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BÓG bowiem stworzył nas, byśmy GO poznawali, służyli MU, miłowali GO, i w ten sposób doszli do raju. Szczęście czyni nas „uczestnikami BOSKIEJ natury”2 P 1, 4 i życia 

wiecznegoPor. J 17, 3. Wraz z nim człowiek wchodzi do chwały CHRYSTUSAPOR. Rz 8, 18 i do radości życia trynitarnego. [KKK, 1721] 

PIĘTNASTA NIEDZIELA ZWYKŁA 

SIEWCA – WYCZÓŁKOWSKI, Leon (1852, Huta Miastkowska - 1936, Warszawa) 

1896, olejny na płótnie, 88×56 cm, Muzeum Śląskie, Katowice; źródło: www.pinakoteka.zascianek.pl 

Z KSIĘGI PROROKA IZAJASZAIz 55, 10-11 

To mówi PAN: 

«Podobnie jak ulewa i śnieg spadają z nieba i tam nie powracają, dopóki 

nie nawodnią ziemi, nie użyźnią jej i nie zapewnią urodzaju, tak iż wydaje 

nasienie dla siewcy i chleb dla jedzącego, tak słowo, które wychodzi 

z ust MOICH: nie wraca do MNIE bezowocne, zanim wpierw nie dokona tego, 

co chciałem, i nie spełni pomyślnie swego posłannictwa». 

PSALM RESPONSORYJNYPs 65 (64), 10abcd. 10e-12. 13-14 (R.: por. Łk 8, 8) 

REFREN: Na żyznej ziemi ziarno wyda plony 

Nawiedziłeś i nawodniłeś ziemię, 

wzbogaciłeś ją obficie. 

Strumień BOŻY wezbrany od wody; 

przygotowałeś im zboże. 

I tak uprawiłeś ziemię: 

nawodniłeś jej bruzdy, wyrównałeś jej skiby, 

spulchniłeś ją deszczami, pobłogosławiłeś płodom. 

Rok uwieńczyłeś swymi dobrami, 

gdzie przejdziesz, wzbudzasz urodzaj. 

Stepowe pastwiska są pełne rosy, 

a wzgórza przepasane weselem, 

łąki się stroją trzodami, 

doliny okrywają się zbożem, 

razem śpiewają i wznoszą okrzyki radości. 

Z DRUGIEGO LISTU ŚW. PAWŁA APOSTOŁA DO RZYMIANRz 8, 18-23 

Bracia: 

Sądzę, że cierpień teraźniejszych nie można stawiać na równi z chwałą, 

która ma się w nas objawi. Bo stworzenie z upragnieniem oczekuje 

objawienia się synów BOŻYCH. Stworzenie bowiem zostało poddane 

marności nie z własnej chęci, ale ze względu na TEGO, który je poddał, 

w nadziei, że również i ono zostanie wyzwolone z niewoli zepsucia, 

by uczestniczyć w wolności i chwale dzieci BOŻYCH. 

Wiemy przecież, że całe stworzenie aż dotąd jęczy i wzdycha w bólach 

rodzenia. Lecz nie tylko ono, ale i my sami, którzy już posiadamy pierwsze 

dary DUCHA, i my również całą istotą swoją wzdychamy oczekując 

przybrania za synów, odkupienia naszego ciała. 

AKLAMACJA Alleluja, Alleluja 

Ziarnem jest słowo BOŻE, a siewcą jest CHRYSTUS, 

każdy, kto GO znajdzie, będzie żył na wieki. 

SŁOWA EWANGELII WEDŁUG ŚW. MATEUSZAMt 13, 1-23 

Tego dnia JEZUS wyszedł z domu i usiadł nad jeziorem. Wnet zebrały się 

koło NIEGO tłumy tak wielkie, że wszedł do łodzi i usiadł, a cały lud stał 

na brzegu. I mówił im wiele w przypowieściach tymi słowami: 

»Oto siewca wyszedł siać. A gdy siał, niektóre ziarna padły na drogę, 

nadleciały ptaki i wydziobały je. Inne padły na miejsca skaliste, gdzie 

niewiele miały ziemi; i wnet powschodziły, bo gleba nie była głęboka. 

Lecz gdy słońce wzeszło, przypaliły się i uschły, bo nie miały korzenia. 

Inne znowu padły między ciernie, a ciernie wybujały i zagłuszyły je. 

Inne w końcu padły na ziemię żyzną i plon wydały, jedno stokrotny, 

drugie sześćdziesięciokrotny, a inne trzydziestokrotny. 

Kto ma uszy, niechaj słucha«. 

