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„Wielu współczesnych nam ludzi nie dostrzega … wewnętrznej i żywotnej łączności z BOGIEM albo ją wyraźnie odrzuca, tak że ateizm należy zaliczyć do najpoważniejszych 

spraw doby obecnej”Sobór Watykański II, konst. Gaudium et spes, 19. [KKK, 2123] 

CZTERNASTA NIEDZIELA ZWYKŁA 

 

SIEDEMDZIESIĘCIU DWÓCHJ: WEIGEL, Jan Krzysztof (1654, Redwitz – 1725, Norymberga), z „Biblia ectypa…”, 1695, rycina; 
źródło: www.pitts.emory.edu 

Z KSIĘGI PROROKA IZAJASZAIz 66, 10-14c 

Radujcie się wraz z Jerozolimą, weselcie się w niej wszyscy, co ją miłu-

jecie. Cieszcie się z nią bardzo wy wszyscy, którzyście się nad nią smucili. 

Ażebyście ssać mogli aż do nasycenia z piersi jej pociech; ażebyście 

ciągnęli mleko z rozkoszą z pełnej piersi jej chwały. 

To bowiem mówi PAN: »Oto skieruję do niej pokój jak rzekę i chwałę 

narodów jak strumień wezbrany. 

Ich niemowlęta będą noszone na rękach i na kolanach będą pieszczone. 

Jak kogo pociesza własna matka, tak JA was pocieszać będę; w Jerozo-

limie doznacie pociechy. 

Na ten widok rozraduje się serce wasze, a kości wasze nabiorą świeżości 

jak murawa. Ręka PANA da się poznać JEgo sługom«. 

PSALM RESPONSORYJNYPs (65), 1-3a. 4-5. 6-7a. 16 i 20 (R.: por. 1) 

REFREN: Niech cała ziemia chwali swego BOGA 

radością sławcie BOGA, wszystkie ziemie, 

opiewajcie chwałę JEGO imienia, 

cześć Mu wspaniałą oddajcie. 

Powiedzcie BOGU: „Jak zadziwiające są TWE dzieła! 

Niechaj CIĘ wielbi cała ziemia i niechaj śpiewa TOBIE, 

niech TWOJE imię opiewa”. 

Przyjdźcie i patrzcie na dzieła BOGA: 

zadziwiających rzeczy dokonał wśród ludzi. 

Morze na suchy ląd zamienił, 

pieszo przeszli przez rzekę: 

Nim się przeto radujmy! 

JEGO potęga włada na wieki. 

Przyjdźcie i słuchajcie mnie wszyscy, którzy boicie się BOGA, 

opowiem, co uczynił mej duszy. 

Błogosławiony BÓG, który nie odepchnął mej prośby 

i nie oddalił ode mnie swej łaski. 

Z LISTU ŚW. PAWŁA APOSTOŁA DO GALATÓWGa 6, 14-18 

Bracia: 

Nie daj BOŻE, bym się miał chlubić z czego innego, jak tylko z krzyża PANA 

naszego JEZUSA CHRYSTUSA, dzięki któremu świat stał się ukrzyżowany 

dla mnie, a ja dla świata. Bo ani obrzezanie nic nie znaczy, ani nieobrze-

zanie, tylko nowe stworzenie. 

Na wszystkich tych, którzy się tej zasady trzymać będą, i na Izraela BOŻEGO 

niech zstąpi pokój i miłosierdzie. 

Odtąd niech już nikt nie sprawia mi przykrości: przecież ja na ciele swoim 

noszę blizny, znamię przynależności do JEZUSA. 

Łaska PANA naszego JEZUSA CHRYSTUSA niech będzie z duchem waszym, 

bracia. Amen. 

AKLAMACJAKol 3, 15a. 16a Alleluja, Alleluja 

Sercami waszymi niech rządzi CHRYSTUSOWY pokój, 

słowo CHRYSTUSA niech w nas przebywa 

z całym swoim bogactwem. 

