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Kościół za pośrednictwem DUCHA, który prowadzi go „do całej prawdy”J 16, 13, stopniowo rozpoznawał skarb [sakramentów] otrzymany od CHRYSTUSA 

i dokładnie określił sposób „udzielania” go, podobnie jak to czynił w odniesieniu do kanonu Pisma świętego i nauki wiary jako wierny „szafarz” misteriów 

BOŻYCHPor. Mt 13, 52; 1 Kor 4, 1. W ten sposób Kościół uznał w ciągu wieków, że wśród jego obrzędów liturgicznych jest siedem, które są we właściwym sensie 

sakramentami ustanowionymi przez CHRYSTUSA. [KKK, 1117] 

SIEDEMNASTA NIEDZIELA ZWYKŁA 

DROGOCENNA PERŁA – MILLAIS, Jan Everett (1654, Redwitz – 1725, Norymberga), z “Przypowieści naszego Pana”, 1864, 
rycina w drewnie na papierze, 140×108 mm, rycina, galeria Tate, Londyn; źródło: www.tate.org.uk 

Z PIEWSZEJ KSIĘGI KRÓLEWSKIEJ1 Krl 3, 5. 7-12 

Czytanie z Pierwszej Księgi Królewskiej 

W Gibeonie ukazał się PAN Salomonowi w nocy, we śnie. Wtedy rzekł BÓG: 

»Proś o to, co mam ci dać«. A Salomon odrzekł: „O PANIE, BOŻE mój, 

TYŚ ustanowił królem TWEGO sługę, w miejsce Dawida, mego ojca, 

a ja jestem bardzo młody. Brak mi doświadczenia. Ponadto TWÓJ sługa 

jest pośród TWEGO ludu, któryś wybrał, ludu mnogiego, który nie da się zli-

czyć ani też spisać, z powodu jego mnóstwa. Racz więc dać TWEMU słudze 

serce pełne rozsądku do sądzenia TWEGO ludu i rozróżniania dobra i zła, 

bo któż zdoła sądzić ten lud TWÓJ tak liczny?” 

Spodobało się PANU, że właśnie o to Salomon poprosił. BÓG więc mu po-

wiedział: »Ponieważ poprosiłeś o to, a nie poprosiłeś dla siebie o długie 

życie ani też o bogactwa, i nie poprosiłeś o zgubę twoich nieprzyjaciół, 

ale prosiłeś dla siebie o umiejętność rozstrzygania spraw sądowych, 

więc spełniani twoje pragnienie i daję ci serce mądre i rozsądne, takie, 

że podobnego tobie przed tobą nie było i po tobie nie będzie«. 

PSALM RESPONSORYJNYPs 119 (118), 57 i 72. 76-77. 127-128. 129-130 (R.: por. 97a) 

REFREN: Jakże miłuję prawo TWOJE, PANIE 

Jakże miłuję prawo TWOJE, PANIE. 

PANIE, TY jesteś moim działem, 

przyrzekłem zachować TWOJE słowa. 

Prawo ust TWOICH jest dla mnie lepsze 

niż tysiąc sztuk złota i srebra. 

Niech TWOJA łaska będzie mi pociechą 

zgodnie z obietnicą, daną TWEMU słudze. 

Niech mnie ogarnie TWOJA łaska, a żyć będę, 

bo TWOJE Prawo jest moją rozkoszą. 

Przeto bardziej miłuję TWOJE przykazania 

niż złoto, niż złoto najczystsze. 

Dlatego uważam za słuszne wszystkie TWE postanowienia, 

i nienawidzę wszelkiej drogi fałszu. 

TWOJE napomnienia są przedziwne, 

dlatego przestrzega ich moja dusza. 

Poznanie TWOICH słów oświeca 

i naucza niedoświadczonych. 

Z DRUGIEGO LISTU ŚW. PAWŁA APOSTOŁA DO RZYMIANRz 8, 28-30 

Bracia: 

Wiemy, że BÓG z tymi, którzy GO miłują, współdziała we wszystkim dla ich do-

bra, z tymi, którzy są powołani według JEGO zamiaru. Albowiem tych, 

których od wieków poznał, tych też przeznaczył na to, by się stali na wzór 

obrazu JEGO SYNA, aby ON był pierworodnym między wielu braćmi. 

Tych zaś, których przeznaczył, tych też powołał, a których powołał, tych też 

usprawiedliwił, a których usprawiedliwił, tych też obdarzył chwałą. 

AKLAMACJAMt 11, 25 Alleluja, Alleluja 

Wysławiam CIĘ, OJCZE, PANIE nieba i ziemi, 

że tajemnice królestwa objawiłeś prostaczkom. 

