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„Kościół już na ziemi naznaczony jest prawdziwą, choć niedoskonałą jeszcze świętością”Sobór Watykański II, konst. Lumen gentium, 48. Członkowie Kościoła powinni dążyć 

do doskonałej świętości: „Wyposażeni w tyle i tak potężnych środków zbawienia, wszyscy wierni chrześcijanie jakiejkolwiek sytuacji życiowej oraz stanu 

powołani są przez PANA, każdy na właściwej sobie drodze, do świętości doskonałej, jak i sam OJCIEC doskonały jest"Sobór Watykański II, konst. Lumen gentium, 11. [KKK, 825] 

SZESNASTA NIEDZIELA ZWYKŁA 

PRZYPOWIEŚĆ O CHWASTACH – WEIGEL, Jan Krzysztof (1654, Redwitz – 1725, Norymberga) 

z “Biblia ectypa : Bildnussen auss Heiliger Schrifft Alt und Neuen Testaments”, 1695, rycina; źródło: www.pitts.emory.edu 

Z KSIĘGI MĄDROŚCIMdr 12, 13. 16-19 

PANIE, nie ma oprócz CIEBIE boga, co ma pieczę nad wszystkim, abyś miał 

dowodzić, że nie sądzisz niesprawiedliwie. 

Podstawą TWOJEJ sprawiedliwości jest TWOJA potęga, wszechwładza TWA 

sprawia, że wszystko oszczędzasz. Moc SWĄ przejawiasz, gdy się nie wierzy 

w pełnię TWEJ potęgi, i karzesz zuchwalstwo świadomych. Potęgą władasz, 

a sądzisz łagodnie i rządzisz nami z wielką oględnością, bo do CIEBIE 

należy moc, gdy zechcesz. 

Tak postępując nauczyłeś lud swój, że sprawiedliwy powinien być dobrym 

dla ludzi. I wlałeś SWOIM synom wielką nadzieję, że po występkach dajesz 

nawrócenie. 

PSALM RESPONSORYJNYPs 86 (85), 5-6. 9-10. 15-16a (R.: por. 5a) 

REFREN: PANIE, TY jesteś dobry i łaskawy 

Tyś, PANIE, dobry i łaskawy, 

pełen łaski dla wszystkich, którzy CIĘ wzywają. 

Wysłuchaj, PANIE, modlitwę moją 

i zważ na głos mojej prośby. 

Przyjdą wszystkie ludy przez CIEBIE stworzone, 

i TOBIE, PANIE, oddadzą pokłon, 

będą sławiły TWE imię. 

Bo TY jesteś wielki i czynisz cuda: 

tylko TY jesteś BOGIEM. 

Ale TYŚ, PANIE, BOGIEM łaski i miłosierdzia, 

do gniewu nieskory, łagodny i bardzo wierny. 

Wejrzyj na mnie 

i zmiłuj się nade mną. 

Z DRUGIEGO LISTU ŚW. PAWŁA APOSTOŁA DO RZYMIANRz 8, 26-27 

Bracia: 

DUCH ŚWIĘTY przychodzi z pomocą naszej słabości. Gdy bowiem nie umie-

my się modlić tak, jak trzeba, sam DUCH przyczynia się za nami w bła-

ganiach, których nie można wyrazić słowami. 

Ten zaś, który przenika serca, zna zamiar DUCHA, wie, że przyczynia się 

za świętymi zgodnie z wolą BOŻĄ. 

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, 24-43 

JEZUS opowiedział tłumom tę przypowieść: 

»Królestwo niebieskie podobne jest do człowieka, który posiał dobre 

nasienie na swojej roli. Lecz gdy ludzie spali, przyszedł jego nieprzyjaciel, 

nasiał chwastu między pszenicę i odszedł. 