SŁOWA EWANGELII WEDŁUG ŚW. ŁUKASZAŁk 10, 1-12. 17-20 

JEZUS wyznaczył jeszcze innych, siedemdziesięciu dwóch uczniów i wysłał 

ich po dwóch przed sobą do każdego miasta i miejscowości, dokąd 

sam przyjść zamierzał. Powiedział też do nich: 

»Żniwo wprawdzie wielkie, ale robotników mało; proście więc PANA żniwa, 

żeby wyprawił robotników na swoje żniwo. Idźcie, oto was posyłam 

jak owce między wilki. Nie noście z sobą trzosa ani torby, ani sandałów; 

i nikogo w drodze nie pozdrawiajcie. 

Gdy do jakiego domu wejdziecie, najpierw mówcie: ‘Pokój temu domowi’. 

Jeśli tam mieszka człowiek godny pokoju, wasz pokój spocznie na nim; 

jeśli nie, powróci do was. W tym samym domu zostańcie, jedząc i pijąc, 

co mają; bo zasługuje robotnik na swoją zapłatę. Nie przechodźcie z domu 

do domu. Jeśli do jakiego miasta wejdziecie i przyjmą was, jedzcie, 

co wam podadzą; uzdrawiajcie chorych, którzy tam są, i mówcie im: 

‘Przybliżyło się do was królestwo BOŻE’«. 

»Lecz jeśli do jakiego miasta wejdziecie, a nie przyjmą was, wyjdźcie na je-

go ulice i powiedzcie: ‘Nawet proch, który z waszego miasta przylgnął nam 

do nóg, strząsamy wam. Wszakże to wiedzcie, że bliskie jest królestwo 

BOŻE’. Powiadam wam: Sodomie lżej będzie w ów dzień niż temu miastu«. 

Wróciło siedemdziesięciu dwóch z radością mówiąc: «PANIE, przez wzgląd 

na TWOJE imię nawet złe duchy nam się poddają”. 

Wtedy rzekł do nich: »Widziałem szatana spadającego z nieba jak błyska-

wica. Oto dałem wam władzę stąpania po wężach i skorpionach, i po całej 

potędze przeciwnika, a nic wam nie zaszkodzi. Jednak nie z tego się ciesz-

cie, że duchy się wam poddają, lecz cieszcie się, że wasze imiona zapisane 

są w niebie«. 

PATRON TYGODNIA: BŁ. PIOTR TO ROT 
Urodził się w 1912 w wiosce Rakunai na wyspie Nowa 
Brytania (wówczas kolonii niemieckiej zwanej Nowym 
Pomorzem), na płn-wsch. od Nowej Gwinei. 

Rodzice, Anioł To Puia i Maria La Tumul, z plemienia 
Papuasów, byli jedni z pierwszych mieszkańców 
wyspy, którzy przyjęli chrześcijaństwo. 

W 1914 Nowe Pomorze przejęli Australijczycy i – jako 
Nową Brytanię – włączyli ją do kolonii Nowej Gwinei. 

Piotr, ministrant w rodzinnej parafii pw. św. Augustyna, 
gdy miał 18 lat, w 1930, zapisał się do szkoły św. Pa-
wła dla katechistów, czyli świeckich pomocników 
kapłanów w przygotowaniu ludzi do sakramentów. 
Ukończył ją z wyróżnieniem 3 lata później. 

Posługę rozpoczął w rodzinnej wiosce. Podchodził 
do niej bardzo poważnie, z entuzjazmem i gorliwoś-
cią. Nosił ze sobą Biblię, którą często cytował. 
„Dla Piotra […] katechizowanie i życie były nierozłącz-
ne” – miał później stwierdzić jeden ze świadków… 

W 11.XI.1936 ożenił się z 16-letnią Paolą La Varpit, katoliczką. Mieli troje dzieci, 
z których trzecie urodziło się już po śmierci Piotra. Małżeństwo też traktował 
poważnie, co było szczególne ważne wobec praktykowanej na wyspie poligamii… 

W 1942, podczas II wojny światowej, Nowa Brytania znalazła się pod okupacją 
japońską. Japończycy przekształcili Rabaul, największe miasto wyspy, zatokę i 
tereny przyległe w wielką bazę armii i floty. W 1943 było w niej skoszarowanych 
ponad 110 tysięcy żołnierzy… 

Okupanci w drastyczny sposób ograniczyli wszelkie praktyki religijne. Zmusili 
misjonarzy i personel medyczny do opuszczenia wyspy lub zamknęli w obozie 
koncentracyjnym. Zniszczyli lokalne kościoły. 