SŁOWA EWANGELII WEDŁUG ŚW. MATEUSZAMt 13, 44-52 

JEZUS opowiedział tłumom taką przypowieść: 

»Królestwo niebieskie podobne jest do skarbu ukrytego w roli. Znalazł go 

pewien człowiek i ukrył ponownie. Uradowany poszedł, sprzedał wszystko, 

co miał, i kupił tę rolę. 

Dalej, podobne jest królestwo niebieskie do kupca, poszukującego 

pięknych pereł. Gdy znalazł jedną drogocenną perłę, poszedł, sprzedał 

wszystko, co miał, i kupił ją. 

Dalej, podobne jest królestwo niebieskie do sieci, zarzuconej w morze 

i zagarniającej ryby wszelkiego rodzaju. Gdy się napełniła, wyciągnęli ją 

na brzeg i usiadłszy, dobre zebrali w naczynia, a złe odrzucili. Tak będzie 

przy końcu świata wyjdą aniołowie, wyłączą złych spośród sprawiedliwych 

i wrzucą w piec rozpalony; tam będzie płacz i zgrzytanie zębów. 

Zrozumieliście to wszystko?«. 

Odpowiedzieli MU: „Tak jest”. 

A ON rzekł do nich: »Dlatego każdy uczony w Piśmie, który stał się uczniem 

królestwa niebieskiego, podobny jest do ojca rodziny, który ze swego 

skarbca wydobywa rzeczy nowe i stare«. 

PATRON TYGODNIA: BŁ. FRANCISZEK STRYJAS, MĘCZENNIK 
Urodził się 26.I.1882 w niewielkiej wsi Popów, 
ok. 20 km od Kalisza. 

Rodzice, Marcin i Antonina z domu Włudarek, 
byli rolnikami (mieli ok. 5 ha, co na owe czasy 
było średnim gospodarstwem). Miał trzy siostry. 

Już 27.I.1882 został ochrzczony w kościele 
pw. św. Katarzyny w Iwanowicach (gdzie urodził 
się o. Augustyn Kordecki, obrońca Jasnej Góry). 

Od najmłodszych lat musiał pomagać ojcu w ró-
żnych pracach rolnych. 

Tylko przez krótki czas chodził do szkoły w Szczy-
tnikach, ale pod opieką rodziców nauczył się 
czytania i pisania. Przede wszystkim jednak 
otrzymał od nich wychowanie religijne. 

W 1901 ożenił się z Józefą Kobyłką. Zamieszkali 
w Kuczewoli, ok. 4 km od Popowa. 

Tam przyszło na świat ich siedmioro dzieci: 
czterech synów i trzy córki. 

W 1930 – po prawie 9 latach cierpienia, gdy 
Franciszek poświęcił cały w zasadzie majątek na jej leczenie – żona zmarła. 

Ożenił się ponownie, z wdową Józefą Lejman primo voto Nosal, i przeniósł do wsi 
Takomyśle, gdzie Józefa miała swoje ok. 5.5 ha gospodarstwo. Dzieci nie mieli. 

Odtąd związał się z parafią Chełmce. 

Po wybuchu II wojny światowej ziemia kaliska już 3.IX.1939 została podbita 
i włączona do tzw. Kraju Warty, który Niemcy bezpośrednio przyłączyli do Rzeszy 
Niemieckiej. Tysiące Polaków wysiedlono do Generalnej Guberni. A w latach 
1940-41 wyrzucono z parafii ponad 90% polskich kapłanów. Większość zesłano 
do obozu koncentracyjnego Dachau. Rozpoczynał się podwójny proces – 
wynarodawiania i wykorzeniania z religii katolickiej. dokończenie na odwrocie 

http://www.swzygmunt.knc.pl/
http://www.tate.org.uk/art/artworks/millais-the-pearl-of-great-price-a00804
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INFORMACJE PARAFIALNE 
 1.VIII (piątek): I PIĄTEK MIESIĄCA. 

 70 rocznica wybuchu Powstania Warszawskiego. W in-
tencji poległych i pomordowanych powstańców będzie-
my się modlić w czasie Mszy św. o 1800. 

 Spowiedź 1szo-piątkowa ½ godz. przed Mszą św. 
 2.VIII (sobota): 1-SZA SOBOTA MIESIĄCA. 

 Msza św. o NIEPOKALANYM SERCU MARYI o 1800. 
 3.VIII (niedziela): 1-SZA NIEDZIELA MIESIĄCA. 

 Po sumie adoracja Najświętszego Sakramentu, a po niej 
spotkanie Kół Żywego Różańca. 

