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„Poszczególni biskupi są widzialnym źródłem i fundamentem jedności w swoich Kościołach partykularnych”Sobór Watykański II, konst. Lumen gentium, 23. Jako tacy „sprawują swoje rządy 

pasterskie, każdy nad powierzoną sobie cząstką Ludu Bożego”Sobór Watykański II, konst. Lumen gentium, 23, wspomagani przez prezbiterów i diakonów. Każdy biskup jednak, jako członek 

Kolegium Biskupiego, podziela troskę o wszystkie Kościołypor. Sobór Watykański II, dekret Christus Dominus, 3, przede wszystkim „dobrze zarządzając własnym Kościołem jako cząstką Kościoła 

powszechnego”, przyczyniając się w ten sposób „do dobra całego CIAŁA MISTYCZNEGO, które jest także CIAŁEM KOŚCIOŁÓW”Sobór Watykański II, konst. Lumen gentium, 23. Troska ta będzie 

obejmować szczególnie ubogichpor. Ga 2, 10, prześladowanych za wiarę, a także misjonarzy, którzy pracują na całej ziemi. [KKK, 886] 

TRZYNASTA NIEDZIELA ZWYKŁA 

UROCZYSTOŚĆ APOSTOŁÓW PIOTRA I PAWŁA 
Z DZIEJÓW APOSTOLSKICHDz 12, 1-11 

W owych dniach Herod 

zaczął prześladować nie-

których członków Kościoła. 

Ściął mieczem Jakuba, 

brata Jana, a gdy spo-

strzegł, że to spodobało się 

Żydom, uwięził nadto Pio-

tra. A były to dni Przaś-

ników. Kiedy go pojmał, 

osadził w więzieniu i oddał 

pod straż czterech od-

działów, po czterech żoł-

nierzy każdy, zamierzając 

po Święcie Paschy wydać 

go ludowi. 

Strzeżono więc Piotra 

w więzieniu, a Kościół mo-

dlił się za niego nieustannie 

do BOGA. 

W nocy, po której Herod 

miał go wydać, Piotr, skuty 

podwójnym łańcuchem, 

spał między dwoma żoł-

nierzami, a strażnicy przed 

bramą strzegli więzienia. 

Wtem zjawił się anioł 

PAŃSKI i światłość zajaś-

niała w celi. Trąceniem 

w bok obudził Piotra i po-

wiedział: „Wstań szybko!”. 

Równocześnie z rąk Piotra 

opadły kajdany. 

„Przepasz się i włóż sandały!” – powiedział mu anioł. 

A gdy to zrobił, rzekł do niego: „Narzuć płaszcz i chodź za mną!”. 

Wyszedł więc i szedł za nim, ale nie wiedział, czy to, co czyni anioł, 

jest rzeczywistością; zdawało mu się, że to widzenie. Minęli pierwszą 

i drugą straż i doszli do żelaznej bramy, prowadzącej do miasta. Ta otwarła 

się sama przed nimi. Wyszli więc, przeszli jedną ulicę i natychmiast anioł 

odstąpił od niego. 

Wtedy Piotr przyszedł do siebie i rzekł: „Teraz wiem na pewno, że PAN 

posłał swego anioła i wyrwał mnie z ręki Heroda i z tego wszystkiego, 

czego oczekiwali Żydzi”. 

PSALM RESPONSORYJNYPs 34 (33), 2-3. 4-5. 6-7. 8-9 (R.: 5b) 

REFREN: Od wszelkiej trwogi PAN BÓG mnie wyzwolił 

Będę błogosławił PANA po wieczne czasy, 

JEGO chwała będzie zawsze na moich ustach. 

Dusza moja chlubi się PANEM, 

niech słyszą pokorni i niech się weselą. 

Wysławiajcie razem ze mną PANA, 

wspólnie wywyższajmy JEGO imię. 

Szukałem pomocy u PANA, a ON mnie wysłuchał 

i wyzwolił od wszelkiej trwogi. 

Spójrzcie na NIEGO, a rozpromienicie się radością, 

oblicza wasze nie zapłoną wstydem. 

Oto biedak zawołał, a PAN go usłyszał, 

i uwolnił ze wszystkich ucisków. 

Anioł PAŃSKI otacza szańcem bogobojnych, 

aby ich ocalić. 

Skosztujcie i zobaczcie, jak dobry jest PAN, 

szczęśliwy człowiek, który znajdzie w NIM ucieczkę. 

Z DRUGIEGO LISTU ŚW. PAWŁA APOSTOŁA DO TYMOTEUSZA2 Tm 4, 6-9. 17-18 

Najmilszy: 

Krew moja już ma być 

wylana na ofiarę, a chwila 

mojej rozłąki nadeszła. 

