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Modlitwa ustna jest niezbędnym elementem życia chrześcijańskiego. Uczniów, przyciąganych cichą modlitwą NAUCZYCIELA, uczy ON modlitwy ustnej: „Ojcze nasz”. 

JEZUS modlił się nie tylko modlitwami liturgicznymi Synagogi; Ewangelie ukazują nam, jak wypowiadał głośno swoją modlitwę osobistą, od wzniosłego błogosławieństwa 

OJCApor. Mt 11, 25-26 aż do trwogi w Getsemanipor. Mk 14, 36. [KKK, 2701] 

CZTERNASTA NIEDZIELA ZWYKŁA 

PRZYJDŹCIE DO MNIE WSZYSCY – BLOCH, Karol Henryk (1834, Kopenhaga – 1890, Kopenhaga) 

1865-1879, olejny na płótnie, Det Nationalhistoriske Museum, Frederiksborg, Dania; źródło: www.carlbloch.com 

Z KSIĘGI PROROKA ZACHARIASZAZa 9, 9-10 

To mówi PAN 

»Raduj się wielce, Córo Syjonu, wołaj radośnie, Córo Jeruzalem! 

Oto KRÓL twój idzie do ciebie, sprawiedliwy i zwycięski. Pokorny jedzie 

na osiołku, na oślątku, źrebięciu oślicy. ON zniszczy rydwany w Efraimie 

i konie w Jeruzalem, łuk wojenny strzaska w kawałki, pokój ludom 

obwieści. JEGO władztwo sięgać będzie od morza do morza, od brzegów 

Rzeki aż po krańce ziemi«. 

PSALM RESPONSORYJNYPs 145 (144), 1-2. 8-9. 10-11. 13cd-14 (R.: 1a) 

REFREN: Będę CIĘ wielbił, BOŻE mój i KRÓLU 

Będę CIĘ wielbił, BOŻE mój i KRÓLU, 

i sławił TWOJE imię przez wszystkie wieki. 

Każdego dnia będę CIEBIE błogosławił 

i na wieki wysławiał TWOJE imię. 

PAN jest łagodny i miłosierny, 

nieskory do gniewu i bardzo łaskawy. 

PAN jest dobry dla wszystkich, 

a JEGO miłosierdzie nad wszystkim, co stworzył. 

Niech CIĘ wielbią, PANIE, wszystkie TWOJE dzieła 

i niech CIĘ błogosławią TWOI święci. 

Niech mówią o chwale TWOJEGO królestwa 

i niech głoszą TWOJĄ potęgę. 

PAN jest wierny we wszystkich swoich słowach 

i we wszystkich dziełach swoich święty. 

PAN podtrzymuje wszystkich, którzy upadają, 

i podnosi wszystkich zgnębionych. 

Z DRUGIEGO LISTU ŚW. PAWŁA APOSTOŁA DO RZYMIANRz 8, 9. 11-13 

Bracia: 

Wy nie żyjecie według ciała, lecz według ducha, jeśli tylko DUCH BOŻY 

w was mieszka. Jeżeli zaś kto nie ma DUCHA CHRYSTUSOWEGO, ten do NIEGO 

nie należy. A jeżeli mieszka w was DUCH TEGO, który JEZUSA wskrzesił 

z martwych, to TEN, co wskrzesił CHRYSTUSA JEZUSA z martwych, przywróci 

do życia wasze śmiertelne ciała mocą mieszkającego w was SWEGO DUCHA. 

Jesteśmy więc, bracia, dłużnikami, ale nie ciała, byśmy żyć mieli według 

ciała. Bo jeżeli będziecie żyli według ciała, czeka was śmierć. Jeżeli zaś 

przy pomocy DUCHA uśmiercać będziecie popędy ciała, będziecie żyli. 

AKLAMACJAMt 11, 25 Alleluja, Alleluja 

Wysławiam CIĘ, OJCZE, PANIE nieba i ziemi, 

że tajemnice królestwa objawiłeś prostaczkom. 