ŚLUBY 
Sakrament Małżeństwa w ostatnim czasie przyjęli: 

26.VII Konrad MILLER i Sylwia SALAMONIK 

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

ZAPOWIEDZI 
Zapowiedź II: Marek DOMINIK, kawaler z parafii tutejszej, i Magdalena 

SZYMAŃSKA, panna z parafii w Kędzierówce 

Zapowiedź II: Krzysztof HANDEL, kawaler z parafii tutejszej, i Weroni-
ka JAWORSKA, panna z parafii vśw. Józefa w Józefosławiu 

, Zapowiedź I: Krzysztof SZYMAŃSKI, kawaler z parafii tutejszej, i Iga 

Malwina KSIĄŻEK, panna z parafii pw. św. Izydora w Ostrówku 

Zapowiedź I: Krzysztof KAMIŃSKI, kawaler z parafii tutejszej, i Monika 

PĘKACKA, panna z parafii pw. św. Tomasza Apostoła w Warszawie 

Zapowiedź I: Mariusz ADAMCZYK, kawaler z parafii tutejszej, i Joanna 

JAMIOŁKOWSKA, panna z parafii pw. Wniebowzięcia NMP w Konstancinie 
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. Witold KOWALCZYK  14.VII.2014 l. 83 

Wieczne odpoczywanie racz Mu dać PANIE! 

INTENCJE MSZALNE 

28.VII 
(poniedziałek) 

730  

1800 † Franciszka, Antoniego i Ryszarda KORNASZEWSKICH 

29.VII 
(wtorek) 

730  

1800  

30.VII 
(środa) 

730  

1800  

31.VII 
(czwartek) 

730  

1800 
† Genowefy ORNAT, w 3 rocznicę śmierci,Tadeusza ORNATA, 

Jana i Marty GONCIKOWSKICH 

1.VIII 
(piątek) 

730  

1800 w intencji powstańców Warszawy 1944 r. 

2.VIII 
(sobota) 

730  

1800 † zmarłych z rodzin RACZYŃSKICH i KACZMARSKICH 

3.VIII 
(niedziela) 

845 
† Henryka DUDKA, jego rodziców, Heleny, Piotra i Jerze-

go MILEWSKICH zmarłych z rodzin MILEWSKICH i DUDKÓW 

1030 
† Stanisława, Jana i Marianny RAWSKICH, Franciszka i 

Teresy KANABUSÓW, Józefa i Józefy LEWANDOWSKICH 

1200 
† Stefana i Mieczysława KOMOSÓW, 

Emilii KURANOWSKIEJ 

1800 
† Czesława KŁOSZEWSKIEGO, Anny i Władysława 

KŁOSZEWSKICH, Marianny i Stanisława WIŚNIEWSKICH, 

Janiny i Donata BABICZÓW 

KALWARIE RZECZPOSPOLITEJ: KALWARIA PACŁAWSKA 
Kalwaria Pacławska, ok. 24 km 

od Przemyśla, założona została 

w 1665 przez Andrzeja Maksy-

miliana Fredrę. Ponoć ów kasz-

telan lwowski, podczas polowa-

nia, tam, gdzie dziś stoi kościół, 

miał między rogami ściganego 

jelenia ujrzeć jaśniejący krzyż… 

Wówczas sprowadził francisz-

kanów i ufundował im drewniany 

kościół i klasztor. 

Na miejsce powstania wybrano lokalizację przypominającą krajobraz Jero-

zolimy. Dwa wzniesienia - pacławska Golgota i Góra Oliwna - przecięte są 

doliną, w której płynie rzeka Wiar, będąca odwzorowaniem rzeki Cedron… 

Tam Fredro miał postawić 28 kaplic - żadna się nie zachowała. Pewnie 

były to kaplice drewniane lub proste, wykonane w formie figur bądź krzyży. 

Często zamieszkiwali przy nich pustelnicy, spędzając życie na modlitwie… 

Klasztor i kościół w Kalwarii Pacławskiej jednak przetrwały, dzięki Szcze-

panowi Józefowi Dwernickiemu, XVIII-wiecznemu cześnikowi przemys-

kiemu. Dwernicki zaangażował się w budowę ok. 20 kaplic. 

Długość samej Drogi Krzyżowej przez niego wytyczonej to ok. 1662 m. Ale 

franciszkanie budowali dalej. Do 1875 powstało 41 kaplic, w tym 35 mu-

rowanych i 6 drewnianych, jeden krzyż drewniany i trzy kamienne słupy. 

Dziś ścieżki kalwaryjskie – zwane „dróżkami” - mają 10 km. 

A w 1768 Klemens XIII nadał Kalwarii przywileje właściwe Ziemi Świętej. 