W dobrych zawodach wy-

stąpiłem, bieg ukończyłem, 

wiarę ustrzegłem. Na os-

tatek odłożono dla mnie 

wieniec sprawiedliwości, 

który mi w owym dniu odda 

PAN, sprawiedliwy SĘDZIA, 

a nie tylko mnie, ale i wszy-

stkim, którzy umiłowali 

pojawienie się JEGO. 

Pośpiesz się, by przybyć 

do mnie szybko. Natomiast 

PAN stanął przy mnie 

i wzmocnił mię, żeby się 

przeze mnie dopełniło gło-

szenie Ewangelii i żeby 

wszystkie narody je posły-

szały; wyrwany też zosta-

łem z paszczy lwa. Wyrwie 

mię PAN od wszelkiego 

złego czynu i wybawi mię, 

przyjmując do swego kró-

lestwa niebieskiego; JEMU 

chwała na wieki wieków. 

Amen. 

AKLAMACJAMt 16, 18 Alleluja, Alleluja 

Ty jesteś Piotr – Opoka, 

i na tej Opoce zbuduję MÓJ Kościół, 

a bramy piekielne go nie przemogą. 

SŁOWA EWANGELII WEDŁUG ŚW. MATEUSZAMt 16, 13-19 

Gdy JEZUS przyszedł w okolice Cezarei Filipowej, pytał swych uczniów: 

»Za kogo ludzie uważają SYNA CZŁOWIECZEGO? «. 

A oni odpowiedzieli: «Jedni za Jana Chrzciciela, inni za Eliasza, jeszcze inni 

za Jeremiasza albo za jednego z proroków». 

JEZUS zapytał ich: »A wy za kogo MNIE uważacie? «. 

Odpowiedział Szymon Piotr: «Ty jesteś MESJASZ, SYN BOGA żywego». 

Na to JEZUS mu rzekł: »Błogosławiony jesteś, Szymonie, synu Jony. 

Albowiem ciało i krew nie objawiły ci tego, lecz OJCIEC MÓJ, który jest w nie-

bie. Otóż i JA tobie powiadam: Ty jesteś Piotr – Opoka, i na tej Opoce 

zbuduję MÓJ Kościół, a bramy piekielne go nie przemogą. I tobie dam 

klucze królestwa niebieskiego: cokolwiek zwiążesz na ziemi, będzie 

związane w niebie, a co rozwiążesz na ziemi, będzie rozwiązane w niebie«. 

Il. po lewej: ŚW. PIOTR I ŚW. PAWEŁ, APOSTOŁOWIE – MONNOT, Piotr Szczepan (1657, Orchamps-Vennes - 1733, Rzym) 

1708-18, marmur, wys. 425 cm, bazylika pw. św. Jana na Lateranie, Rzym; źródło: www.wga.hu i www.wga.hu 

PATRON TYGODNIA: BŁ. JOACHIM SIEŃKIWSKI, MĘCZENNIK 
Jan urodził się 2.V.1886 w Gajach Wielkich, małej wsi 
k. Tarnopola, w Galicji (zabór austriacki). 

Rodzice, Szymon i Antonina z domu Kardub, byli 
dość zamożni i zajmowali się uprawą ok. 40 mórg 
ziemi. Posiadali też dużą pasiekę z ok. 300 ulami. 

Wychowany został w głęboko religijnej atmosferze 
i wybrał, wraz z bratem, kapłaństwo. 

Studia teologiczne ukończył w 1921 we Lwowie. 

Niedługo potem, 4.XII.1921, w soborze pw. św. Jura 
we Lwowie, został wyświęcony na kapłana Kościoła 
greckokatolickiego archieparchii lwowskiej. 

Doktorat z teologii obronił w Innsbrucku. 

10.VII.1923 wstąpił do klasztoru bazylianów pw. św. Mi-
kołaja w Krechowie i rozpoczął nowicjat. Pozyskał 
wówczas imię zakonne; Joachima. dokończenie na odwrocie 

http://www.swzygmunt.knc.pl/
http://www.wga.hu/html/m/monnot/st_paul.html
http://www.wga.hu/html/m/monnot/st_peter.html
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INFORMACJE PARAFIALNE 
 29.VI (niedziela): po każdej Mszy św. święcenie pojazdów. 

Każdy kierowca otrzymuje obrazek z modlitwą kierowcy. 
Ofiary zebrane podczas święcenia pojazdów zostaną 
przeznaczone na program misyjny MIWA Polska, 
wspierający zakup samochodów dla polskich misjonarzy. 

 30.VI: Ostatnie NABOŻEŃSTWO CZERWCOWE do NAJŚWIĘTSZEGO 

SERCA PANA JEZUSA o 1730. 
 3.VII (czwartek): I CZWARTEK MIESIĄCA. W czasie Mszy św. o 1800 

modlić się będziemy o powołania kapłańskie i zakonne. 
 4.VII (piątek): I PIĄTEK MIESIĄCA. 