SŁOWA EWANGELII WEDŁUG ŚW. MATEUSZAMt 11, 25-30 

W owym czasie JEZUS przemówił tymi słowami: 

»Wysławiam CIĘ, OJCZE, PANIE nieba i ziemi, że zakryłeś te rzeczy 

przed mądrymi i roztropnymi, a objawiłeś je prostaczkom. Tak, OJCZE, 

gdyż takie było TWOJE upodobanie. Wszystko przekazał Mi OJCIEC MÓJ. 

Nikt też nie zna SYNA, tylko OjCiec, ani OJCA nikt nie zna, tylko SYN, i ten, 

komu SYN zechce objawić. 

Przyjdźcie do MNIE wszyscy, którzy utrudzeni i obciążeni jesteście, 

a JA was pokrzepię. Weźmijcie MOJE jarzmo na siebie i uczcie się ode MNIE, 

bo jestem łagodny i pokorny sercem, a znajdziecie ukojenie dla dusz 

waszych. Albowiem jarzmo MOJE jest słodkie, a MOJE brzemię lekkie«. 

PATRON TYGODNIA: BŁ. NIKANOR ASCANIO, MĘCZENNIK 
Urodził się w 10.I.1814 w Villarejo de Salvanés 
w regionie Madrytu. 

W wieku 16 lat wstąpił do franciszkanów, ale już 
5 lat później musiał zakon opuścić. Stało się to 
w wyniku przymusowej konfiskacji – czyli zinsty-
tucjonalizowanego rabunku - zwanej jako hiszp. La De-
samortización, własności zakonnej przepro-
wadzonej przez masońskiego ministra finansów 
Jana Álvarez Mendizábala. Zrabowano setki 
klasztorów, mających swe początki nawet w sta-
rożytności. Większość uległa ruinie… 

Nikanor nie porzucił powołania. Przeszedł do sta-

nu świeckiego i przyjął święcenia kapłańskie. 

Został kapelanem sióstr Niepokalanego Poczęcia 
– czyli koncepcjonistek. Od jednej z nich, siostry 
Patrocinio, mistyczki i stygmatyczki, usłyszał 
wówczas przepowiednię, wedle której wolą 
CHRYSTUSA było kontynuowanie działalności 

misjonarskiej w Palestynie i męczeńskie poświęcenie mu tam życia… 

25.I.1859 wypłynął więc z Walencji i 19.II.1859 wylądował w Jaffie. 

Tam powrócił do franciszkanów. Zgodnie z ich zwyczajem, jako nowo przybyły 
do Ziemi Świętej, pobożnie odwiedził święte miejsca… 

Następnie został wysłany do Damaszku w Syrii, by studiować język arabski. 

Były to czasy, gdy znów wzrosło zagrożenie ze strony muzułmańskiej. Franciszka-
nie zostali ostrzeżeni, a przebywający wówczas na emigracji algierski emir Abd 
al-Kadir zaproponował im nawet schronienie. Odmówili. 

W nocy z 9 na 10.VII.1860 muzułmanie, z wyznaniowej i etnicznej grupy Druzów, 
zaatakowali. Wtargnęli do konwentu. Jeden z napastników zażądał od o. Nikanora 
wyrzeczenia się, za cenę życia, wiary. Nikanor, który słabo znał arabski, zrozu-
miał jednak - po chwili - o co chodzi i odpowiedział: „Jestem chrześcijaninem. 
Wierzę w JEZUSA CHRYSTUSA a nie w proroka Mahometa. Możecie mnie zabić”. 

Tak też się stało. Natychmiast został ścięty… 

W konwencie schroniło się trzech świeckich chrześcijan syryjskich. Również i oni, 
wraz z ośmioma franciszkanami, zostali okrutnie zamordowani… 

Ich zmasakrowane ciała muzułmanie porzucili w okolicznych rynsztokach. Po paru 
dniach wierni pozbierali szczątki i ze czcią je pochowali na cmentarzu… 

Tego dnia muzułmanie zamordowali ok. 14,000 chrześcijan w całej Syrii… 

10.X.1926 o. Nikanora, jego 7 współbraci i 3 świeckich beatyfikował papież 
Pius XI. (uroczystość 9 lipca) 

il.: BŁ. NIKANOR ASCANIO – współczesny obraz; źródło: www.dolfi.com 
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INFORMACJE PARAFIALNE 
 6.VII (niedziela): Po sumie adoracja NAJŚWIĘTSZEGO SAKRAMENTU, 

a po niej spotkanie Kół Żywego Różańca. 
 12.VII (sobota): Wypominki o 1715. Po nich Msza św. za zmar-

