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„Kto by … zbluźnił przeciw DUCHOWI ŚWIĘTEMU, nigdy nie otrzyma odpuszczenia, lecz winien jest grzechu wiecznego”Mk 3, 29; por. Mt 12, 31; Łk 12,10. Miłosierdzie BOŻE 

nie zna granic, lecz ten, kto świadomie odrzuca przyjęcie ze skruchą miłosierdzia BOŻEGO, odrzuca przebaczenie swoich grzechów i zbawienie darowane 

przez DUCHA ŚWIĘTEGOPor. Jan Paweł II, enc. Dominum et Vivificantem, 46. Taka zatwardziałość może prowadzić do ostatecznego braku pokuty i do wiecznej zguby. [KKK, 1864] 

OSIEMNASTA NIEDZIELA ZWYKŁA 

 

PRZYPOWIEŚĆ O BOGACZU: REMBRANDT, Harmenszoon van Rijn (1606, Leiden - 1669, Amsterdam), 1627, olejny na desce 
dębowej, 32×42 cm, Staatliche Museen, Berlin;źródło: www.wga.hu 

Z KSIĘGI KOHELETAKoh 1, 2; 2, 21-23 

Marność nad marnościami, powiada Kohelet, marność nad marnościami, 

wszystko marność. 

Jest nieraz człowiek, który w swej pracy odznacza się mądrością, wiedzą 

i dzielnością, a udział swój musi on oddać człowiekowi, który nie włożył 

w nią trudu. To także jest marność i wielkie zło. Cóż bowiem ma człowiek 

z wszelkiego swego trudu i z pracy ducha swego, którą mozoli się pod słoń-

cem? Bo wszystkie dni jego są cierpieniem i zajęcia jego utrapieniem. 

Nawet w nocy serce jego nie zazna spokoju. To także jest marność. 

PSALM RESPONSORYJNYPs (94), 1-2. 6-7ab. 7c-9 (R.: por. 7d i 8a) 

REFREN: Słysząc głos PANA, serc nie zatwardzajcie 

Przyjdźcie, radośnie śpiewajmy PANU, 

wznosimy okrzyki ku chwale OPOKI naszego zbawienia, 

stańmy przed obliczem Jego z uwielbieniem, 

radośnie śpiewajmy MU pieśni. 

Przyjdźcie, uwielbiajmy GO padając na twarze, 

zegnijmy kolana przed PANEM, który nas stworzył. 

Albowiem ON jest naszym BOGIEM, 

a my ludem JEGO pastwiska i owcami w JEGO ręku. 

Obyście dzisiaj usłyszeli głos JEGO: 

»Niech nie twardnieją wasze serca jak w Meriba, 

jak na pustyni w dniu Massa, 

gdzie MNIE kusili wasi ojcowie, 

doświadczali MNIE, choć widzieli moje dzieła«. 

Z LISTU ŚW. PAWŁA APOSTOŁA DO KOLOSANKol 3, 1-5. 9-11 

Bracia: 

Jeśliście więc razem z CHRYSTUSEM powstali z martwych, szukajcie tego, 

co w górze, gdzie przebywa CHRYSTUS zasiadając po prawicy BOGA. Dążcie 

do tego, co w górze, nie do tego, co na ziemi. Umarliście bowiem i wasze 

życie jest ukryte z CHRYSTUSEM w BOGU. Gdy się ukaże CHRYSTUS, nasze 

życie, wtedy i wy razem z NIM ukażecie się w chwale. 

Zadajcie więc śmierć temu, co jest przyziemne w waszych członkach: 

rozpuście, nieczystości, lubieżności, złej żądzy i chciwości, bo ona jest bał-

wochwalstwem. 

Nie okłamujcie się nawzajem, boście zwlekli z siebie dawnego człowieka 

z jego uczynkami, a przyoblekli nowego, który wciąż się odnawia 

ku głębszemu poznaniu BOGA, według obrazu TEGO, który go stworzył. 

A tu już nie ma Greka ani Żyda, obrzezania ani nieobrzezania, barbarzyńcy, 

Scyty, niewolnika, wolnego, lecz wszystkim we wszystkich jest CHRYSTUS. 

AKLAMACJARMt 5, 3 Alleluja, Alleluja 

»Błogosławieni ubodzy w duchu, 

albowiem do nich należy królestwo niebieskie« 

SŁOWA EWANGELII WEDŁUG ŚW. ŁUKASZAŁk 12, 13-21 

Ktoś z tłumu rzekł do JEZUSA: „Nauczycielu, powiedz mojemu bratu, 

żeby się podzielił ze mną spadkiem”. 