 Msza św. o NAJŚWIĘTSZYM SERCU PANA JEZUSA o 1800. 
 Spowiedź 1szo-piątkowa ½ godz. przed Mszą św. 

 Chrzty w lipcu w 4tą niedzielę miesiąca, 27.VII, na sumie. 
Zgłoszenia do 18.VII w kancelarii. Przygotowanie dla rodziców i 
chrzestnych 20.VII po sumie, w kościele. 

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

21.VI Antoni SIERBIŃSKI, Czernidła  

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

ŚLUBY 
Sakrament Małżeństwa w ostatnim czasie przyjęli: 

28.VI Michał SADŁO i Aleksandra KAMIŃSKA 

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

ZAPOWIEDZI 
Zapowiedź II: Michał Ryszard JARMUSZEWSKI, kawaler z parafii tutej-

szej, i Joanna Barbara PATALAN, panna z parafii pw. św. Józefa w Ursusie 

Zapowiedź II: Daniel Grzegorz GOSS, kawaler z parafii tutejszej, i Mal-
wina SITAREK, panna z parafii pw. św. Prokopa w Błędowie 

Zapowiedź I: Kamil DERECKI, kawaler z parafii tutejszej, i Aleksandra 

Małgorzata RUCIŃSKA, panna z parafii pw. bł. ks. Jerzego Popiełuszki 
w Nunie 

Ktokolwiek wiedziałby o przeszkodach w zawarciu małżeństwa przez 
w/w osoby proszony jest o skontaktowanie się z Kancelarią Parafialną 

ODESZLI 
W ostatnim czasie odeszła z naszego grona: 

śp. Nikola SZYMAŃSKA  16.VI.2014 dz. 1 

Wieczne odpoczywanie racz Jej dać PANIE! 

INTENCJE MSZALNE 

30.VI 
(poniedziałek) 

730 † Janusza, Lucyny i Władysława BOROWSKICH 

1800 † Józefa i Jana BOJEMSKICH 

1.VII 
(wtorek) 

730 
† Marianny i Piotra MATYJASIAKÓW, 

Franciszki i Wojciecha MOLAKÓW 

1800 † Haliny JAKUBCZYK i Haliny SKROBACKIEJ, w dniu imienin 

2.VII 
(środa) 

730  

1800  

3.VII 
(czwartek) 

730  

1800  

4.VII 
(piątek) 

730  

1800 
† Heleny, Jadwigi, Feliksa, Stefana i Władysława CACKÓW, 

zmarłych z rodziny CACKÓW, 

Stanisława DOBROWOLSKIEGO 

5.VII 
(sobota) 

730 w pewnej intencji 

1800 w intencji nowożeńców: Bartłomieja ROSIAKA i Joanny URBAŃSKIEJ 

6.VII 
(niedziela) 

845 
† Gabrieli i Stanisława PODGÓRSKICH, 

Wacławy, Edwarda i Dariusza KOSZORKÓW, 

Zofii KUBIAK, Zygmunta ŁOPACIŃSKIEGO 

1030 

dziękczynna, z prośbą o błogosławieństwo BOŻE i wszelkie potrzebne łaski 

dla Anny i Wojciecha Jagiełło, z racji 5 rocznicę ślubu, 

oraz całej rodziny 

1200 o błogosławieństwo BOŻE dla Teresy i Haliny, z racji urodzin 

1800 † Władysława i Feliksy CHRZANOWSKICH, w 30 rocznicę śmierci 

KIM ON JEST?… 
[…] że wichry i morze 

są MU posłuszne? 

Chleb rozmnaża; uzdrawia, 

wskrzesza. 

Tak pięknie i jasno mówi 

o rzeczach trudnych. 

Jest tak dobry, aż do wzruszenia. 

Magdalenę obronił i rozgrzeszył. 

Ludzie mówią: 

To wspaniały NAUCZYCIEL, 

wielki humanista, 

mówi jako władzę mający, 

zmienia myślenie ludzi 

zmienia dotychczasowe porządki, 

przepowiada przyszłość jako prorok. 

Kim ON jest? 

A wy za kogo MNIE uważacie? 

Kim JA dla Was jestem? 

Cisza? 

Dobrze, że pośród nas jest Piotr. 

On wyznał dla nas i za nas: 

TY jesteś CHRYSTUS, SYN BOGA. 

SYN BOGA to znaczy: 

TY jesteś BOGIEM! 

Czy ja tak wierzę? 

To nie takie proste. 

Jeszcze będę świadkiem JEGO męki i śmierci. 

Setnik wyzna: ON naprawdę był SYNEM BOŻYM! 

Jeszcze będę świadkiem JEGO zmartwychwstania. 

