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„Modlitwa PAŃSKA jest rzeczywiście streszczeniem całej Ewangelii”Tertulian, De oratione, 1 i 10. „Gdy PAN przekazał nam tę formułę modlitwy, dodał: »Proście, a będzie wam dane«Łk 11, 9. Każ-

dy może więc kierować ku niebu różne modlitwy według swoich potrzeb, ale zaczynając zawsze od Modlitwy PAŃSKIEJ, która pozostaje modlitwą podstawową”Tertulian, op.cit. [KKK, 2591] 

SIEDEMNASTA NIEDZIELA ZWYKŁA 
Z KSIĘGI RODZAJURdz 18, 20-32 

BÓG rzekł do Abrahama: »Skarga na Sodomę i Gomorę głośno się rozlega, 

bo występki ich miesz-

kańców są bardzo cięż-

kie. Chcę więc iść i zo-

baczyć, czy postępują 

tak, jak głosi oskarże-

nie, które do Mnie dosz-

ło, czy nie; dowiem się«. 

Wtedy to dwaj mężowie 

odeszli w stronę Sodo-

my, a Abraham stał 

dalej przed PANEM. Zbli-

żywszy się do NIEGO, 

Abraham rzekł: „Czy za-

mierzasz wygubić spra-

wiedliwych wespół z bez-

bożnymi? Może w tym 

mieście jest pięćdziesię-

ciu sprawiedliwych; czy 

także zniszczysz to mia-

sto i nie przebaczysz 

mu dla owych pięćdzie-

sięciu sprawiedliwych, 

którzy w nim mieszka-

ją? O, nie dopuść do te-

go, aby zginęli sprawie-

dliwi z bezbożnymi, aby 

stało się sprawiedliwe-

mu to samo, co bez-

bożnemu! O, nie dopuść 

do tego. Czyż TEN, który 

jest sędzią nad całą 

ziemią, mógłby postąpić niesprawiedliwie?”. PAN odpowiedział: »Jeżeli 

znajdę w Sodomie pięćdziesięciu sprawiedliwych, przebaczę całemu 

miastu dla nich«. 

Rzekł znowu Abraham: „Pozwól, o PANIE, że jeszcze ośmielę się mówić 

do Ciebie, choć jestem pyłem i prochem. Gdyby wśród tych pięćdziesięciu 

sprawiedliwych zabrakło pięciu, czy dla braku tych pięciu zniszczysz całe 

miasto?”. PAN rzekł: »Nie zniszczę, jeśli znajdę tam czterdziestu pięciu«. 

Abraham znów odezwał się tymi słowami: „A może znalazłoby się tam 

czterdziestu?”. PAN rzekł: »Nie dokonam zniszczenia przez wzgląd 

na tych czterdziestu«. 

Wtedy Abraham powiedział: „Niech się nie gniewa PAN, jeśli rzeknę: 

może znalazłoby się tam trzydziestu?”. A na to PAN: »Nie dokonam 

zniszczenia, jeśli znajdę tam trzydziestu«. 

Rzekł Abraham: „Pozwól, o PANIE, że ośmielę się zapytać: gdyby znalazło 

się tam dwudziestu?”. PAN odpowiedział: »Nie zniszczę przez wzgląd 

na tych dwudziestu«. 

Na to Abraham: „O, racz się nie gniewać, PANIE, jeśli raz jeszcze zapytam: 

gdyby znalazło się tam dziesięciu?”. Odpowiedział PAN: »Nie zniszczę 

przez wzgląd na tych dziesięciu«. 

il.: ABRAHAM I ANIOŁOWIE: TIEPOLO, Jan Chrzciciel (1696, Wenecja - 1770, Madryt), 1726, fresk, Udine;źródło: www.wikipaintings.org 

PSALM RESPONSORYJNYPs 138 (137), 1-2a. 2bc-3. 6-7ab. 7c-8 (R.: por. 3a) 

REFREN: PAN mnie wysłuchał, kiedy GO wzywałem 

Będę CIĘ sławił, PANIE, z całego serca, 

bo usłyszałeś słowa ust moich. 

Będę śpiewał CI psalm wobec aniołów, 

pokłon CI oddam w TWOIM świętym przybytku. 