Piotr To Rot został jedynym katolickim katechistą w okolicy. cd. na odwrocie 

http://www.swzygmunt.knc.pl/
http://www.pitts.emory.edu/dia/detail.cfm?ID=926
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INFORMACJE PARAFIALNE 
 7.VII (niedziela): 1-SZA NIEDZIELA MIESIĄCA. 

 Po sumie adoracja Najświętszego Sakramentu, a po niej 
spotkanie Kół Żywego Różańca. 

 13.VII (sobota): O 1715 WYPOMINKI. Po nich Msza św. za zmar-
łych polecanych w wypominkach. 

 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: 

30.VI Hanna Ewa TABAK, Turowice 

 30.VI Maja Natalia WOŁOSZYN, Cieciszew 

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

ZAPOWIEDZI 
Zapowiedź I: Kamil KOZŁOWSKI, kawaler z parafii Niepokalanego Po-

częcia Najświętszej Maryi Panny w Górze Kalwarii, i Katarzyna 

ZAJKOWSKA, panna z parafii tutejszej 

Zapowiedź I: Daniel SZLĄZAK, kawaler z parafii Niepokalanego Poczę-

cia Najświętszej Maryi Panny w Górze Kalwarii, i Natalia GLINKA, 
panna z parafii tutejszej 

Zapowiedź I: Krzysztof Andrzej MOSKALEWICZ, kawaler z parafii 

tutejszej, i Katarzyna KRZYCHOLIK, panna z parafii Niepoka-
lanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny w Górze Kalwarii 

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. Stanisław STAROS  26.VI.2013 l. 88 

śp. Krystyna SZYMAŃSKA  22.VI.2013 l. 90 

Wieczne odpoczywanie racz Im dać PANIE! 

INTENCJE MSZALNE I MODLITEWNE 

8.VII 
(poniedziałek) 

730 
† Anny, Piotra, Magdaleny, Katarzyny i Wojciecha 

MICHALSKICH intencji 

1800 † Elżbiety LEWEK, z racji imienin 

9.VII 
(wtorek) 

730 
† Zenona BIERNACKIEGO, 

Seweryny, Marianny i Stanisława BURDACHÓW 

1800 
† Anny, Piotra, Magdaleny, Katarzyny i Wojciecha 

MICHALSKICH 

10.VII 
(środa) 

730 
† Anny, Piotra, Magdaleny, Katarzyny i Wojciecha 

MICHALSKICH 

1800 † Jana STĘPNICKIEGO, z racji imienin 

11.VII 
(czwartek) 

730 
† Anny, Piotra, Magdaleny, Katarzyny i Wojciecha 

MICHALSKICH 

1800 † Antoniego i Marianny KRÓLÓW, Romana JANKOGOWSKIEGO 

12.VII 
(piątek) 

730 
† Ireny MOSKALEWICZ, w 21 rocznicę śmierci, 

Lucjana MOSKALEWICZA 

1800 
† Anny, Piotra, Magdaleny, Katarzyny i Wojciecha 

MICHALSKICH 

13.VII 
(sobota) 

730 
† Anny, Piotra, Magdaleny, Katarzyny i Wojciecha 

MICHALSKICH 

1715 WYPOMINKI 

1800 † zmarłych polecanych w WYPOMINKACH 

14.VII 
(niedziela) 

