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Słowom JEZUSA towarzyszą liczne „czyny, cuda i znaki”Dz 2, 22, które ukazują, że Królestwo jest w NIM obecne. Potwierdzają one, że JEZUS jest zapowiedzianym 

MESJASZEMPor. Łk 7, 18-23. [KKK, 547] 

TRZYNASTA NIEDZIELA ZWYKŁA 

 

MĘŻCZYZNA ZA PŁUGIEM: TISSOT, Jakub Józef Jacek (1836, Nantes – 1902, Buillon), 1886-1894, farby wodne, papier, 
13.7×13.5 cm, Brooklyn Museum, Nowy Jork; źródło: www.brooklynmuseum.org 

Z PIERWSZEJ KSIĘGI KRÓLEWSKIEJ1 Krl 19, 16b. 19-21 

PAN rzekł do Eliasza: »Elizeusza, syna Szafata z Abel-Mechola, namaścisz 

na proroka po tobie«. 

Poszedł wkrótce stamtąd Eliasz i odnalazł Elizeusza, syna Szafata, 

orzącego wołami: dwanaście par wołów przed nim, a on przy dwunastej. 

Wtedy Eliasz, podszedłszy do niego, zarzucił na niego swój płaszcz. 

Wówczas Elizeusz zostawił woły i pobiegłszy za Eliaszem, powiedział: 

„Pozwól mi ucałować mego ojca i moją matkę, abym potem poszedł 

za tobą”. On mu odpowiedział: „Idź i wracaj, bo po co to ci uczyniłem?” 

Wtedy powrócił do niego i zaraz wziął parę wołów, złożył ją na ofiarę, 

a na jarzmie wołów ugotował ich mięso oraz dał ludziom, aby zjedli. 

Następnie wybrał się i poszedłszy za Eliaszem, stał się jego sługą. 

PSALM RESPONSORYJNYPs 16 (15), 1-2a i 5. 7-8. 9-10. 11 (R.: por. 5a) 

REFREN: PAN mym dziedzictwem, moim przeznaczeniem 

Zachowaj mnie, BOŻE, bo chronię się do CIEBIE, 

mówię do PANA: «TYŚ jest PANEM moim». 

PAN moim dziedzictwem i przeznaczeniem, 

To On mój los zabezpiecza. 

Błogosławię PANA, który dał mi rozsądek, 

bo serce napomina mnie nawet nocą. 

Zawsze stawiam sobie PANA przed oczy, 

ON jest po mojej prawicy, nic mną nie zachwieje. 

Dlatego cieszy się moje serce i dusza raduje, 

a ciało moje będzie spoczywać bezpiecznie, 

bo w kraju zmarłych duszy mej nie zostawisz 

i nie dopuścisz, bym pozostał w grobie. 

TY ścieżkę życia mi ukażesz, 

pełnię TWOJEJ radości 

i wieczną rozkosz 

po TWOJEJ prawicy. 

Z LISTU ŚW. PAWŁA APOSTOŁA DO GALATÓWGa 5, 1. 13-18 

Bracia: 

Ku wolności wyswobodził nas CHRYSTUS. A zatem trwajcie w niej i nie pod-

dawajcie się na nowo pod jarzmo niewoli. 

Wy zatem, bracia, powołani zostaliście do wolności. Tylko nie bierzcie 

tej wolności za zachętę do hołdowania ciału, wręcz przeciwnie, miłością oży-

wieni służcie sobie wzajemnie. Bo całe Prawo wypełnia się w tym jednym 

nakazie: »Będziesz miłował bliźniego swego jak siebie samego«. A jeśli u was 

jeden drugiego kąsa i pożera, baczcie, byście się wzajemnie nie zjedli. 

Oto, czego uczę: postępujcie według DUCHA, a nie spełnicie pożądania 

ciała. Ciało bowiem do czego innego dąży niż duch, a duch do czego in-

nego niż ciało, i stąd nie ma między nimi zgody, tak że nie czynicie tego, 

co chcecie. Jeśli jednak pozwolicie się prowadzić duchowi, nie znajdziecie 

się w niewoli Prawa. 