Lecz ON mu odpowiedział: »Człowieku, któż MIĘ ustanowił sędzią 

albo rozjemcą nad wami?« 

Powiedział też do nich: »Uważajcie i strzeżcie się wszelkiej chciwości, 

bo nawet gdy ktoś opływa we wszystko, życie jego nie jest zależne 

od jego mienia«. 

I opowiedział im przypowieść: 

»Pewnemu zamożnemu człowiekowi dobrze obrodziło pole. I rozważał 

sam w sobie: ‘Co tu począć? Nie mam gdzie pomieścić moich zbiorów’. 

I rzekł: ‘Tak zrobię: zburzę moje spichlerze, a pobuduję większe i tam zgro-

madzę całe zboże i moje dobra. I powiem sobie: Masz wielkie zasoby dóbr, 

na długie lata złożone; odpoczywaj, jedz, pij i używaj’. 

Lecz BÓG rzekł do niego: ‘Głupcze, jeszcze tej nocy zażądają twojej duszy 

od ciebie; komu więc przypadnie to, coś przygotował?’ 

Tak dzieje się z każdym, kto skarby gromadzi dla siebie, a nie jest bogaty 

przed BOGIEM«. 

PATRON TYGODNIA: BŁ. TADEUSZ DULNY, MĘCZENNIK 
Urodził się 8.VIII.1915 w Krzczonowicach, niewielkiej 
wsi ok. 13 km od Ostrowca Świętokrzyskiego. 

Był jednym z ośmiorga dzieci Jana i Antoniny z domu 
Gruszka. Miał 5 braci i 2 siostry. 

Ochrzczony został 9.VIII.1914 w kościele parafialnym 

pw. Wniebowzięcia NMP w Ćmielowie. 

Uczył się w Ostrowcu Świętokrzyskim i tam w 1935 
zdał maturę. Zaraz potem podjął studia w Wyższym 
Seminarium Duchownym we Włocławku… 

Nie odznaczał się wybitnymi zdolnościami 
intelektualnymi, ale nadrabiał pracowitością… 

W 1938 przyjął dwa niższe święcenia. 

1.IX.1939, w dniu ataku niemieckiego, nie było go 
we Włocławku, ale w IX.1939 powrócił mając nadzieję 
na kontynuację nauki. 

Nie długo to mógł aliści czynić. W ramach Inteligenzaktion 7.XI.1939 Niemcy 
aresztowali bowiem wszystkich profesorów i 22 alumnów we Włocławku. 
Był wśród nich bp Michał Kozal, był rektor seminarium dr Franciszek Salezy 
Korszyński, późniejszy biskup pomocniczy włocławski. Był też Tadeusz. 

Uwięzionych początko przetrzymywano w więzieniu we Włocławku. 16.I.1940 

Niemcy przewieźli Tadeusza do obozu przejściowego zorganizowanego w po-
cysterskim klasztorze księży salezjanów w Lądzie w Wielkopolsce, a 14.XII.1940 
do obozu koncentracyjnego Dachau. 

Odtąd dla Niemców był już tylko numerem: 22662. 

Tu ujawniły się szczególne cechy jego charakteru. Mimo tragicznej rzeczywistości 
wywierał zbawienny wpływ na innych pogodą ducha i optymizmem… 

„Alumn Tadeusz Dulny połowę swojej brukwianej zupy oddał temu, którego życie 
uważał za cenniejsze od swego. Wzniesienie się ponad potrzebę jedzenia, w cza-

sie gdy głód skręcał bólem kiszki przez wiele dni, tygodni i miesięcy, było czynem 
niezwykłym, bohaterskim, który należy przekazać potomnym. Takim był Tadeusz 
Dulny, chłopiec któremu słońce patrzyło z oczu. Potrafił on w najciemniejszej 
sytuacji dojrzeć jasny promień Miłosierdzia BOŻEGO i wskazać go innym” – pisali 
W. Jacewicz i J. Woś w „Martyrologium”. „Ofiarna miłość bliźniego okazywała się 
bodaj najwspanialej przez to, że dożywiał m.in. znanego i cenionego profesora 
Rosłańca” – uzupełniał później bp Korszyński. 

Należał do kilkudziesięcioosobowej grupy modlitewnej więźniów, zawiązanej 
w wielkiej dyskrecji, bo zewnętrzne przejawy religijności były tępione. 

Ale w połowie 1942 Tadeusz był już bardzo osłabiony… cd. na odwrocie 

http://www.swzygmunt.knc.pl/
http://www.wga.hu/frames-e.html?/html/r/rembrand/41misc/02misc.html
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INFORMACJE PARAFIALNE 
 4.VIII (niedziela): 1-SZA NIEDZIELA MIESIĄCA. 