845 
dziękczynno-błagalne o zdrowie i błogosławieństwo BOŻE dla rodziny 

BACHORSKICH 

1030 

† Zbigniewa PARADOWSKIEGO, w 3 rocznicę śmierci, 

Weroniki i Franciszka PARADOWSKICH, 

Teresy i Franciszka WILCZAKÓW, 

zmarłych z rodziny WILCZAKÓW i PARADOWSKICH 

1200 
† Edwarda DANILUKA, w 17 rocznicę śmierci, 

zmarłych rodziców DANILUKÓW i MARCINIAKÓW 

1800 
† Anny, Piotra, Magdaleny, Katarzyny i Wojciecha 

MICHALSKICH 

NIEZWYKŁE KRUCYFIKSY: ODRASTAJĄCE WŁOSY CHRYSTUSA W KCYNI 
W 1775 Kcynię, 20 km od Nakła nad Notecią, położoną w historycznym 

regionie Pałuk, ogarnął pożar. Spłonęło prawie całe miasto. Czerwony kur 

pochłonął też drewniany klasztor i kościół zakonu karmelitów. 

Miało to miejsce 5 lat po bitwie pod Kcynią, w której wojska konfederacji 

barskiej uległy rosyjskim wojskom najeźdźczym i 2 lata po I rozbiorze Rze-

czypospolitej, gdy Kcynia znalazła się w rękach protestanckich Prus. 

Sześć lat później, w 1781, zaborcze 

władze wzniosły w Kcyni ewange-

licki zbór… 

Karmelici, próbując ratować Koś-

ciół, postanowili odbudować swój 

karmel - i ogłosili zbiórkę datków. 

Tu w obszar historycznych wydarzeń 

wkracza ludowa legenda. A miano-

wicie Ok. 70 lat przed pożarem, 

cierpiąca na „nieznośne bóle głowy” 

pewna dziewczyna – stare akta 

odnotowały jej godność: panna 

Wilczyńska ze wsi Żurawia – w ak-

cie błagalnym w kościele karmelic-

kim miała ofiarować to, co dla niej 

najcenniejsze - swoje włosy. Ścięła 

je i zawiesiła na wiszącym w kru-

chcie KRUCYFIKSIE… 

Akt błagalny i modlitwa zostały wysłuchane - cierpienia ustały… 

Parę dni później, ku zdumieniu mieszkańców, włosy zawieszone na pocho-

dzącym z przełomu XV-XVI w. KRZYŻU niespodziewanie zaczęły rosnąć! 

Wieści rozniosły się szybko. Do Kcyni zaczęły przybywać pątnicy… 

Karmelici oraz miejscowi włodarze postanowili ów „cud” zweryfikować 

doświadczalnie. I w 1717 obcięto próbkę włosów i zamknięto ją w za-

plombowanym kielichu. Po roku okazać się miało, że urosły „na dobry cal”. 

Sporządzono oficjalny dokument… 

I w 1775 to ów wiszący w kruchcie CUDOWNY KRUCYFIKS, uratowany z poża-

ru, przyczynił się do odrodzenia świątyni karmelickiej w Kcyni. Z hojnych 

bowiem ofiar możliwe okazało się szybkie ukończenie prac nad nowym, 

barokowym kościołem pw. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny. Pow-

stał on - z klasztorem – w 1787. Powstała też lokalna Kalwaria… 

Zaraz potem włosy przestały ponoć odrastać. Kcynianie obwiniali organis-

tę, który miał włosy potajemnie podcinać i sprzedawać je jako lekarstwo… 

Ale sława CUDOWNEGO PANA JEZUSA nie przeminęła. KRUCYFIKS umieszczono 

w ołtarzu głównym nowej świątyni. Dano MU też nową srebrną koronę 

obejmującą jak opaską włosy UKRZYŻOWANEGO… 

Karmelici zostali w 1835 wyrzuceni przez Prusaków z Kcyni. Klasztor 

zaborca zrabował, ale kościół pozostawił duchowieństwu diecezjalnemu. 