AKLAMACJA1 Sm 3, 9; J 6, 68b Alleluja, Alleluja 

Mów, PANIE, bo sługa TWÓJ słucha; 

TY masz słowa życia wiecznego. 

SŁOWA EWANGELII WEDŁUG ŚW. ŁUKASZAŁk 9, 51-62 

Gdy dopełniał się czas wzięcia JEZUSA z tego świata, postanowił udać się 

do Jerozolimy i wysłał przed sobą posłańców. Ci wybrali się w drogę 

i przyszli do pewnego miasteczka samarytańskiego, by MU przygotować 

pobyt. Nie przyjęto GO jednak, ponieważ zmierzał do Jerozolimy. 

Widząc to, uczniowie Jakub i Jan rzekli: „PANIE, czy chcesz, a powiemy, 

żeby ogień spadł z nieba i zniszczył ich?” 

Lecz ON odwróciwszy się zabronił im. I udali się do innego miasteczka. 

A gdy szli drogą, ktoś powiedział do NIEGO: „Pójdę za TOBĄ, dokądkolwiek 

się udasz”. Jezus mu odpowiedział: »Lisy mają nory i ptaki powietrzne gnia-

zda, lecz SYN CZŁOWIECZY nie ma miejsca, gdzie by głowę mógł wesprzeć». 

Do innego rzekł: »Pójdź za MNĄ». Ten zaś odpowiedział: „PANIE, pozwól mi 

najpierw pójść i pogrzebać mojego ojca”. Odparł mu: »Zostaw umarłym 

grzebanie ich umarłych, a ty idź i głoś królestwo BOŻE». 

Jeszcze inny rzekł: „PANIE, chcę pójść za TOBĄ, ale pozwól mi najpierw 

pożegnać się z moimi w domu”. 

Jezus mu odpowiedział: »Ktokolwiek przykłada rękę do pługa, a wstecz 

się ogląda, nie nadaje się do królestwa BOŻEGO». 

PATRON TYGODNIA: BŁ. BP WASYL WEŁYCZKOWSKI, MĘCZENNIK 
Urodził się 1.VI.1903 w Stanisławowie. Ojciec, Włodzi-
mierz, pracował w greckokatolickiej katedrze i tam Wasyl 
został ochrzczony. Matką była Anna z domu Teodorowicz. 

Po wojnie polsko-rosyjskiej, w 1920, wstąpił do grecko-
katolickiego Seminarium we Lwowie. 

W 1924 rozpoczął nowicjat u redemptorystów a rok póź-
niej przyjął z rąk bpa Bociana święcenia kapłańskie. 

Po święceniach przez dwa lata nauczał w niższym 
seminarium we Lwowie, po czym rozpoczął 17-letni okres 
intensywnej pracy misyjnej, na Wołyniu i ziemi stani-
sławowskiej, aż do 1942. 

Został wówczas igumenem monastyru w Tarnopolu. 

W 1944 nastąpiła druga okupacja rosyjska. Rok później 
został aresztowany. Zaproponowano mu przejście na pra-
wosławie. Odpowiedział: „Nie, nigdy. […] Możecie mnie 

zabić, ale nigdy nie usłyszycie innej odpowiedzi”… 

Po dwóch latach w więzieniu w Kijowie skazano go na śmierć. Trzy miesiące sie-
dział w celi śmierci, gdy wyrok zamieniono na 10 lat robót przymusowych… 

Niewolniczo pracował w Kirowsku k. Murmańska i Workucie, 160 km na północ 
od koła podbiegunowego, w kopalniach węgla. Nie załamał się: „[metalowa 
puszka] była kielichem, ołtarzem, kościołem … nic nie mogło zniszczyć jego koś-
cioła, bo był oparty o pewność w BOŻE miłosierdzie i BOŻĄ łaskę”

bp M. Hermaniuk
… 

W 1955 powrócił do Lwowa. Jego pokój, i ołtarz zbudowany z pustych pudeł 
kartonowych, stał się centrum aktywności kościoła. Tam odprawiał Msze św., 
udzielał sakramentów, nauczał, przygotowywał seminarzystów, udzielał rad. 