Przystąpili do NIEGO uczniowie i zapytali: „Dlaczego w przypowieściach 

mówisz do nich?”. ON im odpowiedział: »Wam dano poznać tajemnice 

królestwa niebieskiego, im zaś nie dano. Bo kto ma, temu będzie dodane 

i nadmiar mieć będzie; kto zaś nie ma, temu zabiorą również to, co ma. 

Dlatego mówię do nich w przypowieściach, że otwartymi oczami nie widzą 

i otwartymi uszami nie słyszą ani nie rozumieją. Tak spełnia się na nich 

przepowiednia Izajasza: 

‘Słuchać będziecie, a nie zrozumiecie, patrzeć będziecie, a nie zobaczycie. 

Bo stwardniało serce tego ludu, ich uszy stępiały i oczy swe zamknęli, 

żeby oczami nie widzieli ani uszami nie słyszeli, ani swym sercem 

nie zrozumieli: i nie nawrócili się, abym ich uzdrowił’. 

Lecz szczęśliwe oczy wasze, że widzą, i uszy wasze, że słyszą. Bo zaprawdę 

powiadam wam: Wielu proroków i sprawiedliwych pragnęło zobaczyć to, 

na co wy patrzycie, a nie ujrzeli; i usłyszeć to, co wy słyszycie, a nie usłyszeli. 

Wy zatem posłuchajcie przypowieści o siewcy. Do każdego, kto słucha 

słowa o królestwie, a nie rozumie go, przychodzi Zły i porywa to, co zasia-

ne jest w jego sercu. Takiego człowieka oznacza ziarno posiane na drodze. 

Posiane na miejsca skaliste oznacza tego, kto słucha słowa i natychmiast 

z radością je przyjmuje; ale nie ma w sobie korzenia, lecz jest niestały. 

Gdy przyjdzie ucisk lub prześladowanie z powodu słowa, zaraz się załamuje. 

Posiane między ciernie oznacza tego, kto słucha słowa, lecz troski 

doczesne i ułuda bogactwa zagłuszają słowo, tak że zostaje bezowocne. 

Posiane w końcu na ziemię żyzną oznacza tego, kto słucha słowa i rozu-

mie je. ON też wydaje plon: jeden stokrotny, drugi sześćdziesięciokrotny, 

inny trzydziestokrotny«. 

PATRON TYGODNIA: BŁ. TARSYCJA MAĆKÓW, MĘCZENNICA 
Olga Maćków (Maćkiw) urodziła się 23.III.1919 w Chodorowie, ok. 60 km od Lwowa. 

Ojciec, Roman, był naczelnikiem stacji kolejowej. Matka, Maria z domu Kuk, 
prowadziła dom rodzinny. Wychowana została w pobożnej, greckokatolickiej, 
rodzinie. Była najstarszą z trzech sióstr. Miała też młodszego brata… 

Do szkoły podstawowej uczęszczała w Chodorowie. Potem rodzina przeniosła się 
do Rawy Ruskiej, a Olga zaczęła się uczyć w żeńskiej Państwowej Szkole 
Przemysłowej we Lwowie. 

Ukończyła ją 13.VI.1937 ze specjalizacją krawcowej. 

Wówczas narodziło się powołanie. 

Rok czasu zajęło jej przekonanie rodziców, ale 3.v.1938 pojawiła się w Krystono-
polu, u bram greckokatolickiego Zgromadzenia Sióstr Służebnic Niepokalanej 
Panny Maryi, którego podstawowym zadaniem jest religijne wychowanie dzieci 
i młodzieży, działalność charytatywna i pomoc w prowadzeniu parafii. 

Rozpoczął się nowicjat i 4.IX.1938 ubrała szaty zakonne, przyjmując jednocześnie 
imię zakonne Tarsycji. dokończenie na odwrocie 

http://www.swzygmunt.knc.pl/
http://www.pinakoteka.zascianek.pl/Wyczolkowski/Wyczolkowski_2.htm
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INFORMACJE PARAFIALNE 
 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. 

ZAPOWIEDZI 
Zapowiedź II: Grzegorz Stefan KUBAT, kawaler z parafii tutejszej, 

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

Zapowiedź I: Maciej Paweł KNYZIAK, kawaler, i Marta BOROWSKA, 
panna, oboje z parafii tutejszej 

Zapowiedź I: Dariusz JAROSZ, kawaler, i Agnieszka Katarzyna 

JAWORECKA, panna, oboje z parafii tutejszej 
Ktokolwiek wiedziałby o przeszkodach w zawarciu małżeństwa przez 

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

INTENCJE MSZALNE 

14.VII 
(poniedziałek) 

730  

1800 
dziękczynna z prośbą o błogosławieństwo BOŻE i wszelkie potrzebne łaski 

dla Michała, z racji 1 urodzin 

15.VII 
(wtorek) 