 Po sumie adoracja Najświętszego Sakramentu 
 Spotkania Kół Żywego Różańca – nie ma. 

 6.VIII (wtorek): Święto PRZEMIENIENIA PAŃSKIEGO. 
 Msze św. o godz. 730 i 1800. 

 10.VIII (sobota): O 1720 WYPOMINKI. Po nich Msza św. za zmar-
łych polecanych w wypominkach. 

 Chrzty w sierpniu w 4tą niedzielę miesiąca, 25.VIII, na sumie. 
Zgłoszenia do 16.VIII w kancelarii. Przygotowanie dla ro-
dziców i chrzestnych 18.VIII po sumie, w kościele. 

 Zachęcamy do lektury prasy i wydawnictw katolickich! 

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

28.VII Adam ROGUSZEWSKI, Obory 

 

28.VII Jakub RĘBIŚ, Cieciszew 
28.VII Krystian ANISZEWSKI, Brześce 
28.VII Nikodem PAŁYSKA, Podłęcze 
28.VII Tomasz SIERADZAN, Słomczyn 
28.VII Weronika Daria ROGUSZEWSKA, Obory 

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

ZAPOWIEDZI 
Zapowiedź II: 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 

5.VII 
(poniedziałek) 

730 w pewnej intencji 

1800 † Stanisława i Wiesławy PYZLÓW 

6.VIII 
(wtorek) 

730 † Ireny, Magdaleny, Władysława i Jana LEWANDOWSKICH 

1800 † Zofii i Władysława FEDOROWICZÓW 

7.VIII 
(środa) 

730 w pewnej intencji 

1800  

8.VIII 
(8zwartek) 

730  

1800  

9.VIII 
(piątek) 

730  

1800 † Józefa KLUCZYŃSKIEGO, w 20 rocznicę śmierci 

10.VIII 
(sobota) 

730 † Stanisława ORGANIŚCIAKA, w 1 rocznicę śmierci 

1720 WYPOMINKI 

1800 † zmarłych polecanych w WYPOMINKACH 

11.VIII 
(niedziela) 

845 † rodziców GUZIŃSKICH i ADAMCZYKÓW, Józefa KULCZYKA 

1030 
† Stanisławy, Leona i Stefana DĄBROWSKICH, 

zmarłych z rodzin DĄBROWSKICH i NALEŻYTYCH 

1200 
dziękczynna z prośbą o błogosławieństwo BOŻE dla Ewy i Jarosława, 

w 30 rocznicę ślubu 

1800 † Elżbiety i Józefa PIÓRECKICH, Janiny i Stanisława WASIAKÓW 

MODLITWA II 

 
Tak wzrastamy, idziemy przez czas i kochanie. 

Bogu nie dowierzamy, ludzie kłamią nam. 

Jeszcze rok, jeszcze życie, a co pozostanie, 

kiedy u blasku przystaniemy bram? 

Nikt z nas nie jest bez winy. Kiedy noc opada, 

wasze twarze i moja ociekają krwią 

i własne ciało jest jak duszy zdrada, 

i nienawistne ćwieki własnych rąk. 

I nikt bez zmazy. Czarne czasu koła 

jedne w drugie wplecione, czyn pociąga czyn. 

I noc. A z nocy tej jak gdyby nikt nie wołał 

nawet o łaskę, odpuszczenie win. 

O spłyń, aniołem spłyń i od konania 

z myślą od głowy odciętą przez bat 

oczyść. I przywróć nam moc pokochania, 

sosnowy, prosty dom i potok żywych lat. 

O ziemio, ziemio moja, powróć w nasze serca 

czystym imieniem, rozwiąż skamieniały czas. 

Od ciał zabitych, ciał morderców, 

od trwogi nocnej oczyść nas. 

BACZYŃSKI, Krzysztof Kamil (1921, Warszawa – 1944, Warszawa), 17.IX.1942 – il. powyżej: źródło www.sww.w.szu.pl 

il.po lewej: NAZWISKO NA KRZYŻU: LOKAJSKI, Eugeniusz (1908, Warszawa – 1944, Warszawa), Łączniczka Jadwiga Maydell 
"Jadwiga" pisze na krzyżu imię i nazwisko swojego ukochanego, dowódcy por. Kazimierza Pogorzelskiego 
"Rygla", który zginął 2.VIII.1944; źródło: www.1944.pl 

POLSKIE MADONNY: MATKA BOŻA „MYŁOSERDIA DWIERI” Z JAROSŁAWIA 
Greckokatolicka parafia pw. Przemienie-

nia Pańskiego w Jarosławiu powstała 

w 1717. Nową natomiast cerkiew 

poświęcił 17.VIII.1747 biskup przemyski 

Onufry Szumlański. Umieszczono w niej 

ikonę MATKI BOŻEJ, pochodzącą z innej 

jarosławskiej świątyni - pw. Zaśnięcia 

Najświętszej Marii Panny. 