W ii.1963 w Moskwie, w pokoju hotelowym wydalanego z Rosji, po 18 latach w ła-
grze, abpa Slipyja, przyjął z jego rąk – potajemnie - święceniach biskupie… 

Ponownie uwięziony został w 1969. Przez 3 lata w Ałczewśku poddano go roz-
maitym torturom, fizycznym, psychicznym i farmakologicznym… 

Zwolniono go, bliskiego śmierci, w 1972 i zmuszono do wyjazdu z Ukrainy… 

Chory na serce, wyjechał najpierw do Rzymu, a potem do Winnipeg w Kanadzie, 
gdzie 30.VI.1973 zmarł. Wcześniej powiedział: „Więzienia i obozy zrujnowały mi 
zdrowie i wyczerpały siły, ale taki los zgotowała mi OPATRZNOŚĆ. Moje plecy PAN 
BÓG takim właśnie obarczył krzyżem…” 

Istnieje teoria, iż bezpośrednim powodem śmierci była wolno działająca trucizna, 
którą miano mu wszczepić w Ałczewśku… 

Beatyfikowany został przez Jana Pawła II 27.VI.2001 we Lwowie, w gronie 
ukraińskich 27 męczenników totalitaryzmów. (uroczystość 30 czerwca) 

il. pow.: WASYL WEŁYCZKOWSKI; źródło: uk.wikipedia.org 

http://www.swzygmunt.knc.pl/
http://www.brooklynmuseum.org/opencollection/objects/4473/The_Man_at_the_Plough_(Lhomme_%C3%A0_la_charrue)
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D1%87%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%92%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%BB%D1%8C.jpg
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INFORMACJE PARAFIALNE 
 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. 

 4.VII (czwartek): 1-SZY CZWARTEK MIESIĄCA. 
 W czasie Mszy św. o 1800 modlić się będziemy o po-

wołania kapłańskie i zakonne. Serdecznie zapraszamy! 

 5.VII (piątek): 1-SZY PIĄTEK MIESIĄCA. 
 Msza św. o Najświętszym Sercu Pana Jezusa o 1800. 
 Spowiedź 1szo-piątkowa ½ godz. przed Mszą św. 

 6.VII (sobota): 1-SZA SOBOTA MIESIĄCA. 
 Msza św. o Niepokalanym Sercu Maryi o 1800. 

 Caritas współorganizuje obóz wakacyjny w Białym Dunajcu. 

Pragnęlibyśmy, by wśród uczestników znalazła się grupa 
dzieci z rodzin ubogich. Gorąco prosimy! o finansowe wsparcie 

tej inicjatywy. Koszt obozu wynosi 1000 zł. Dary można prze-
syłać 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 lipcu w 4tą niedzielę miesiąca, 28.VII, na sumie. 
Zgłoszenia do 19.VII w kancelarii. Przygotowanie dla ro-
dziców i chrzestnych 21.VII po sumie, w kościele. 

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

23.VI Amelia Beata ZIELIŃSKA, Parcela 

 

23.VI Jan PASTWA, Kawęczyn 
23.VI Kacper LEŃSKI, Kawęczyn 
23.VI Mikołaj DĄBROWSKI, Obory 
23.VI Mikołaj KOZAKIEWICZ, Łęg 
23.VI Szymon GWARDYS, Turowice 

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

ZAPOWIEDZI 
Zapowiedź II: 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 

ODESZLI 
W ostatnim czasie odeszli z naszego grona: 

śp. Halina GULIK  13.VI.2013 l. 67 

śp. Leokadia KANABUS  12.VI.2013 l. 95 

Wieczne odpoczywanie racz Im dać PANIE! 