Dwernicki w 1775 ufundował też nową świątynię pw. Znalezienia Krzyża 

Świętego. Obok kościoła wybudowano nowy klasztor. 

Najtrudniejszy okres dla Kalwarii miał miejsce w VII.1944. W klasztorze 

przed UPA chronili się okoliczni mieszkańcy. Strach ogarnął wszystkich. 

Ale Ukraińcy nie zaatakowali. Wspominano, że „bandyci już podchodzili do 

Kalwarii, chcieli wyrżnąć wioskę a także zakonników. Nagle zrobiło się 

cicho, ktoś dał znać, że bandyci wycofali się, że uciekli. Po latach 

napotkany [Ukrainiec], niejaki Mikołaj Bijan, […] powiedział, że […] chcieli 

wszystkich pozabijać. Jednak, kiedy podeszli […], przestraszyli się, bo nad 

klasztorem pojawiła się światłość, która jakby osłaniała święte miejsce. 

Tak, to dzięki MATCE BOŻEJ, naszej KALWARYJSKIEJ, się uratowaliśmy”… 

il. KALWARIA PACŁAWSKA – jedna ze stacji; źródło: www.polskaniezwykla.pl 

OD TRWOGI NOCNEJ OCZYŚĆ NAS… 
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 (1922, Warszawa – 1944, Warszawa), „Modlitwa II” 

il. PRZED RUINAMI ZAMKU W WARSZAWIE (OK 1942) – MARTYKA, Władysław (1914, Warszawa – 1.VIII.1944, Warszawa) źródło: www.1944.pl 

PATRON TYGODNIA: BŁ. FRANCISZEK STRYJAS, MĘCZENNIK, DOKOŃCZENIE 
Także i księża posługujący w Chełmcach zostali 5.X.1940 wywiezieni do Dachau. 
Kościół zamknięto. Dorośli i dzieci pozbawieni zostali opieki duszpasterskiej. 

I to dzieciom poświęcił się wówczas Franciszek. 

Zaczął potajemnie nauczać religii, za co groziła kara śmierci. Najpierw u siebie. 
Później u znajomych. Jedna z uczennic wspominała: „Uczyliśmy się na łąkach, 
w lesie, pod rozłożystymi lipami, pod cienistymi wiązami, na polanach pełnych 
krzewów, nad rzeką. W dni pochmurne, deszczowe i chłodne gromadziliśmy się 

w stodołach, czasem w drewnianej chacie ‘Sobisia’, gdzie stały ławy i kilka ubogich 
sprzętów, a grube okiennice mało wpuszczały światła słonecznego”

Emilia Piechota
… 

Wkrótce tajemne nauczanie rozszerzyło się na okoliczne wioski. Wieść się ro-
zeszła i do Franciszka zaczęli zgłaszać się rodzice z osieroconych parafii: 
Godziesze, Iwanowice, Opatówek, Tłokinia, Dębe, etc. 

W ciągu niecałych 3 lat przygotował prawie 300 dzieci do I Komunii Świętej. 
Przyjąć ją one mogły tylko kościołach pw. św. Gotarda w Kaliszu i w Dębem. 

20.VII.1944 otrzymał wezwanie do stawienia się na posterunek niemieckiej 
żandarmerii w Opatówku. Ostrzegano go. Doradzano ucieczkę. Nie zgodził się. 

Już w Opatówku był bity i torturowany. Przesłuchania trwały dwa dni. Oskarżano 
go o tajne nauczanie dzieci, prowadzenie działalności politycznej, o bycie 
„zakonspirowanym katolickim klechą”. 

Z Opatówka przewieziono go do więzienia gestapo w Kaliszu, gdzie przesłu-
chania, połączone z nieludzkim biciem i torturowaniem, kontynuowano. 

Po 10 dniach, 31.VII.1944, odszedł do PANA… 

Następnego dnia rodzina dostała list: „Zabrać swojego księdza. Przyjechać 
z trumną”. Ciało Franciszka nosiło wyraźne ślady tortur. 

2.VIII.1944 został pochowany na cmentarzu w Godzieszach (cmentarz w Chełm-
cach, jak i kościół parafialny, były zamknięte). 

Beatyfikował go, 13.VI.1999, Jan Paweł II w gronie 108 polskich męczenników 
II wojny światowej. (uroczystość 31 lipca) 

il. na odwrocie: BŁ. FRANCISZEK STRYJAS, współczesny obraz; źródło: www.biblioteka.opatowek.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.polskaniezwykla.pl/web/place/gallery,1,16109.html
http://www.1944.pl/galerie/fototeka/foto/1951/kategoria/86
http://www.biblioteka.opatowek.pl/opatowianie/franciszek-stryjas.html
http://www.swzygmunt.knc.pl/