I będę sławił TWE imię 

za łaskę TWOJĄ i wierność. 

Wysłuchałeś mnie, kiedy CIĘ wzywałem, 

pomnożyłeś moc mojej duszy. 

PAN, który jest wysoko, patrzy łaskawie na pokornego, 

pyszałka zaś dostrzega z daleka. 

Gdy chodzę wśród utrapienia, TY podtrzymujesz me życie, 

wyciągasz swoją rękę przeciwko gniewowi mych wrogów. 

Wybawia mnie TWOJA prawica. 

PAN za mnie wszystkiego dokona. 

PANIE, TWA łaska trwa na wieki, 

nie porzucaj dzieła rąk TWOICH. 

Z LISTU ŚW. PAWŁA APOSTOŁA DO KOLOSANKol 2, 12-14 

Bracia: 

Z CHRYSTUSEM pogrzebani jesteście w chrzcie, z NIM też razem zostaliście 

wskrzeszeni przez wiarę w moc BOGA, który GO wskrzesił. 

I was umarłych na skutek występków i „nieobrzezania” waszego ciała 

razem z CHRYSTUSEM BÓG przywrócił do życia. Darował nam wszystkie 

występki, skreślił zapis dłużny obciążający nas nakazami, usunął go z dro-

gi, przygwoździwszy do krzyża. 

AKLAMACJARz 8, 15 Alleluja, Alleluja 

Otrzymaliście DUCHA przybrania za synów, 

w którym wołamy: „ABBA, OJCZE”. 

SŁOWA EWANGELII WEDŁUG ŚW. ŁUKASZAŁk 11, 1-13 

Gdy JEZUS przebywał w jakimś miejscu na modlitwie i skończył ją, rzekł 

jeden z uczniów do NIEGO: „PANIE, naucz nas się modlić, jak i Jan nauczył 

swoich uczniów”. 

A ON rzekł do nich: »Kiedy się modlicie, mówcie: OJCZE, niech się święci 

TWOJE imię; niech przyjdzie TWOJE królestwo. Naszego chleba 

powszedniego dawaj nam na każdy dzień, i przebacz nam nasze grzechy, 

bo i my przebaczamy każdemu, kto nam zawini; i nie dopuść, byśmy ulegli 

pokusie«. 

Dalej mówił do nich: »Ktoś z was, mając przyjaciela, pójdzie do niego o pół-

nocy i powie mu: ‘Przyjacielu, użycz mi trzech chlebów, bo mój przyjaciel 

przybył do mnie z drogi, a nie mam, co mu podać’. Lecz tamten odpowie 

z wewnątrz: ‘Nie naprzykrzaj mi się! Drzwi są już zamknięte i moje dzieci 

leżą ze mną w łóżku. Nie mogę wstać i dać tobie’. Mówię wam: Chociażby 

nie wstał i nie dał z tego powodu, że jest jego przyjacielem, to z powodu 

jego natręctwa wstanie i da mu, ile potrzebuje. 

I Ja wam powiadam: Proście, a będzie wam dane; szukajcie, a znajdziecie; 

kołaczcie, a otworzą wam. Każdy bowiem, kto prosi, otrzymuje; kto szuka, 

znajduje; a kołaczącemu otworzą. Jeżeli którego z was ojców syn poprosi 

o chleb, czy poda mu kamień? Lub też gdy prosi o jajko, czy poda mu 

skorpiona? Jeśli więc wy, choć źli jesteście, umiecie dawać dobre dary 

swoim dzieciom, o ileż bardziej OJCIEC z nieba da DUCHA ŚWIĘTEGO tym, 

którzy GO proszą«. 

PATRON TYGODNIA: BŁ. HENRYK JÓZEF KRZYSZTOFIK, MĘCZENNIK 
Józef urodził się 22.III.1908 w Zachorzowie, ok. 10 km 
od Opoczna, w rodzinie Józefa i Franciszki z domu 
Franaszczyk, średnio-zamożnych rolników. 

Uczył się Zachorzowie, a potem w Kolegium 
pw. św. Fidelisa ojców kapucynów, w Łomży. 

Do klasztoru kapucynów w Nowym Mieście nad Pilicą 
wstąpił 14.VIII.1927, przyjmując imię Henryk. 