730  

1800 † Józefa LATOSZKA, w 60 rocznicę śmierci 

16.VII 
(środa) 

730  

1800  

17.VII 
(czwartek) 

730  

1800  

18.VII 
(piątek) 

730  

1800  

19.VII 
(sobota) 

730  

1800  

20.VII 
(niedziela) 

845 
† Wojciecha GRZYWACZA, w 4 rocznicę śmierci, 

Marii i Tadeusza RYBAKÓW 

1030 

† Edwarda DANILUKA, 

zmarłych z rodzin DANILUKÓW i MARCINIUKÓW 

dziękczynna z prośbą o błogosławieństwo BOŻE i wszelkie potrzebne łaski 

dla Krystyny i Cezarego, w 30 rocznicę ślubu 

1200 
† Andrzeja KWIETNIA, w 9 rocznicę śmierci, 

Bolesława ZDUŃCZYKA, Arkadiusza BARANA 

1800 † Marii, Stanisława, Andrzeja, Stanisławy, Lidii i Witolda 

KALWARIE RZECZPOSPOLITEJ: KALWARIA ŻMUDZKA 
Niedaleko Telesz k. Płungiany, znaj-

duje się Kalwaria Żmudzka, główne 

centrum pielgrzymkowe na Żmudzi. 

Była pierwszą kalwarią w Wielkim 

Księstwie Litewskim. Ufundował ją 

bp Jerzy Tyszkiewicz. 

Pomysł budowy zrodził się, gdy do-

strzeżono niezwykłe podobieństwo 

wsi Gordy do topografii Jerozolimy. 

Pierwsze krzyże ustawiono w 1639. 

Potem nastąpiła 3-letnia przerwa 

spowodowana wyjazdem bpa Tysz-

kiewicza do Rzymu, gdzie od Urbana VII pozyskał przywileje dla przyszłych 

kaplic, a także grudki Ziemi Świętej. 

Po powrocie, latem 1642, uroczyście odmierzono odległości między posz-

czególnymi kaplicami. Biskup obchodził, na kolanach, wzgórza, sypiąc zie-

mię z jerozolimskich miejsc pasji CHRYSTUSA pod przyszłe kaplice i odmie-

rzając odległości między nimi wg wielkości uświęconych męką PAŃSKĄ. 

16 kaplic usytuowano na lewym, dalsze 3 na prawym brzegu rzeki Warda-

wy, 6 z nich murowanych i 13 drewnianych. Ich budowniczymi i dekorato-

rami byli lokalni rzemieślnicy i artyści. Wykonano je z lokalnego materiału 

- drewna i kamieni polnych, wtapiając w krajobraz. 

7.IX.1642 wystawiono akt fundacyjny potwierdzający własność dominika-

nów – im to bowiem przekazano sanktuarium pod opiekę. 

Od połowy XVII w. wiernych do sanktuarium zaczęła przyciągać także 

przywieziona z Lublina relikwia Krzyża Świętego - największa w krajach 

nadbałtyckich, o długości 3.2 m i szerokości 0.6 m. 

W latach 1781-1824 dominikanie wybudowali barokowo-klasycystyczny 

kościół pw. Nawiedzenia Najświętszej Maryi Panny. Powstało sanktuarium. 

Później, w czasie zaborów, rosyjskie władze carskie, chcąc ograniczyć 

oddziaływanie sanktuarium, zlikwidowały w 1863 klasztor dominikański. 

Jego gospodarzami zostali księża diecezjalni. 

W okresie międzywojennym do Kalwarii Żmudzkiej, wchodzącej w skład 

państwa litewskiego, sprowadzono marianów, którzy przekształcili ją 

w jedną z „twierdz litewskiego ducha”. 

Po II wojnie światowej okupacyjne władze rosyjskie usunęły marianów, 

zlikwidowały ich klasztor, tworząc w nim kołchoz. W 1967 zmieniły nawet 

nazwę miasteczka z Kalwarii Żmudzkiej na „Varduva”. 

W 1988 Jan Paweł II podniósł sanktuarium do godności bazyliki. Dziś kró-

luje w niej, ozdobiona koronami poświęconymi przez Benedykta XVI, 

MATKA BOŻA - KRÓLOWA RODZIN CHRZEŚCIJAŃSKICH (koronowana 8.x.2006). 

il. KALWARIA ŻMUDZKA; źródło: www.genealogia.okiem.pl 

CZERWONY BEZ Z KISIELNA - POTOMNYM NA PRZESTROGĘ… 
Koralowego bzu połyskliwa czerwień, 

nanizana w pajęczyn sznurki 

sierpniowego poranka 

-- na przysieku lasu. 

