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Owocami miłości są radość, pokój i miłosierdzie. Miłość wymaga dobroci i upomnienia braterskiego; jest życzliwością; rodzi wzajemność; trwa bezinteresowna i hojna. 

Miłość jest przyjaźnią i komunią: „Wypełnieniem wszystkich naszych czynów jest miłość. Oto cel, do którego zdążamy. Ze względu na niego biegniemy i do niego biegniemy. 

Gdy go osiągniemy, znajdziemy w nim pokój”św. Augustyn, „In epistulam Johannis ad Parthos tractatus”, 10, 4. [KKK, 1829] 

PIĘTNASTA NIEDZIELA ZWYKŁA 

 

DOBRY SAMARYTANIN: LOTH, Jan Karol (1632, Monachium - 1698, Wenecja), ok. 1676, olejny na płótnie, 125×108 cm, 
zbiory hrabiego von Schönborn, Pommersfelden; źródło: www.wga.hu 

Z KSIĘGI POWTÓRZONEGO PRAWAPwt 30, 10-14 

Mojżesz powiedział do ludu: 

„Będziesz słuchał głosu PANA BOGA swego, przestrzegając JEGO poleceń 

i postanowień zapisanych w księdze tego Prawa; wrócisz do PANA BOGA 

swego z całego swego serca i z całej swej duszy. 

Gdyż polecenie to, które Ja ci dzisiaj daję, nie przekracza twych możliwości 

i nie jest poza twoim zasięgiem. Nie jest w niebiosach, by można było po-

wiedzieć: ‘Któż dla nas wstąpi do nieba i przyniesie je nam, a będziemy 

słuchać i wypełnimy je’. I nie jest za morzem, aby można było powiedzieć: 

‘Któż dla nas uda się za morze i przyniesie je nam, a będziemy słuchać 

i wypełnimy je’. Gdyż słowo to jest bardzo blisko ciebie: w twych ustach 

i w twoim sercu, byś je mógł wypełnić”. 

PSALM RESPONSORYJNYPs 69 (68), 14. 17 i 30. 31 i 36ab i 37 (R.: por. 33b) 

REFREN: Ożyje serce szukających BOGA 

Lecz ja, o PANIE, modlę się do CIEBIE 

w czas łaski, o BOŻE; 

wysłuchaj mnie w TWOJEJ wielkiej dobroci, 

w TWOJEJ zbawczej wierności. 

Wysłuchaj mnie, PANIE, bo łaskawa jest TWOJA miłość, 

spójrz na mnie w ogromie SWEGO miłosierdzia. 

Ja zaś jestem nędzny i pełen cierpienia; 

niech pomoc TWA, BOŻE, mnie strzeże. 

Pieśnią chcę chwalić imię BOGA 

i wielbić GO z dziękczynieniem. 

BÓG bowiem ocali Syjon i miasta Judy zbuduje. 

To będzie dziedzictwem potomstwa sług JEGO, 

miłujący JEGO IMIĘ przebywać tam będą. 

Z LISTU ŚW. PAWŁA APOSTOŁA DO KOLOSANKol 1, 15-20 

CHRYSTUS JEZUS jest obrazem BOGA niewidzialnego, 

PIERWORODNYM wobec każdego stworzenia, 

bo w NIM zostało wszystko stworzone: 

i to, co w niebiosach, i to, co na ziemi, 

byty widzialne i niewidzialne, 

Trony i Panowania, Zwierzchności i Władze. 

Wszystko przez NIEGO i dla NIEGO zostało stworzone. 

ON jest przed wszystkim i wszystko w NIM ma istnienie. 

I ON jest GŁOWĄ CIAŁA, to jest Kościoła. 

ON jest POCZĄTKIEM, 

PIERWORODNYM spośród umarłych, 

aby sam zyskał pierwszeństwo we wszystkim. 