A gdy zboże wyrosło i wypuściło kłosy, wtedy pojawił się i chwast. Słudzy 

gospodarza przyszli i zapytali go: ‘Panie, czy nie posiałeś dobrego nasienia 

na swej roli? Skąd więc się wziął na niej chwast?’. Odpowiedział im: 

‘Nieprzyjazny człowiek to sprawił’. Rzekli mu słudzy: ‘Chcesz więc, 

żebyśmy poszli i zebrali go?’ A on im odrzekł: ‘Nie, byście zbierając chwast 

nie wyrwali razem z nim i pszenicy. Pozwólcie obojgu róść aż do żniwa; 

a w czasie żniwa powiem żeńcom: Zbierzcie najpierw chwast i powiąż-

cie go w snopki na spalenie; pszenicę zaś zwieźcie do mego spichlerza’«. 

Inną przypowieść im powiedział: »Królestwo niebieskie podobne jest 

do ziarnka gorczycy, które ktoś wziął i posiał na swej roli. Jest ono 

najmniejsze ze wszystkich nasion, lecz gdy wyrośnie, jest większe od in-

nych jarzyn i staje się drzewem, tak że ptaki przylatują z powietrza 

i gnieżdżą się na jego gałęziach«. 

Powiedział im inną przypowieść: »Królestwo niebieskie podobne jest 

do zaczynu, który pewna kobieta wzięła i włożyła w trzy miary mąki, 

aż się wszystko zakwasiło«. 

To wszystko mówił JEZUS tłumom w przypowieściach, a bez przypowieści 

nic im nie mówił. Tak miało się spełnić słowo Proroka: „Otworzę usta 

w przypowieściach, wypowiem rzeczy ukryte od założenia świata”. 

Wtedy odprawił tłumy i wrócił do domu. Tam przystąpili do NIEGO 

uczniowie i prosili GO: «Wyjaśnij nam przypowieść o chwaście». 

ON odpowiedział: 

»Tym, który sieje dobre nasienie, jest Syn Człowieczy. Rolą jest świat, 

dobrym nasieniem są synowie królestwa, chwastem zaś synowie Złego. 

Nieprzyjacielem, który posiał chwast, jest diabeł; żniwem jest koniec 

świata, a żeńcami są aniołowie. 

Jak więc zbiera się chwast i spala ogniem, tak będzie przy końcu świata. 

SYN CZŁOWIECZY pośle aniołów swoich: ci zbiorą z Jego królestwa wszystkie 

zgorszenia i tych, którzy dopuszczaj ą się nieprawości, i wrzucą ich w piec 

rozpalony; tam będzie płacz i zgrzytanie zębów. Wtedy sprawiedliwi jaśnieć 

będą jak słońce w królestwie OJCA swego. 

Kto ma uszy, niechaj słucha«. 

PATRON TYGODNIA: BŁ. TYTUS BRANDSMA, MĘCZENNIK 
Arnold Sjoerd urodził się 23.II.1881. 

Był synem hodowcy krów Tytusa oraz Tjitsje 
z domu Postma. Pochodził ze znanej, kato-
lickiej rodziny, zakorzenionej od stuleci 
w prowincji Fryzja w Holandii. 

Był wątłej postury, co sprawiło, że już w wie-
ku 11 lat rodzice wysłali go do franciszkań-
skiego gimnazjum w Megen (Brabant). 

Tam skrystalizowało się powołanie. Franci-
szkanie go nie przyjęli, ze względu na zdro-
wie, więc 17.IX.1898 wstąpił do konwentu 
karmelitów w Boxmeer (Brabant). 

Tam 5.X.1899 złożył śluby zakonne i przyjął 
imię Tytusa. Następnie 17.VI.1905, przyjął 
śluby kapłańskie. Potem wyjechał do Rzy-
mu i 25.IX.1909 na Uniwersytecie Gre-
gorianum otrzymał doktorat z filozofii. 

Po powrocie był wykładowcą filozofii, 
socjologii i historii Kościoła w Oss. 

