjonarzy, którzy mieli odprawiać w kaplicy KRZYŻA 

ŚWIĘTEGO śpiewane Msze św. Kazał też przetopić część tabliczek 

wotywnych na srebrną płytę, na której miał odtąd wisieć KRUCYFIKS. 

A w testamencie sporą kwotę zapisał na nowy ołtarz i remont kaplicy… 

Następcą bpa Tolibowskiego był Stefan Wierzbowski, który nakazał 

prowadzenie księgi ze szczegółowymi zapisami o ofiarowywanych wotach. 

Bp Wierzbowski wsławił się m.in. tym, że założył Nową Jerozolimę, 

czyli kalwarię pątniczą – dziś Górę Kalwarię. Tam też zmarł i pochowany 

został w krypcie kościoła pw. Podwyższenia Krzyża Świętego… 

W 1789, tuż przed ostatecznymi rozbiorami, kilkanaście srebrnych i zło-

tych tabliczek wotywnych oraz część darowanej przez wiernych biżuterii 

skradziono. Część wot zaginęła także podczas okupacji niemieckiej w cza-

sie II wojny światowej. Najstarsze zachowane wotum pochodzi z 1661. 

W ostatnich latach nastąpiło ożywienie kultu KRZYŻA ŚWIĘTEGO. W każdy 

piątek rano, w kaplicy zwanej dziś NAJŚWIĘTSZEGO SAKRAMENTU, przy ołtarzu 

z KRUCYFIKSEM, odprawiana jest Msza św. o KRZYŻU ŚWIĘTYM, a następnie 

rozpoczyna się całodzienna adoracja NAJŚWIĘTSZEGO SAKRAMENTU… 

CUDOWNY KRUCYFIKS otoczony jest przez dziesiątki wot wdzięcznych 

czcicieli. Wśród nich znajdują się plakiety przedstawiające Mękę PAŃSKĄ, 

a po bokach KRZYŻA CHRYSTUSA, w ołtarzu, stoją rzeźby świadków śmierci 

ZBAWICIELA – Matki Bożej i św. Jana Ewangelisty… 

il. KRZYŻ SKAZAŃCA – katedra, Poznań; źródło: www.poznan.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://www.poznan.pl/mim/trakt/sierpien-o-krucyfiksie-cudach-i-procesjach-blagalnych,p,14030,21987,23703.html
http://www.swzygmunt.knc.pl/