łych polecanych w wypominkach. 
 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 przyjęta została, 
w Sakramencie Chrztu Świętego: 

29.VI Anna LACH, Brześce  

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

MINISTRANCI 
29.VI.2014 r. do grona ministrantów przyjęci zostali: 

 

św. Dominik 
SAVIO, 
patron 

ministrantów 

AMBROZIK Franciszek 
GOSŁAWSKI Jakub 
KOWALCZYK Jan 

Wasza służba przy ołtarzu jest nie tylko obowiązkiem, ale i wielkim zaszczytem, 
prawdziwą świętą posługąJan Paweł II, 1.VIII.2001 

ŚLUBY 
Sakrament Małżeństwa w ostatnim czasie przyjęli: 

5.VII Bartłomiej Dominik i ROSIAK Joanna URBAŃSKA 

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

ZAPOWIEDZI 
Zapowiedź II: Kamil DERECKI, kawaler z parafii tutejszej, i Aleksandra 

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

Zapowiedź I: Grzegorz Stefan KUBAT, kawaler z parafii tutejszej, 

i Martyna KUBIK, panna z parafii pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa 
w Lubieniu Kujawskim 

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

ODESZLI 
W ostatnim czasie odszedł z naszego grona: 

śp. Jacek Wojciech ROSZCZYK  29.VI.2014 l. 56 

Wieczne odpoczywanie racz Mu dać PANIE! 

INTENCJE MSZALNE 

7.VII 
(poniedziałek) 

730 w pewnej intencji 

1800  

8.VII 
(wtorek) 

730  

1800 † Elżbiety LEWEK, z racji imienin 

9.VII 
(środa) 

730  

1800 
† Ireny MOSKALEWICZ, w 3 rocznicę śmierci, 

Lucjana MOSKALEWICZA 

10.VII 
(czwartek) 

730  

1800  

11.VII 
(piątek) 

730  

1800 
† Zofii i Adama GOSSÓW 

oraz o błogosławieństwo BOŻE dla Daniela i Malwiny 

12.VII 
(sobota) 

730  

1715 WYPOMINKI 

1800 † zmarłych polecanych w WYPOMINKACH 

13.VII 
(niedziela) 

845 
† Leszka i Macieja MATEJAKÓW, 

Leokadii SZUSTKOWSKIEJ 

1030 

† Zbigniewa PARADOWSKIEGO, w 4 rocznicę śmierci, 

Weroniki i Franciszka PARADOWSKICH, 

Teresy i Franciszka WILCZAKÓW, 

zmarłych z rodzin WILCZAKÓW i PARADOWSKICH 

1200 
† Zenona BIERNACKIEGO, 

Seweryny i Stanisława BURDACHÓW 

1800 
† Edwarda ANDZIAKA, 

Edwarda i Reginy ANDZIAKÓW, 

Stanisława i Władysławy SERAFINÓW 

POLSKIE KALWARIE: KALWARIA WEJHEROWSKA 
Kalwaria Wejherowska (kasz. Wejrowskô Kalwarëjô) to zespół 26 kaplic 

ufundowanych przez wojewodę województwa malborskiego, Jakuba 

Wejhera, fundatora i założyciela Wejherowa. 

Jakub Wejher w VIII.1633 uczest-

niczył, u boku króla Władysława IV, 

w wyprawie pod Smoleńsk. Tam po 

wybuchu bomby zasypany został 

ziemią i wówczas, wzywając Bożej 

pomocy, przez orędownictwo św. Fran-

ciszka z Asyżu, ślubował, że jeśli prze-

żyje „na wieczną pamiątkę tego do-

brodziejstwa wybuduje w swoich do-

brach kościół na cześć TRÓJCY ŚWIĘ-

TEJ i św. Franciszka, i wszelkimi 

siłami będzie szerzył chwałę BOŻĄ”. 

Tak też się stało i 9.VI.1649 biskup włocławski i pomorski Mikołaj Albert 

Gniewosz zezwolił na budowę kalwarii. 