Przetłumaczył prace św. Teresy z Ávila na holenderski. Był redaktorem katolickich 
czasopism. Założył dwa karmelitańskie licea i katolicką bibliotekę publiczną. 

Był asystentem kościelnym holenderskich czasopism katolickich. 

W 1923 został profesorem Katolickiego Uniwersytetu w Nijmegen. Nauczał tam 
filozofii i historii mistycyzmu katolickiego. Swoim studentom zwykł mawiać: 
„Nie wolno nam w naszym sercu oddzielać Boga od świata”… dokończenie na odwrocie 

http://www.swzygmunt.knc.pl/
http://www.pitts.emory.edu/dia/detail.cfm?ID=6090
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INFORMACJE PARAFIALNE 
 25.VII (piątek): Jak w każdy 4 piątek miesiąca zapraszamy 

na Różaniec rodziców za dzieci, po Mszy św. o 1800. 
 Chrzty w lipcu w 4tą niedzielę miesiąca, 27.VII, na sumie.  

ŚLUBY 
Sakrament Małżeństwa w ostatnim czasie przyjęli: 

21.VI Łukasz SIERBIŃSKI i Małgorzata Anna PIŁKA 

19.VII Grzegorz DOMINIK i Paulina ANUSZEWSKA 

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

ZAPOWIEDZI 
Zapowiedź II: Maciej Paweł KNYZIAK, kawaler, i Marta BOROWSKA, 

panna, oboje z parafii tutejszej 

Zapowiedź II: Dariusz JAROSZ, kawaler, i Agnieszka Katarzyna 

JAWORECKA, panna, oboje z parafii tutejszej 

Zapowiedź I: Marek DOMINIK, kawaler z parafii tutejszej, i Magdalena 

SZYMAŃSKA, panna z parafii w Kędzierówce 

Zapowiedź I: Krzysztof HANDEL, kawaler z parafii tutejszej, i Weronika 

JAWORSKA, panna z parafii pw. św. Józefa w Józefosławiu 
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. Artur SROCZYŃSKI  3.VII.2014 l. 31 

Wieczne odpoczywanie racz Mu dać PANIE! 

INTENCJE MSZALNE 

21.VII 
(poniedziałek) 

730  

1800  

22.VII 
(wtorek) 

730  

1800  

23.VII 
(środa) 

730  

1800 † Jadwigi AMBROZIK 

24.VII 
(czwartek) 

730 w pewnej intencji 

1800 
† Anny i Wojciecha KOPYTÓW, 

Stanisława UŚNIACKIEGO 

25.VII 
(piątek) 

730 † Anny i Michała MICHAŁOWSKICH 

1800 † Stanisława ZARONA, w 2 rocznicę śmierci 

26.VII 
(sobota) 

730  

1800 w pewnej intencji 

27.VII 
(niedziela) 

845 
† Kazimierza, Anieli i Kazimierza OSIADACZÓW, 

Tadeusza i Kazimiery WIEWÓRÓW 

1030 
† Janusza i Stefanii MORAWIŃSKICH, 

zmarłych z rodzin JARKÓW 

1200 † Kazimierza GRUDNIA, w 3 rocznicę śmierci 

1800 
† Jana i Petroneli SZUTKOWSKICH, 

Jana SZUSTKOWSKIEGO 

KALWARIE RZECZPOSPOLITEJ: KALWARIA PAKOSKA 
Pomysł utworzenia Kalwarii w Pakości pochodzi 

od miejscowego proboszcza, ks. Alberta Kęsickiego. 

W 1628 wyznaczył on ścieżki odwzorowujące szlaki 

jerozolimskie i oznaczył - drewnianymi krzyżami - 

miejsca poszczególnych stacji, opierając się na dziele 

„Theatrum Terrae Sanctae…” ks. Krystiana Kruika 

z Adrichem, na podstawie którego wybudowano wiele 

z europejskich kalwarii. 