Dojrzała, krwista 

-- kto by się spodziewał, 

że kapie na drogę 

spalonej wsi Wołynia 

kroplami z piersi dzieci 

rozstrzelanych przed domem. 

Sadzili las Ukraińcy 

na rozgrzebanych podwalinach domostw. 

Rzucali oset 

-- nie zagłuszył cegieł progów. 

Wyrąbali jabłonne sady 

-- odrosły, półdziczki rodzą. 

Bzu, który rósł pod krzyżem 

-- tutaj pomordowano matki 

z różańcami łez -- 

nikt nie wyrąbał. 

Sześćdziesiąt lat minęło 

-- coraz obficiej rodzi 

czerwone łzy, 

rubiny Wołynian. 

-- Potomnym na przestrogę. 

KOŁTUN, Krzysztof (ur. 1958, Chełm), „Czerwony bez z Kisielina”, 2003 

PATRONKA TYGODNIA: BŁ. TARSYCJA MAĆKÓW, MĘCZENNICA, DOKOŃCZENIE 
W klasztorze, w prowadzonej przez bazylianów 
szkole, nauczała krawiectwa. Odpowiadała też 
za obsługę bramy do nowicjatu… 

1.IX.1939 Niemcy zaatakowały Rzeczpospolitą. 
17.IX.1939 to samo uczyniła Rosja. Nastąpił 
IV rozbiór Rzeczyspolitej. 

Wówczas młoda zakonnica złożyła, na ręce 
duchowego przewodnika, o. Włodzimierza Ko-
walika, bazylianina, prywatny ślub ofiarowania 
życia za nawrócenie Rosji… 

5.XI.1940 złożyła pierwsze śluby zakonne. 

W vi.1941 rozpoczęła się okupacja niemiecka. 
W liście do rodziców pisała: „Strasznym jest 
cierpienie zwykłych ludzi. Idą dziesiątki 
kilometrów, obdarci, głodni, brudni za kawałkiem 
chleba i ziemniakiem. Straszny ból ściska serce. 
Szczególnie widok dzieci wyciągających rączki 
po kawałek chleba, całe ich procesje przed bramą z biednymi tłumoczkami 

na plecach. Co nam to daje do myślenia?” 

Pisała też do młodszego brata: „Nasza ojczyzna nie jest tu, na ziemi – tu jesteśmy 
tylko wędrowcami […] Patrzcie na CHRYSTUSA. Nawet, gdy cierpiał straszliwie, 
był tym samym BOGIEM. Cierpiał dla nas, by dać nam przykład”… 

W VII.1944 do Krystynopola znów wrócili Rosjanie… 

16 i 17.VII.1944 miasto znalazło się pod ostrzałem artyleryjskim. Siostry zakonne 
schowały się w piwnicy. Tam słyszały echa wybuchów, strzały karabinowe. 

Rankiem 17.VII.1944 uspokoiło się nieco. 

Ok. 8
00

 ktoś zadzwonił do furty. Ponieważ codziennie rano, mniej więcej o tej po-
rze, do klasztoru przychodził niejaki o. Józef Zagwijski, bazylianin, by odprawić 
Mszę św. pomyślano, że to on. 

Pierwsza na ścieżkę udekorowaną po obu stronach liliami wybiegła s. Tarsycja. 

Gdy zbliżyła się do furty zdała sobie sprawę, że nie ma klucza. Odwróciła głowę 
do nadbiegającej s. Marii, jednocześnie automatycznie podnosząc do góry 
zasłonę okienka w furcie. 

Wówczas, bez ostrzeżenia, padł strzał. Tarsycja upadła wśród lilii… 

Za drzwiami stał rosyjski żołdak. Tylko czekał na uchylenie okienka… 

Chwalił się później, że zrobił to tylko dlatego, że zobaczył katolicką zakonnicę, 
a klasztor i tak miał być wszak zburzony… 

Wszystkie pozostałe siostry przeżyły… 

Prywatny ślub s. Tarsycji z 1939 wypełnił się… 

Beatyfikował ją 27.vi.2001, na hipodromie we Lwowie, Jan Paweł II, w gronie 
27 męczenników ukraińskich… 

18.VII.2007 relikwie s. Tarsycji, w 1956 potajemnie przeniesione na cmentarz 
łyczakowski we Lwowie, zostały sprowadzone do Stryja, a po paru miesiącach 
do rodzinnego Chodorowa. (uroczystość 17 lipca) 

il.: BŁ. TARSYCJA MAĆKÓW; źródło: pl.wikipedia.org 

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.genealogia.okiem.pl/foto2/thumbnails.php?album=552
http://pl.wikipedia.org/wiki/Tarsykia_Ma%C4%87kiw
http://www.swzygmunt.knc.pl/