Po złożeniu ślubów czasowych przełożeni wysłali go 
do seminarium w Breust-Eijsden w Holandii. Tam 
ukończył studia filozoficzne, po czym rozpoczął 
studia teologiczne na Gregorianum w Rzymie. 

Tam 15.VIII.1931, złożył śluby wieczyste, a dwa lata 
później, 30.VII.1933, otrzymał święcenia kapłańskie… 

W 1935 po licencjacie z teologii dogmatycznej został 
wykładowcą w seminarium kapucyńskim w Lublinie. 

Wykładał teologię dogmatyczną, apologetykę i regułę zakonu… 

Niebawem został rektorem seminarium i wikariuszem w klasztorze. 

Pracę przerwał IV rozbiór Polski w 1939. Niemcy rozpoczęli okupację od wyrzuce-
nia z klasztoru gwardiana, Holendra o. Willemena. Jego obowiązki przejął Henryk. 
Próbował kontynuować działalność. Na inaugurację nowego roku seminaryjnego 
powiedział młodym ludziom: „Lepiej krótko płonąć, niż długo kopcić”… 

Celnie… Już bowiem 25.I.1940 gestapo, w ramach akcji likwidacji polskiej 
inteligencji, aresztowała kapucynów z lubelskiego klasztoru. Przed uwięzieniem 
Henryk zdążył jeszcze dać swym współbraciom ostatnią radę: „Póki mamy 
trzeźwy umysł, zróbmy dobrą intencję. Cokolwiek nas w przyszłości spotka, niech 
każdy ofiaruje to BOGU w jakiejś intencji”. 

Aresztowanych uwięziono na Zamku w Lublinie. Tam Henryk jakoś pozyskał 
hostie i wino i w przepełnionej celi odprawiał EUCHARYSTIĘ, wokół taboretu-ołtarza, 
na którym zamiast kielicha stała zwykła szklanka… cd. na odwrocie 

http://www.swzygmunt.knc.pl/
http://www.wikipaintings.org/en/giovanni-battista-tiepolo/the-appearance-of-the-angels-to-abraham-1728
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INFORMACJE PARAFIALNE 
 1.VIII (czwartek): 1-SZY CZWARTEK MIESIĄCA. 

 69 rocznica wybuchu POWSTANIA WARSZAWSKIEGO. W in-
tencji poległych i pomordowanych będziemy modlić się 
w czasie Mszy św. o 1800. Serdecznie zapraszamy! 

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

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

 4.VIII (niedziela): 1-SZA NIEDZIELA MIESIĄCA. 
 Po sumie adoracja Najświętszego Sakramentu 
 Spotkania Kół Żywego Różańca – nie będzie. 

 Zachęcamy do lektury prasy i wydawnictw katolickich! 

ODESZLI 
W ostatnim czasie odszedł z naszego grona: 

śp. Tadeusz ANUSZEWSKI  17.VII.2013 l. 82 

Wieczne odpoczywanie racz Mu dać PANIE! 

ZAPOWIEDZI 
Zapowiedź I: Krzysztof KWIRYNG, kawaler z par. Opatrzności Bożej w Wi-

lanowie i Małgorzata Anna JARMUSZEWSKA, panna z par. tutejszej 
Ktokolwiek wiedziałby o przeszkodach w zawarciu małżeństwa przez 

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

INTENCJE MSZALNE I MODLITEWNE 

29.VII 
(poniedziałek) 

730  

1800 
† Anny BOGUCKIEJ, Wandy i Bolesława BOGUCKICH, 

Marii i Kazimierza KALIŃSKICH 

30.VII 
(wtorek) 

730  

1800 
† Franciszki KORNASZEWSKIEJ, w 3 rocznicę śmierci, 

Antoniego i Ryszarda KORNASZEWSKICH 

31.VII 
(środa) 

730  

1800 † Henryka SZYMAŃSKIEGO 

1.VIII 
(czwartek) 

730 w pewnej intencji 

1800 † POWSTAŃCÓW WARSZAWSKICH 

2.VIII 
(piątek) 

730  

1800 
† Leokadii, Walentego i Henryka KANABUSÓW, ich rodziców, 

Julianny RAWSKIEJ i Stefana BIERNACKIEGO 

3.VIII 
(sobota) 