Tereny pod Kalwarię ofiarował właściciel Pakości, 

Michał Działyński, Kościół natomiast potwierdził 

fundację pismem arcybiskupa gnieźnieńskiego, Jana 

Wężyka, z 5.III.1631. Była to druga, po Kalwarii 

Zebrzydowskiej, fundacja kalwarii na terenach Rzeczypospolitej. 

22.XII.1631 do Pakości przybyli franciszkanie-reformaci. Odtąd równolegle 

zaczęły powstawać Kalwaria oraz klasztor i kościół franciszkański. 

Kalwarię budowano przez ok. 60 lat. Przerywana była kilkakrotnie. Zagrozili 

jej Szwedzi podczas „potopu” w 1654. Barbarzyńcy z północy sprofanowali 

już wzniesione kaplice i pocięli niektóre obrazy. Zagrażały też pustoszące 

Europę, dziesiątkujące całe regiony, epidemie i zarazy. Pakość 

doświadczyła ich w latach 1656 i 1677. 

W 1671 sprowadzono relikwie drzewa Krzyża Świętego – dziś zawierają 

one największą cząstkę relikwii Krzyża Świętego w Polsce. 

W latach 1769 w Pakości miała miejsce bitwa konfederatów barskich 

z Rosjanami. 97 poległych konfederatów pochowano na terenie Kalwarii… 

Kalwaria Pakoska znajdowała się pod opieką franciszkanów aż do rozbio-

rów. Wówczas Prusacy doprowadzili do kasacji klasztorów. 25.XII.1832 

zamknęli klasztor w Pakości i oddali go pod zarząd 

lokalnego proboszcza diecezjalnego. 

Franciszkanie powrócili 1.IX.1931, już za niepo-

dległej Rzeczypospolitej. 

W czasie II wojny światowej franciszkanie zostali 

aresztowani i wywiezieni przez Niemców do Da-

chau. Mniejsze kaplice stały się miejscem zabaw 

dla dzieci niemieckich, większe zaś zostały zamie-

nione na magazyny… 

Po wojnie franciszkanie znów powrócili, a w 1980 

przejęli duszpasterstwo parafialne w Pakości. 

W 2000 Kalwaria Pakoska, zespół 26 stacji 

pasyjnych, położonych malowniczo wokół wzgórza Ludkowskiego (Golgota) 

oraz rzeki Noteć (Cedron), ustanowiona została, dekretem abpa 

gnieźnieńskiego, Henryka Muszyńskiego, sanktuarium. 

il. KALWARIA PAKOSKA (ANIOŁ I KAPLICA „WERONIKA”); źródło: commons.wikimedia.org 

RĘKA NA WSCHÓD… 
Posłaniec na którego czekano 

rozpaczliwie długo 

upragniony zwiastun 

zwycięstwa lub zagłady 

ociągał się z przybyciem - 

tragedia była bez dna 

W głębi chór skandował 

ciemne proroctwa i klątwy 

król - dynastyczna ryba – 

miotał się w niepojętej sieci 

brak było drugiej 

koniecznej osoby - losu 

Epilog pewnie znał orzeł wiatr morska fala 

widzowie na poły martwi oddychali płytko jak kamień 

Bogowie spali Noc cicha bez błyskawic 

Na koniec przybył ów goniec w masce z krwi błota lamentu 

wydawał niezrozumiałe okrzyki pokazywał ręką na Wschód 

to było gorsze niż śmierć bo ani litości ni trwogi 

a każdy w ostatniej chwili pragnie oczyszczenia 

HERBERT, Zbigniew (1924, Lwów – 1998, Warszawa), „Posłaniec” 

il. POSŁANIEC – CHEŁMOŃSKI, Józef (1849, Boczki – 1914, Kuklówka) 

1879, olejny na płótnie, 84.5×110.5 cm, własność prywatna; źródło: www.pinakoteka.zascianek.pl 