ON przyjdzie do mnie niedowiarka i powie mi po imieniu: 

Włóż palec w MOJE ręce i rękę w MÓJ przebity bok 

i nie bądź niedowiarkiem. 

PAN mój i BÓG mój! 

Tak, gdyby CHRYSTUS nie zmartwychwstał, 

próżna byłaby nasza wiara 

i próżne nasze przepowiadanie. 

To jeszcze nie wszystko. 

Można mówić - wierzę, to dosyć łatwo, 

ale przecież my żyjemy podobnie, a czasem tak samo 

jak poganie, jak bezbożni. 

Jest w parafii kościół. Jest ksiądz, odprawia Mszę Świętą. 

Widzę Podniesienie, ludzie idą do Komunii, 

a ja mówię: Nie jestem godzien. 

i wracam z niczym do domu. 

Kim jest dla mnie TEN KTÓRY BYŁ, JEST i PRZYCHODZI? 

JEZU, TYŚ moim PANEM i moim BOGIEM. 

Serce JEZUSA, w TOBIE mieszka cała pełnia BÓSTWA. 

ZAWITKOWSKI, Józef, bp (ur. 1939, Wał) – „Zamyślenia serdeczne”, „Serce Jezusa – w którym mieszka cała pełnia…” 
il. CHRYSTUS – fasada bazyliki pw. św. Jana na Lateranie, Rzym; źródło: commons.wikimedia.org 

PATRON TYGODNIA: BŁ. JOACHIM SIEŃKIWSKI, MĘCZENNIK, DOKOŃCZENIE 
Po złożeniu 1.III.1925 ślubów czasowych rozpoczął pracę w wiosce Krasno-
puszcza, a następnie, od 1927, w klasztorze pw. św. Onufrego w Ławrowie. Był pro-
fesorem w szkole teologicznej, przygotowując nauczycieli do pracy w szkołach 
parafialnych. Prowadził misje bazyliańskie we wschodniej Polsce. 

W Ławrowie również, 31.VIII.1930, złożył śluby wieczyste. 

W latach 1932-38 przebywał w klasztorze pw. św. Onufrego we Lwowie, pełniąc 
tam podobne funkcje. Prowadził Sodalicję Mariańską oraz tercjarzy bazyliańskich. 

W 1939 został zastępcą igumena, czyli przeora, klasztoru w Drohobyczu. 

Zaraz potem, po IV rozbiorze Rzeczypospolitej, zaczęła się okupacja rosyjska. 

Życie religijne na zewnątrz świątyń zamarło. W odpowiedzi bazylianie wzmogli 
wysiłki rekolekcyjne i nauczanie dla przybywających do klasztoru wiernych… 

O. Joachim szybko uzykał uznanie w oczach swej nowej owczarni, od naj-
młodszego na najstarszym kończąc. Zapamiętano szczególnie jego kazania… 

Ale 22.VI.1941 Niemcy zaatakowali Rosjan (tzw. operacja Barbarossa). 

Wierni radzili ojcom opuszczenie klasztoru i ukrycie się do czasu przejścia frontu, 
ale ci odmówili. O. Joachim miał powiedzieć: „Chować się nie będę. Bez woli 
BOŻEJ żaden włos z głowy mi nie spadnie”. 

Pozostał w klasztorze, ale wolą BOŻĄ miało być, by został JEGO męczennikiem. 

Rankiem 26.VI.1941 odprawił ostatnią w życiu Mszę św. Przed południem pod bra-
mą klasztoru pojawiło się, tuż przed ewakuacją na wschód, NKWD… 

Parę dni później, gdy do Drohobycza weszli Niemcy, na dziedzińcu więzienia 
znaleziono zwłoki ok. 1,200 więźniów, zmasakrowanych przez Rosjan … 

Pod zwałami trupów przeżyły cztery osoby. Według ich relacji o. Joachim i jego 
przełożony, o. Seweryn Baranyk, byli wśród zamordowanych… 

Odnaleziono tylko ciało o. Baranyka. O. Joachima, według jednej z wersji, miano 
zakopać 29.VI.1941 w ziemi, po głowę, a potem żołdackimi buciorami po niej 
stąpać. Według innej miano go ugotować w kotle, a „zupę” rozdać więźniom. 
Szczęśliwcy, którzy przeżyli, opowiadali, że zaiste podana im ciecz miała jakiś 
dziwny, słodkawy smak i znajdywano w niej paznokcie… 

Joachima beatyfikował, 27.VI.2001, we Lwowie, w gronie 27 ukraińskich męczen-
ników totalitaryzmów (w tym o. Seweryna), Jan Paweł II. (uroczystość 29 czerwca) 

il.: BŁ. JOACHIM SIEŃKIWSKI – współczesny obraz; źródło: osbm.info 

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 
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http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Attic_San_Giovanni_in_Laterano_2006-09-07_n1.jpg
http://osbm.info/?p=5506
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