Kult ikony MATKI BOSKIEJ w Jarosławiu 

szerzył się już wcześniej, pod koniec 

XVII w. „Napisano” JĄ zapewne w latach 

1630-40. Autora nie znamy. 

W 1722 wisiały obok NIEJ dziesiątki wot. 

W XVIII w. była co najmniej dwukrotnie 

przemalowywana i ozdabiana. Powstała 

specjalna księga łask i uzdrowień… 

Wielu papieży nadawało odpusty parafii i wiernym korzącym się u stóp 

PANI JAROSŁAWIA. 8.III.1779 Pius VI udzielił dziesięcioletniego odpustu tym, 

którzy „modlili się przed ikoną Przenajświętszej Bogurodzicy, w szcze-

gólności za dusze cierpiące w czyśćcu”, a 22.XI.1779 wydał bullę, w której 

uznał IKONĘ za „cudowną”. Bulla głosiła, że odpusty można pozyskać 

„codziennie”, na wszystkich Mszach św., „po wieczne czasy”… 

W 1879 z okazji 100-lecia bulli Piusa VI miała miejsce uroczysta koro-

nacja ikony MATKI BOŻEJ JAROSŁAWSKIEJ diademami ufundowanymi przez 

biskupa przemyskiego Jana Stupnickiego. 

Liczba pielgrzymów ciągle wzrastała. Szczególnie wielu nawiedziło 

sanktuarium w 1937 na 900-lecie ogłoszenia Matki Bożej Królową Ukrainy 

oraz w 1938 na uroczystość 950-lecia chrztu Rusi-Ukrainy… 

Po zakończeniu działań militarnych w 1945. większość ukraińskiej 

ludności Jarosławia została przez komunazistowskie władze wysiedlona 

i wyjechała lub została deportowana do Rosji. Parafia greckokatolicka 

przestała istnieć. Cerkiew została przekazana parafii rzymskokatolickiej. 

W 1966 świątynię zamknięto. Część wyposażenia została umieszczona 

w muzeach Przemyśla, Łańcuta i Jarosławia, pozostała uległa zniszczeniu. 

Ikona MATKI BOSKIEJ JAROSŁAWSKIEJ znalazła się w muzeum w Jarosławiu. 

Świątynia powróciła do grekokatolików dopiero w 1987. Wtedy też na SWE 

miejsce powróciła „BRAMA MIŁOSIEDZIA”, czyli „MYŁOSERDIA DWIERI”. 

Natychmiast rozpoczęto starania o koronację PANI JAROSŁAWSKIEJ. Decyzję 

o koronacji Jan Paweł II podjął w 1996. 

Uroczystości koronacyjne odbyły 18.VIII.1996. W imieniu papieża 

przewodniczył jego legat, kard. Achille Silvestrini przy współudziale 

metropolity Jana Martyniaka. 

il. MYŁOSERDIA DWIERI – Jarosław; źródło: www.kolomedievi.umk.pl 

PATRON TYGODNIA: BŁ. TADEUSZ DULNY, MĘCZENNIK, DOKOŃCZENIE 
Rektor Korszyński wspominał: „Niebawem z wyczerpania zemdlał na bloku 
w czasie przerwy obiadowej, […] a wtedy silniejsi koledzy zanieśli go do rewiru. 
Wtedy też po raz ostatni widziałem go w tym życiu. Widziałem jego zwisające ręce 
i nogi, chwiejącą się głowę, uśmiechniętą twarz, pogodne, jasne oczy.”

„Jasne promienie 

w Dachau”, bp Franciszek Korszyński
. 

Do Pana odszedł w obozowym „szpitalu”, czyli tzw. „rewirze”, 7.VIII.1942. 

Ciało spalono w obozowym krematorium. 

Beatyfikowany został przez Jana Pawła II w Warszawie, 13.VI.1999, w gronie 
108 polskich męczenników II wojny światowej. (uroczystość 7 sierpnia) 

il. na odwrocie.: TADEUSZ DULNY, ok. 1939; źródło: www.krzczonowice.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.sww.w.szu.pl/postacie/post_polska/baczynski.html
http://www.1944.pl/galerie/fototeka/foto/366/kategoria/68
http://www.infotuba.pl/spoleczenstwo/religia/blask_jaroslawskiej_konkatedry_a8978.xml
http://www.krzczonowice.pl/index.php?id=ii_wo963_tadeu793
http://www.swzygmunt.knc.pl/