730  

1800 
† Stanisława, Marianny, Stanisława i Antoniego OSĘKÓW, 

Józefa, Marianny i Alicji KUCICKICH 

4.VIII 
(niedziela) 

845 
† Kazimierza, Anieli i Kazimierza OSIADACZÓW, 

Kazimiery i Tadeusza WIEWIÓRÓW 

1030 
† Henryka DUDKA, w 10 rocznicę śmierci, jego rodziców, 

Heleny, Piotra i Jerzego MILEWSKICH 

1200 † Marii, Franciszka i Jana KOBYŁECKICH 

1800 
w dziękczynieniu za 25 lat wspólnego życia sakramentalnego, 

z prośbą o dalsze błogosławieństwo BOŻE dla Marka i Haliny 

NA PROGU 
Już jutro może nie ostygłym 

od łuny okiem będę musiał 

ogarnąć świat i spojrzeć wprost 

na nieba lot i tęczy most; - 

już jutro może dym jak widły 

zapachnie chlebem, ognia rózga 

wysokim kwiatem w ogród spadnie, 

a ptak, co w smutku miał mieszkanie, 

odmiennym szeptem zamknie sen. 

I kiedy będę musiał dotknąć 

miłosną ręką drzew tych samych, 

położę na nich gniewną pięść. 

A kiedy nad mą samotnością 

przyjdzie mi słowa jak kolana 

radośnie zginać, sercu ufać 

i słuchać echa, w którym głos 

jak broń oddzwania albo kość, 

warga otworzy się jak lufa. 

Jak jabłoń obłok w oknie stanie 

i szepnie - śpiewaj, szepnie - wróć. 

Niech głos wysmukły drży jak łódź, 

bo to odmienne jest kochanie. 

Już jutro może kwiaty grube 

pochłoną cię i czas zapomni, 

gdy nad twą wiosną tęczy supeł 

nad spiż wspanialszy i nad pomnik. 

I w dłoni ciepłej twarz ukryta 

zacięży nagle, kropla ust, 

jakbym na wardze łunę niósł, 

zabarwi sen wśród ptasich gitar, 

stwardnieje kora pod dotknięciem 

czerwonych palców. Lekka kość 

jak dziewann żółtych wonny włos 

uśmiechem pozna mnie męczeńskim. 

I szepnie - śpiewaj, szepnie - idź. 

Nie tobie lekkim słowem kochać, 

lecz stać nad czasem tym jak krzyż 

i znaku czekać znów w obłokach. 

Bo jestem tutaj płodnym pyłem, 

by miłość rosła, kiedy runą, 

i trwoga wielka, gdy zabijać 

będą wpatrzeni w zbrojne jutro 

GAJCY, Tadeusz (1922, Warszawa – 1944, Warszawa) – il. powyżej: źródło soundcloud.com 

il. STARE MIASTO - POWSTANIEC: CHOJNACKI, Jerzy (1909, Lublin – 1988, Warszawa), 1944; źródło: www.1944.pl 

NIEZWYKŁE KRUCYFIKSY: KRZYŻ PAŃSKI Z KLIMKÓWKI 
Klimkówka to wieś ok. 4 km od Rymanowa, 

istniejąca już od XIII w. 

Z historycznych akt wiadomo, że kościółek 

pw. Świętego Krzyża służył w Klimkówce już 

w 1349. Z jego powstaniem związana jest 

legenda, która do dziś stanowi o odrębności 

tego miejsca. 

Zbudowana miała być mianowicie w miej-

scu, w którym jakiś chłop wyorał z ziemi 

KRUCYFIKS. Na jego widok woły, które 

ciągnęły pług, miały uklęknąć… 

Wieść gminna głosiła, iż zakopać GO miano 

przed którymś z kolei najazdem Tatarów 

w XIII w. Inna wiązała GO ze św. Wojcie-

chem, który rozpoczynając swą misję na terenach polskich w X w. miał 

zostawić GO w tym miejscu i o którym miano zapomnieć… 

Inna wersja głosi, iż KRUCYFIKS miano wyłowić z lokalnego potoku, zwanego 

dziś oczywiście Świętokrzyskim… 

W późniejszych czasach ze wsią związana była rodzina Boboli, z której 

pochodził św. Andrzej Bobola. Jeden z przedstawicieli tej rodziny był 

fundatorem kolejnego kościoła w Klimkówce. Ów XVII-wieczny, drewniany 

kościółek był wielokrotnie odbudowywany, remontowany i przebudo-

wywany – do dziś przetrwał postawiony w 1869… 

Natomiast legendarny KRUCYFIKS prawdopodobnie zaginął podczas jednej 

z wielu zawieruch XVII w. Mieszkańcy wystarali się wówczas o nowy, 

zawieszony dziś w ołtarzu głównym, pochodzący z II połowy XVII w. 