INTENCJE MSZALNE I MODLITEWNE 

1.VII 
(poniedziałek) 

730 
† Antoniego, Józefy, Genowefy i Jana KOPYTÓW, 

Jana WĘCŁAWIAKA, Franciszki OSUCH, 

Karola i Zofii JAROSZÓW, Józefa i Katarzyny WĘCŁAWIAKÓW 

1800 
† Anny, Piotra, Magdaleny, Katarzyny i Wojciecha 

MICHALSKICH 

2.VII 
(wtorek) 

730 w pewnej intencji 

1800 
† Anny, Piotra, Magdaleny, Katarzyny i Wojciecha 

MICHALSKICH 

3.VII 
(środa) 

730 
† Anny, Piotra, Magdaleny, Katarzyny i Wojciecha 

MICHALSKICH 

1800 † Haliny SALAMONIK, z racji imienin 

4.VII 
(czwartek) 

730 w pewnej intencji 

1800 
† Anny, Piotra, Magdaleny, Katarzyny i Wojciecha 

MICHALSKICH 

5.VII 
(piątek) 

730 
† Władysławy i Franciszka GŁUCHOWSKICH, 

Wiktorii i Stanisława PŁATKÓW 

1800 
† Anny, Piotra, Magdaleny, Katarzyny i Wojciecha 

MICHALSKICH 

6.VII 
(sobota) 

730 
† Anny, Piotra, Magdaleny, Katarzyny i Wojciecha 

MICHALSKICH 

1800 
† Anny BOCZKOWSKIEJ, Danuty MŁODZIANOWSKIEJ, 

Wandy OSSOWSKIEJ i Zofii BOCZKOWSKIEJ 

7.VII 
(niedziela) 

845 w pewnej intencji 

1030 
† Anny, Piotra, Magdaleny, Katarzyny i Wojciecha 

MICHALSKICH 

1200 
† Teresy, Edwarda, Stanisławy, Antoniego, Haliny, 

Stanisława, Marii, Stefana, Czesława, Małgorzaty, 

Marianny i Stanisława 

1800 † Feliksy i Władysława CHRZANOWSKICH 

NIEZWYKŁE KRUCYFIKSY: CZARNY KRUCYFIKS Z CHWALĘCINA 
Ok. 1400 w lesie Appelau nad rzeką 

Wałszą, niedaleko wsi Chwalęcin, na te-

renie Warmii znajdującej się pod wła-

daniem zakonu krzyżackiego, znaleziono 

KRUCYFIKS. Był to zapewne jeden z wielu 

krzyży, jakie okoliczni mieszkańcy – pra-

wie wyłącznie wywodzący się z Europy 

Zachodniej i posługujący się językiem 

niemieckim - stawiali wówczas, a także 

później, przy drogach. 

Jak głosi legenda leżący na pniu olszo-

wym KRUCYFIKS zauważył przypadkowy 

przechodzień. Pomyślał pewnie, że strąci-

li GO i porzucili najemni żołnierze na żoł-

dzie krzyżackim. Jeden z takich oddzia-

łów niedawno przechodził drogą, którą 

podążał ów przechodzień… 

W Chwalęcinie nie było kościoła, więc 

podróżnik zaniósł KRZYŻ do oddalonej 

o ok. 3 km wsi Osetnik… 

Jakież było następnego dnia rano zdziwienie mieszkańców Osetnika, gdy 

okazało się, że KRUCYFIKS w niewyjaśniony sposób zniknął! Odnalazł go inny 

wędrowiec – w tym samym miejscu, gdzie znajdował się pierwotnie! 