PATRON TYGODNIA: BŁ. TYTUS BRANDSMA, MĘCZENNIK, DOKOŃCZENIE 
W 1932/3 był rektorem swego Uniwersytetu w Nijmegen. W mowie inauguracyjnej 
powiedział jakże aktualne i dziś słowa: 

„Spośród pytań, które sobie zadaję, żadne tak mnie nie intryguje jak zagadka, 

dlaczego tylu ludzi, dumnych, pewnych siebie i własnej drogi i wyborów, odwraca 
sie od BOGA? To zaiste niepokojące, że w czasach tak wielkiego rozwoju w tylu 
dziedzinach życia zaprzeczanie i wręcz ośmieszanie BOGA szerzy się jak zaraza. 

Jak to się stało, że obraz BOGA uległ zaćmieniu? Że tak wielu już nie wzrusza? 
Czy wina leży tylko po ich stronie? A może, by obraz ów znów na świecie świecił 
pełnym blaskiem, czegoś należy zacząć wymagać od nas samych? 

I czy ośmielimy się mieć nadzieję, by studiowanie idei BOGA może, choć częś-
ciowo, załagodzić głód tej największej z potrzeb?” 

3.X.1938, w związku z 40-leciem przyjęcia święceń zakonnych, królowa 
holenderska Wilhelmina, nadała mu tytuł Rycerza Orderu Holenderskiego Lwa. 

Wcześnie dostrzegł zagrożenie nazizmem. Już od 1934, czyli w rok po przejęciu 
władzy przez Hitlera, publikował artykuły ukazujące zagrożenia płynące z ideologii 
nazistowskiej, potępiając m.in. wprowadzanie antysemickiej legislacji w Niemczech. 

Po zajęciu Holandii przez Niemcy (1940) przyczynił się do powstania listu Episko-
patu Holandii zakazującego katolickim gazetom publikacji oświadczeń partii nazi-
stowskiej. Osobiście rozwiózł list do 14 redaktorów naczelnych czasopism. 

W rezultacie 19.I.1942 został w klasztorze w Boxmeer aresztowany. Poprzez 
więzienia w Arnhem, Scheveningen, Amersfoort (gdzie w Wielki Piątek, 3.IV.1942, 
w celi więziennej, wygłosił ostatni wykład - dla współwięźniów – o znaczeniu 
cierpienia CHRYSTUSA i cierpienia wierzących) i w Kleve, został 19.VI.1942 prze-
wieziony do niemieckiego obozu koncentracyjnego Dachau. Otrzymał numer 
obozowy 30492 i umieszczony w baraku nr 28 dla polskich kapłanów. 

Przetrwał w Dachau niewiele ponad miesiąc. Ale nawet tam zapamiętano go. Ten 
nauczyciel mistycyzmu, sam również uznawany za mistyka, do końca miał dawać 
moralne, duchowe i praktyczne wsparcie swym współwięźniom… 

Przez Niemców był szczególnie poniewierany, zmuszany do ciężkich robót, o nie-
ustannym głodzie i już po kilku tygodniach był totalnie wyniszczony i wyczerpany. 
Został przeniesiony do obozowego baraku zwanego ‘szpitalnym’ (i.e. rewiru). 

Po paru dniach stracił przytomność. 26.VII.1942, o 14
00

 Niemcy zamordowali go 
śmiertelnym zastrzykiem (fenolem). 

Ciało spalono w krematorium. 

Beatyfikowany został 3.XI.1985 przez św. Jana Pawła II. (uroczystość 26 lipca) 

il. na odwrocie: BŁ. TYTUS BRANDSMA, ok. 1930; źródło: www.nederlandscarmelitaansinstituut.nl 

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://commons.wikimedia.org/wiki/Category:Pako%C5%9B%C4%87_Calvary
http://www.pinakoteka.zascianek.pl/Chelmonski/Chelmonski_3.htm
http://www.nederlandscarmelitaansinstituut.nl/pagina/36/Titus_Brandsma.html
http://www.swzygmunt.knc.pl/