Zechciał bowiem BÓG, by w NIM zamieszkała cała PEŁNIA 

i aby przez NIEGO i dla NIEGO znów pojednać wszystko z sobą: 

i to, co na ziemi, i to, co w niebiosach, 

wprowadziwszy pokój przez KREW JEGO krzyża. 

AKLAMACJAJ 13, 34 Alleluja, Alleluja 

Daję wam przykazanie nowe, abyście się wzajemnie miłowali, 

jak JA was umiłowałem. 

SŁOWA EWANGELII WEDŁUG ŚW. ŁUKASZAŁk 10, 25-37 

Powstał jakiś uczony w Prawie i wystawiając JEZUSA na próbę, zapytał: 

„Nauczycielu, co mam czynić, aby osiągnąć życie wieczne?” 

JEZUS mu odpowiedział: »Co jest napisane w Prawie? Jak czytasz?« 

On rzekł: „Będziesz miłował PANA BOGA swego całym swoim sercem, 

całą swoją duszą, całą swoją mocą i całym swoim umysłem; a swego 

bliźniego jak siebie samego”. 

Jezus rzekł do niego: »Dobrześ odpowiedział. To czyń, a będziesz żył«. 

Lecz on, chcąc się usprawiedliwić, zapytał JEZUSA: „A kto jest moim bliź-

nim?” JEZUS, nawiązując do tego, rzekł: 

»Pewien człowiek schodził z Jerozolimy do Jerycha i wpadł w ręce zbójców. 

Ci nie tylko że go obdarli, lecz jeszcze rany mu zadali i zostawiwszy 

na pół umarłego, odeszli. Przypadkiem przechodził tą drogą pewien 

kapłan; zobaczył go i minął. Tak samo lewita, gdy przyszedł na to miejsce 

i zobaczył go, minął. 

Pewien zaś Samarytanin, będąc w podróży, przechodził również obok nie-

go. Gdy go zobaczył, wzruszył się głęboko: podszedł do niego i opatrzył mu 

rany, zalewając je oliwą i winem; potem wsadził go na swoje bydlę, zawiózł 

do gospody i pielęgnował go. Następnego zaś dnia wyjął dwa denary, 

dał gospodarzowi i rzekł: „Miej o nim staranie, a jeśli co więcej wydasz, 

ja oddam tobie, gdy będę wracał”. 

Któryż z tych trzech okazał się, według twego zdania, bliźnim tego, 

który wpadł w ręce zbójców?« 

On odpowiedział: „Ten, który mu okazał miłosierdzie”. 

JEZUS mu rzekł: »Idź, i ty czyń podobnie«. 

PATRON TYGODNIA: BŁ. PAWEŁ PIOTR GOJDIČ, MĘCZENNIK 
Piotr urodził się 17.VII.1888 we wsi Ľubovec, niedaleko 
Preszowa, na Słowacji. 

Był trzecim dzieckiem rusińskiego, grecko-katolickiego 
kapłana, Stefana Gojdiča i Anny Gerberyovej. 

Po studiach teologicznych, w czasie których miał mawiać: 
„Życie nie jest ciężke, ale to poważna sprawa”, przyjął 
27.VIII.1911 w katedrze pw. św. Jana Chrzciciela w Pre-
szowie, święcenia kapłańskie, z bpa Jana Valyi. 

Następnie pracował jako wikariusz, katecheta i kancelista 
w kurii preszowskiej. Ale praca kancelaryjna nie pociąga-
ła go. 20.VII.1922 wstąpił do bazylianów – do klasztoru 
pw. św. Mikołaja w Mukaczewie i przyjął imię Paweł. 

W latach 1924-6 przebywał w klasztorze w Użhorodzie. 

26.XI.1926 złożył śluby wieczyste. Ale już 25.II.1927, w Rzymie, otrzymał świę-
cenia biskupie: został administratorem apostolskim Preszowa. Jako motto wybrał: 
„BÓG jest miłością, kochajmy GO!” 