Wzniesiono ją w latach 1649-55. Po kalwarii Zebrzydowskiej, Pakoskiej 

i Żmudzińskiej była najstarszym sanktuarium Męki Pańskiej w Polsce. 

Rozplanowano ją na trzech wzgórzach, którym nadano biblijne nazwy – 

Góra Oliwna, Syjon i Golgota – oraz w sąsiednich dolinach. Pośród nich, 

tak jak w Jerozolimie, toczy swe wody Cedron, kiedyś rzeka Biała. 

Początek kalwaryjskiego szlaku zaczyna się na Górze Oliwnej i mierzy 

ok. 4.6 km a jego przejście zajmuje ok. 2.5 godz. 

Odległości pomiędzy poszczególnymi kaplicami, mierzone krokami, zapla-

nowano jako równe zakładanym odległościom poszczególnych etapów 

męczeńskiej drogi, jaką przebył CHRYSTUS w Jerozolimie. 

Pod każdą z kaplic znajduje się garść ziemi pochodząca z Jerozolimy. 

Opiekę nad kalwarią do dziś sprawują oo. franciszkanie, których w 1647 

sprowadził Jakub Wejher. Musieli oni wprawdzie opuścić swój klasztor 

w czasach zaboru pruskiego w 1875, ale powrócili po II wojnie światowej. 

Pierwsze pielgrzymki zaczęły przychodzić do Wejherowa pod koniec XVII w. 

Do ich popularności przyczyniło się prawo udzielania odpustów zupełnych, 

nadane przez papieży Aleksandra VII i Innocentego XI (III.1678). 

Od 1717 wydawane są „Modlitewniki Wejherowskie”, tzw. kalwaryjki. Nawet 

podczas zaborów drukowane były po polsku… 

Co roku do Wejherowa przybywa ok. 70 zorganizowanych pielgrzymek. 

W vi.1953 Kalwarię odwiedził, z grupą krakowskich studentów Karol 

Wojtyła. Dwukrotnie też, w 1953 (tuż przed aresztowaniem) i 1974 był 

tam Prymas Tysiąclecia, Stefan kard. Wyszyński. 

Od 2002 w Wielkim Poście na Kalwarii Wejherowskiej wystawiane jest, 

z udziałem aktorów, Misterium Męki Pańskiej. 

il. KALWARIA WEJHEROWSKA – KAPLICA BRAMY JEROZOLIMSKIEJ; źródło: commons.wikimedia.org 

BO KTO NIEM GARDZI ALBO POMIATA… 
Ukochaj dziatwo! słowo rodzinne, 

Skarb twój najdroższy, wspaniały! 

Tem słowem usta twoje niewinne, 

Pierwszy paciorek szeptały. 

A co po BOGU najdroższe dziatki! 

Dla duszy tkliwej i czystej: 

Słodkie imiona ojca i matki, 

Wzięłyście z mowy ojczystej. 

Pierwsze wrażenia, pierwsze pojęcia, 

Pieśń ptaszka, kwiatki w dąbrowie, 

Co zajmowały umysł dziecięcia, 

W tej tłumaczono wam mowie. 

Nie tylko kraj ten, w którym żyjecie, 

Ojczyzną waszą się zowie: 

Bo jest i druga ojczyzna, dziecię, 

Co w polskim mieści się słowie. 

Z głębi serc polskich, nurt żywemi, 

Rwie się jak rzeka wspaniała: 

To mowa ojców, co naszej ziemi, 

Nazwisko „Polski” nadała. 

A jakież czary mowa ta mieści: 

Raz gromem huczy i błyska; 

To znów się ozwie jękiem boleści, 

Że aż łzy z oczu wyciska. 

Bo w niej się chowa moc tajemnicza, 

Ta czarodziejska moc wróżki: 

Co raz ją zmienia w pieśń Mickiewicza 

To znowu w hasło Kościuszki! 

Więc czcij to słowo, co się u świata, 

Okryło zasług wawrzynem! 

Bo kto niem gardzi albo pomiata, 

Ten złym Ojczyzny jest synem! 

BEŁZA, Władysław (1847, Warszawa – 1913, Lwów), „Mowa polska” 

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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