Obok kościoła znajduje się źródełko, przez pątników uznawane za uzdra-

wiające. Dwukrotnie wysychało – raz, gdy jakiś Żyd, przychodzący często 

po wodę, wykąpał się w nim. Postawiono więc tam figurę św. Jana 

Nepomucena i źródełko wytrysnęło ponownie. Drugi raz, gdy pewien rolnik 

zlikwidował je zdenerowowany pątnikami depczącymi jego pola. Zaraz 

potem - oślepł. W rozpaczy uklęknął przez CUDOWNYM KRUCYFIKSEM i UKRZY-

ŻOWANYM. Wzrok odzyskał – ale dopiero, gdy źródełko znów wybiło … 

il. CUDOWNY KRUCYFIKS – Klimkówka; źródło: www.kolomedievi.umk.pl 

PATRON TYGODNIA: BŁ. HENRYK JÓZEF KRZYSZTOFIK, MĘCZENNIK, DOKOŃCZENIE 
18.VI.1940 przewieziony został do obozu koncentracyjnego Sachsenhausen, 
a stamtąd 14.XII.1940 do Dachau. Otrzymał numer - tzw. winkiel - 22637. 

Nawet tam nie przestał być synem św. Franciszka. Gdy zobaczył współbrata 
odkładającego chleb na później, mawiał: „Nie wierzysz w Opatrzność BOŻĄ? 
Franciszkanin tak nie robi. Nie bójcie się, nie zginiemy z głodu”. Gdy ostrzegano, 
że grosze, które skądś otrzymał, mogą zostać skradzione, odpowiadał: „Jak to, 
czy św. Franciszek chował pieniądze?”. 

Gdy udało mu się jakoś załatwić 2 bochenki chleba rozdzielił je na 25 części – 
dla każdego brata. Zaprosił ich: „No, bracia, pożywajmy BOŻE dary. Czym chata 
bogata, tym rada”. A wokół więźniowie wyrywali sobie z rąk strzępy pożywienia. 

W 1942 był już zupełnie wyczerpany: „Jak umrę to się będę za was modlił, by was 
BÓG wyprowadził z obozu i byście nigdy nie byli głodni” – miał wówczas powie-
dzieć. Zaprowadzono go do obozowego ‘szpitala’. Stamtąd przemycił ostatnią 
wiadomość – testament: „[…] Strasznie schudłem bo woda opadła. Ważę 35 kg. 
Każda kość boli. Leżę na łóżku jak na krzyżu z CHRYSTUSEM. I dobrze mi jest ra-
zem z NIM być i cierpieć. Modlę się za was i cierpienia swoje BOGU za was ofiaru-
ję. […] Wiem, że umrę i na ziemi się nie zobaczymy. Spotkamy się za to w niebie…” 

Do PANA odszedł 4.VIII.1942. Jego modlitwa została wysłuchana: po jego śmierci 
żaden ze współbraci kapucyńskich nie zginął już w niemieckich obozach śmierci… 

Beatyfikowany został przez Jana Pawła II w Warszawie, 13.VI.1999, w gronie 
108 polskich męczenników II wojny światowej. (uroczystość 4 sierpnia) 

il. na odwrocie.: HENRYK JÓZEF KRZYSZTOFIK; źródło: newsaints.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 

https://soundcloud.com/lukasz-ferchmin/modlitwa-za-rzeczy-without
http://www.1944.pl/galerie/fototeka/foto/5311/kategoria/102
http://www.kolomedievi.umk.pl/index.php?view=detail&id=17399&option=com_joomgallery&Itemid=66
http://newsaints.faithweb.com/martyrs/Nazis1.htm
http://www.swzygmunt.knc.pl/