Przez cały okres zaborów u stóp UKRZYŻOWANEGO wierni poszukiwali 

pocieszenia. I doświadczali go. Musiało ich być wielu skoro nogi 

CUDOWNEGO CHRYSTUSA – aż po golenie - trzeba było w pewnym momencie 

wymienić, bowiem oryginalne zostały wręcz „scałowane” przez wiernych… 

Dziś o nieustannym kulcie oraz łaskach pozyskanych dzięki CUDOWNEMU 

KCYŃSKIEMU CHRYSTUSOWI świadczą liczne wota… 

il. CUDOWNY KRUCYFIKS – Kcynia; źródło: www.polskaniezwykla.pl 

PATRON TYGODNIA: BŁ. PIOTR TO ROT, DOKOŃCZENIE 
Zbudował w lesie kaplicę, gdzie ukrywał naczynia liturgiczne. Sam prowadził 
katechizację, chrzcił dzieci i dorosłych, był świadkiem na ślubach, udzielał 
schronienia i pomocy biednym. Stał się liderem katolickim swej owczarni… 

Potajemnie odbierał od internowanych kapłanów NAJŚWIĘTSZY SAKRAMENT i zano-
sił GO chorym. Przewodził niedzielnym modlitwom… 

Gdy zbliżał się rok 1945 Japończycy, by uzyskać przychylność lokalnych kacy-
ków, oficjalnie wprowadzili na wyspę poligamię. To spowodowało, że Piotr wpadł 
w konflikt również i z wieloma rodakami, a nawet rodzonym bratem… 

Tymczasem Amerykanie rozpoczęli oblężenie wyspy. Nie zaatakowali jej bezpo-
średnio, ale bombardowali japońską bazę z samolotów startujących z lotnisk na o-
kolicznych wyspach. Podczas jednego z nalotów Piotr miał powiedzieć: „Smutno 
jest ginąć pod bombami lub od kuli, ale pięknie jest umrzeć za wiarę. Czeka nas 
bowiem nagroda w niebie. Moim obowiązkiem jest umrzeć za OJCA, SYNA i DUCHA 

ŚWIĘTEGO oraz za mój lud”. 

Pod koniec 1944 Japończycy zabronili prowadzenia jakiejkolwiek działalności re-
ligijnej. W Boże Narodzenie 1944 pierwszy raz aresztowali Piotra. Po kilku dniach 
go zwolnili. Ale odtąd prowadzenie działalności duszpasterskiej było nielegalne… 

Ponownie aresztowano Piotra w IV.1945. W obozie koncentracyjnym Vunaiara, 
niedaleko Rabaul, poddali go torturom. Odwiedzającej matce powiedział: „Wiem, 
że mnie zabiją. Ale nie martw się – jestem gotów oddać życie za CHRYSTUSA”… 

Po farsie procesu skazano go na dwa miesiące więzienia. Tuż przed końcem kary 
próbowano zmusić go do samobójstwa. Gdy odmówił specjalnie przybyły 
ok. 7.VII.1945 japoński „lekarz” zamordował go zastrzykiem z trucizną… 

Pogrzeb Piotra stał się manifestacją patriotyczną. Na grobie umieszczono napis: 
„A martir ure ra lotu” (pl. „Męczennik za wiarę”). 

Beatyfikował go, w Port Moresby na wyspie Nowa Gwinea, 17.I.1995, Jan Paweł II 
podczas kolejnej azjatyckiej pielgrzymki. Powiedział wówczas: 

„Przed Kościołem w Papui Nowej Gwinei beatyfikacja Piotra To Rota otwiera 
nowy okres chrześcijańskiej dojrzałości. W każdym kraju pierwszy rodzimy 
męczennik wyznacza nowy początek.” (uroczystość 7 lipca) 

il. na odwrocie.: PIOTR TO ROT; źródło: newsaint.faithweb.com 

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.polskaniezwykla.pl/web/place/8976,kcynia-wlosy-na-krucyfiksie.html
http://newsaint.faithweb.com/photo.html
http://www.swzygmunt.knc.pl/