Pius XI, obdarzając go złotym pektorałem, powiedział: „Ten krzyż jest symbolem 
ciężkiego krzyża, którym BÓG cię obarczy, mój synu, w posłudze biskupiej”… 

Jako biskup kładł nacisk na pogłębienie życia duchowego kapłanów i wiernych 
oraz na świadome przeżywanie liturgii. Zakładał czasopisma katolickie. Otwierał 
nowe parafie. Fundował szkoły. 

Wierni nazywali go „człowiekiem o złotym sercu”. 

13.IV.1939, u progu II wojny światowej, został administratorem apostolskim na ca-
łą, powstałą po pakcie w Monachium, Słowację. 

Gdy wojna wybuchła złożył – krytykowany jako Rusin przez słowacki rząd - 
rezygnację. Pius XII rezygnacji aliści nie przyjął. cd. na odwrocie 

http://www.swzygmunt.knc.pl/
http://www.wga.hu/html/l/loth/good_sam.html
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INFORMACJE PARAFIALNE 
 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: 

07.VII Bruno Cezary BUDOHOSKI, Warszawa 

 30.VI Krystian GŁADECKI, Gassy 

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

ŚLUBY 
Sakrament Małżeństwa w ostatnim czasie przyjęli: 

29.VI Piotr Ryszard BEDNIK i Karina BARANKIEWICZ 

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

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

częcia Najświętszej Maryi Panny w Górze Kalwarii, i Katarzyna 

ZAJKOWSKA, panna z parafii tutejszej 

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

cia Najświętszej Maryi Panny w Górze Kalwarii, i Natalia GLINKA, 

panna z parafii tutejszej 

Zapowiedź II: Krzysztof Andrzej MOSKALEWICZ, kawaler z parafii 

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

Zapowiedź I: Przemysław BORYS, kawaler z parafii Matki Bożej Lore-

tańskiej w Warszawie, i Paulina GOLISZEWSKA, panna z parafii 
tutejszej 

Zapowiedź I: Tomasz ZAJĄC, kawaler po kontrakcie cywilnym, i Ma-
riola Joanna ZAJĄC z d. Frączek, panna po kontrakcie cywilnym, 

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. Danuta Bogusława POMIANOWSKA  26.VI.2013 l. 92 

śp. Wiesław Wiktor KALUTA  22.VI.2013 l. 42 

Wieczne odpoczywanie racz Im dać PANIE! 

INTENCJE MSZALNE I MODLITEWNE 

15.VII 
(poniedziałek) 

730  

1800 
† Anny, Piotra, Magdaleny, Katarzyny i Wojciecha 

MICHALSKICH 

16.VII 
(wtorek) 

730 
† Anny, Piotra, Magdaleny, Katarzyny i Wojciecha 

MICHALSKICH 

1800 
† Jana KORNASZEWSKIEGO, Stanisława i Franciszki 

KORNASZEWSKICH 

17.VII 
(środa) 

730 
† Anny, Piotra, Magdaleny, Katarzyny i Wojciecha 

MICHALSKICH 

1800 
† Wojciecha GRZYWACZA w 3 rocznicę śmierci, 

Marii i Tadeusza RYBAKÓW 

18.VII 
(czwartek) 

730 † Anny, Piotra, Magdaleny, Katarzyny i Wojciecha MICHALSKICH 

1800 † Władysławy RÓŻAK 

19.VII 
(piątek) 

730  

1800 
† Anny, Piotra, Magdaleny, Katarzyny i Wojciecha 

MICHALSKICH 

20.VII 
(sobota) 

730 
† Anny, Piotra, Magdaleny, Katarzyny i Wojciecha 

MICHALSKICH intencji 

1800 w intencji nowożeńców: Łukasza OLCZAKA i Iwony WIEWIÓRA 

21.VII 
(niedziela) 