Powiadomiony o odnalezieniu KRZYŻA proboszcz przyniósł KRZYŻ z powro-

tem do Osetnika. Tym razem umocowano go na ołtarzu. Kościół został 

zamknięty na noc na klucz - własnoręcznie przez proboszcza. Ale nastę-

pnego ranka okazało się, że KRZYŻ ponownie zniknął! 

Za trzecim razem postawiono straże wokół kościoła, ale i to nic to nie dało 

- rankiem KRZYŻA w kościele nie było! 

Proboszcz uznał to za znak BOŻY i przekazał KRZYŻ mieszkańcom Chwa-

lęcina. A ci postanowili wznieść drewnianą kaplicę, w której przez parę 

wieków przechowywano CZARNY KRUCYFIKS. 

Od tego czasu mieszkańcy wielokrotnie donosili o cudach, które mały 

mieć za sprawą CUDOWNEGO KRZYŻA: np. niewidomi odzyskiwali wzrok, a spa-

raliżowani odzyskiwali sprawność kończyn. Wieść szerzyła się po okolicy… 

W 1570 postawiono nową kaplicę, z dębiny, na osiem osób. Najprawdo-

podobniej umieszczono w niej nie tylko CUDOWNY KRUCYFIKS, ale i kamien-

ną chrzcielnicę, do dziś przechowywaną w kościele w Chwalęcinie. 

Owa druga kaplica przetrwała kolejne stulecie, gdy okazała się za mała… 

Budowie nowej sprzeciwiać się miał wszelako proboszcz Osetnika, niejaki 

Barłomiej Werdich. Pewnie obawiał się, że jej powstanie uszczupli parafię, 

wolał więc przenieść CUDOWNY KRZYŻ do swego kościoła. 

Zanim jednakże zrealizował swoje plany dopadła go choroba – dostał uda-

ru mózgu. Leżał sparaliżowany przez dwa lata. Legenda niesie, że odzyskał 

zdrowie dopiero, gdy zgodził się na budowę nowej kaplicy w Chwalęcinie… 

Wówczas, w latach 1675-6, powstała trzecia, drewniana kaplica. CZARNY 

KRUCYFIKS pozostał w Chwalęcinie. 

Sława KRZYŻA nie malała, a wręcz rosła, mimo iż w 1709 okolice nawie-

dziła, w wyniku wyniszczającej okoliczne tereny III wojny północnej (1702-1706), 

epidemia dżumy, która zdziesiątkowała ludność. Wtedy właściciel kaplicy, 

kapituła warmińska, uroczyście ślubowała w akcie przebłagalnym, 

że po ustaniu zarazy wybuduje w Cholęcinie kościół… 

Tak też się stało. Na miejscu dawnych kaplic wniesiono kościół pw. Pod-

wyższenia Krzyża Świętego. Konsekracji dokonał, 13.VI.1728, ówczesny 

biskup warmiński Krzysztof Szembek. I to wówczas w ołtarzu głównym 

umieszczono „SŁYNĄCY ŁASKAMI KRUCYFIKS”, jak go określił Szembek… 

Prawdopodobnie wówczas również KRZYŻ uzyskał złote perizonium, czyli 

drapowaną opaskę bioder ukrzyżowanego CHRYSTUSA… 

Świątynia w Chwalęcinie przetrwała do dziś – choć zniszczeniu po II wojnie 

światowej uległ kościół w Osetniku - i szczyci się późnobarokową polichro-

mią z 14 scenami legendy KRZYŻA ŚWIĘTEGO i 6 scenami związanymi 

z cudami CUDOWNEGO KRUCYFIKSU… 

Ale największym skarbem w tym najmniejszym i najbardziej zapomnia-

nym miejscu pielgrzymkowym na Warmii, pozostaje CZARNY KRUCYFIKS… 

il. CUDOWNY KRUCYFIKS – Chwalęcin; źródło: dziedzictwo.ekai.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://dziedzictwo.ekai.pl/@@chwalecin_kosciol_sw_krzyza
http://www.swzygmunt.knc.pl/