845 
† Katarzyny, Stanisława i Ryszarda UTRATÓW, 

Marianny, Czesława i Mariana GÓRSKICH 

1030 
† Andrzeja KWIETNIA, w 8 rocznicę śmierci, 

Arkadiusza BARANA i Bolesława ZDUŃCZYKA 

1200 † Mieczysława KOMOSY, w 13 rocznicę śmierci 

1800 
† Anny, Piotra, Magdaleny, Katarzyny i Wojciecha 

MICHALSKICH 

BOGURODZICA 
Oto JĄ widzę! - BOGURODZICA - 

MARYJA PANNA z płomieniem w dłoni - 

W lutej koronie, jak błyskawica! - 

Lud płowowłosy do kolan kłoni! - 

Przed NIĄ rozwarła połań - ziemica - 

Miodząca słońca w drążone kadzie! - 

I jary jęczmień, jara pszenica - 

Paździore kłosy pod stopy kładzie! - 

Oto JĄ widzę! - Promiennoręka! - 

A przed NIĄ puszcza żywiczno-kora! 

A przed NIĄ bieży Wiślica w łęgach 

I pława Odra w liściastych borach! - 

Borami płynie! - BURSZTYNOBARWA! 

U kolan wiedzie kmiety brodate - 

Lechy-Polany w płótnianych barwach - 

Co wozy toczą w woły rogate! - 

A przed NIĄ zbrojno Woje-Witezie - 

Wilczym pazurem w maczugi kłapią - 

Puszcza za puszczą ostępy wiedzie - 

Ciemne dubrowy bagnicą sapią! - 

Zbiegają bory garbato-dębe - 

Rosochy jeleń nozdrzami chrapie - 

I miedźwiedź wietrzy kosmatogęby - 

Racica turza mokradło chlapie! - 

Wiedzie je, wiedzie! MARYJA wiedzie! - 

PANI LECHICKA ŚWIĘTO-BOŻYCA! - 

Kłapią maczugi, szpony miedźwiedzie - 

Świeci korona jak błyskawica! - 

Chwalę JĄ! Chwalę! - Chwali ziemica! - 

RUMEL, Zygmunt Jan (1915, Piotrogród – 10/11.vii.1943, Kustycze - Wołyń) 

„Był to jeden z diamentów, którymi strzelano do wroga. Diament ten mógł zabłysnąć 
pierwszorzędnym blaskiem”, po latach o Rumlu powiedział pisarz, J. Iwaszkiewicz. Gdy na początku 
lipca 1943 do Armii Krajowej dotarły sygnały ostrzegawcze o planowanych mordach UPA, AK wy-
słała do wołyńskiego dowództwa UPA parlamentariuszy: Zygmunta Rumla i Krzysztofa Markiewicza. 
W sobotę 10.vii.1943 banderowcy zmasakrowanych, ale wciąż żywych, polskich oficerów 
rozkrzyżowali na majdanie we wsi Kustycze, a następnie rozerwali na strzępy końmi. Następnego 
dnia, w niedzielę, rozpoczął się najgorszy okres wołyńskiego ludobójstwa… 

il. PANI WOŁYNIA - MATKA BOŻA SWOJCZOWSKA, XVII w., dziś w Otwocku; źródło: www.tygodnikzamojski.pl 

PATRON TYGODNIA: BŁ. PAWEŁ PIOTR GOJDIČ, MĘCZENNIK, DOKOŃCZENIE 
Przeciwnie - mianował go ordynariuszem preszowskim. Formalnie na stolicy 
preszowskiej zasiadł 8.VIII.1940. 

Pod jego kierunkiem słowacko-rusińska cerkiew przetrwała II wojnę światową. 
W jej trakcie pomagał uciekinierom i więźniom przetrzymywanym w obozach kon-
centracyjnych, Żydom. Dozwalał na wydawanie im fikcyjnych świadectw chrztu… 

15.I.1946, po wojnie, został biskupem grekokatolików w Czechosłowacji. 

Niebawem musiał się zmierzyć z nowym, komunazistowskim reżimem w Czecho-
słowacji. Przewidując atak na kościół rozpoczął aktywną działalność: odbywał 
wizyty duszpasterskie, prowadził misje, wydawał gazety, nagrywał audycje radiowe. 

Przewidywał słusznie – nowy reżim rozpoczął eksterminację grekokatolików. 
Zsekularyzowano szkoły kościelne, upaństwowiono kościelne grunty. Zakazano 
wydawania katolickich czasopism, zamknięto katolickie klasztory. 

28.IV.1950 w Preszowie zwołano pseudo-sobór, który odstąpił od unii z Rzymem. 
Władze natychmiast uznały działalność kościoła greckokatolickiego za nielegalną. 
Świątynie i majątek cerkiewny przekazano cerkwi prawosławnej. 

Księży zmuszano do przyjęcia prawosławia, jednak uczyniło to niewielu. Opor-
nych wysiedlono. Ze słowników usunięto słowo „grekokatolik”. W 1948 w Cze-
chosłowacji było 305 tys. grekokatolików (w tym 270 tys. na Słowacji) - 3 lata 
później mówiono już tylko o 250 tys. prawosławnych i … żadnych grekokatolikach. 

Paweł został aresztowany. W I.1951 oskarżono go o zdradę i skazano - z bisku-
pami Vojtaššákiem i Buzalką - na dożywotnie więzienie. 

Przerzucano go z więzienia do więzienia. Mimo tortur, izolacji - nie narzekał. 

W 1953, w ramach tzw. „amnestii”, zamieniono mu karę na 25 lat więzienia. 

Nie stracił nadziei. „Jestem pewien, że prawda w końcu zwycięży nad kłamstwem. 
Miłość pokona nienawiść. Swoich wrogów nie nienawidzę. Chciałbym ich przy-
wieść do CHRYSTUSA – nie siłą, ale miłością i prawdą” – mówił odwiedzającym. 

Nie wyparł się wiary. Wielokrotnie (m.in. w praskim więzieniu Ruzyňe) namawiano 
go do zerwania ze Stolicą Apostolską i przejście na prawosławie – w zamian 
za opuszczenie więzienia. Miał odpowiadać: „Nie sądzę, że korona męczeńska 
jest warta zamiany na dwa lub trzy lata wolności. Niech się stanie wola BOŻA”. 

I OPATRZNOŚĆ zdecydowała. Pozostał w więzieniu do końca. 

Zmarł w czechosłowackim szpitalu więziennym, w Leopoldovie, 17.VII.1960, 
w dniu swoich 72 urodzin, opatrzony sakramentami świętymi (w drodze wyjątku 
na dwa dni przed śmiercią sprowadzono doń kapłana katolickiego)… 

Pochowano go na więziennym cmentarzu a grób oznaczono numerem: 681… 

29.X.1968, w parę miesięcy po inwazji Czechosłowacji przez Rosję, i jej satelitów 
– polski prl, Węgry, NRD i Bułgarię i zakończeniu „praskiej wiosny”, nowe 
komunazistowskie władze pragnąc pozyskać zwolenników dozwoliły na eks-
humację zwłok Pawła z więziennego cmentarza i przeniesienie ich do krypty 
w podziemiach greckokatolickiej katedry pw. św. Jana Chrzciciela w Preszowie. 

W 1990 relikwie przeniesiono do sarkofagu w jednej z kaplic owej katedry. 

Beatyfikowany w 4.XI.2001 przez Jana Pawła II na Placu św. Piotra w Rzymie. 

27.I.2008 został „Sprawiedliwym wśród Narodów Świata”. (uroczystość 17 lipca) 

il. na odwrocie.: PAWEŁ PIOTR GOJDIČ; źródło: www.katopedia.cz 

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.tygodnikzamojski.pl/artykul/12085/z-pania-wolynia.html
http://www.katopedia.cz/index.php?title=Soubor:Pavel_Peter_Gojdi%C4%8D.jpg
http://www.swzygmunt.knc.pl/

