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Śmierć jest kresem życia ziemskiego. Czas jest miarą naszego życia; w jego biegu zmieniamy się i starzejemy. Jak w przypadku wszystkich istot żyjących 

na ziemi, śmierć jawi się jako normalny koniec życia. Ten aspekt śmierci jest pewnym przynagleniem dla naszego życia; pamięć o naszej śmiertelności służy 

także jako przypomnienie, że mamy tylko ograniczony czas, by zrealizować nasze życie: 

Pomnij… na STWÓRCĘ swego w dniach swej młodości… zanim wróci się proch do ziemi, tak jak nią był, a duch powróci do BOGA, który go dałKoh 12, 1. 7. [KKK, 1007.] 

JEDENASTA NIEDZIELA ZWYKŁA 

 
PRZYPOWIEŚĆ O ZIARNIE GORCZYCY — NICUSOR, Dymitr 

współczesna ikona; źródło: blogs.nd.edu 

Z KSIĘGI PROROKA EZECHIELAEz 17,22-24 

To mówi PAN BÓG: 

»JA także wezmę wierzchołek z wysokiego cedru i zasadzę, u najwyższych 

jego pędów ułamię gałązkę i zasadzę ją na górze wyniosłej i wysokiej. 

Na wysokiej górze izraelskiej ją zasadzę. Ona wypuści gałązki i wyda owoc, 

i stanie się cedrem wspaniałym. Wszystko ptactwo pod nim zamieszka, 

wszystkie istoty skrzydlate zamieszkają w cieniu jego gałęzi. 

I wszystkie drzewa polne poznają, że JA jestem PANEM, który poniża drzewo 

wysokie, który drzewo niskie wywyższa, który sprawia, że drzewo zielone 

usycha, który zieloność daje drzewu suchemu. 

JA, PAN, rzekłem i to uczynię«. 

PSALM RESPONSORYJNYPs 92,2-3.13-14.15-16 

REFREN: Dobrze jest śpiewać, TOBIE, PANIE BOŻE 

Dobrze jest dziękować PANU 

i śpiewać TWEMU imieniu, NAJWYŻSZY: 

z rana głosić TWOJĄ łaskawość, 

a wierność TWOJĄ nocami. 

Sprawiedliwy zakwitnie jak palma, 

rozrośnie się jak cedr na Libanie. 

Zasadzeni w domu PAŃSKIM 

rozkwitną na dziedzińcach naszego BOGA. 

Nawet i w starości wydadzą owoc, 

zawsze pełni życiodajnych soków, 

aby świadczyć, że PAN jest sprawiedliwy, 

ON OPOKĄ moją i nie ma w NIM nieprawości. 

Z DRUGIEGO LISTU ŚW. PAWŁA APOSTOŁA DO KORYNTIAN2 Kor 5,6-10 

Bracia: 

Mając ufność, wiemy, że jak długo pozostajemy w ciele, jesteśmy 

pielgrzymami z daleka od PANA. Albowiem według wiary, a nie dzięki 

widzeniu postępujemy. Mamy jednak nadzieję i chcielibyśmy raczej 

opuścić nasze ciało i stanąć w obliczu PANA. 

Dlatego też staramy się JEMU podobać, czy to gdy z NIM jesteśmy, czy 

gdy z daleka od NIEGO. 

Wszyscy bowiem musimy stanąć przed trybunałem CHRYSTUSA, aby każdy 

otrzymał zapłatę za uczynki dokonane w ciele, złe lub dobre. 

AKLAMACJA Alleluja, Alleluja, Alleluja 

Ziarnem jest słowo BOŻE, a siewcą jest CHRYSTUS, 

każdy, kto GO znajdzie, będzie żył na wieki. 

SŁOWA EWANGELII WEDŁUG ŚW. MARKAMk 4,26-34 

JEZUS powiedział do tłumów: 

»Z królestwem BOŻYM dzieje się tak, jak gdyby ktoś nasienie wrzucił 

w ziemię. Czy śpi, czy czuwa, we dnie i w nocy nasienie kiełkuje i rośnie, 

on sam nie wie jak. Ziemia sama z siebie wydaje plon, najpierw źdźbło, 

potem kłos, a potem pełne ziarno w kłosie. A gdy stan zboża na to poz-

wala, zaraz zapuszcza sierp, bo pora już na żniwo«. 

Mówił jeszcze: »Z czym porównamy królestwo BOŻE lub w jakiej przypo-

wieści je przedstawimy? Jest ono jak ziarnko gorczycy; gdy się je wsiewa 

w ziemię, jest najmniejsze ze wszystkich nasion na ziemi. Lecz wsiane, 

wyrasta i staje się większe od innych jarzyn; wypuszcza wielkie gałęzie, 

tak że ptaki powietrzne gnieżdżą się w jego cieniu«. 

W wielu takich przypowieściach głosił im naukę, o ile mogli ją zrozumieć. 

A bez przypowieści nie przemawiał do nich. 

Osobno zaś objaśniał wszystko swoim uczniom. 

PATRONKA TYGODNIA: BŁ. ALBERTYNA BERKENBROCK, DZIEWICA I MĘCZENNICA 
Urodziła się 11.IV.1919 w osadzie São Luís w brazylijskim 

stanie Santa Catarina. 

Rodzice, Jan Herman i Elżbieta z domu Schmoller byli 
rolnikami, potomkami niemieckich emigrantów. 

25.V.1919 przyjęła sakrament chrztu św., a 9.III.1925 
sakrament bierzmowania. 

Miała szczególne nabożeństwo do MATKI BOŻEJ 
i św. Alojzego Gonzagi, patrona São Luís. 

Uczyła się dobrze. Była uczynna i pokorna. Nie rea-
gowała, gdy rówieśnicy, w szczególności chłopcy, 
w trakcie zabaw, naśmiewali się z niej. 

Bawiła się ze wszystkimi dziećmi, niezależnie od ra-
sy. Były wśród nich dzieci jednego z pracowników 
rodzinnego gospodarstwa, niejakiego Maneco Palho-
ça – Murzyna. Niejednokrotnie dzieliła się nimi nawet 
chlebem. A działo się to w czasach, gdy rasizm był 
ciągle wielkim problemem… 

16.VIII.1928 przystąpiła do I Komunii Świętej. Miała 
wówczas powiedzieć, że to „najpiękniejszy dzień w jej życiu”… 

Trzy lata później, 15.VI.1931, gdzieś się zawieruszył jeden z wołów. Podczas 
poszukiwań napotkała Maneco Palhoça, który wskazał pobliski zagajnik. Udała się 
tam i tam Maneco ją zaatakował. 

Najpierw próbował ją namówić do współżycia. Odmówiła. Wówczas spróbował ją 
zgwałcić. 12-letnia dziewczynka broniła się. Rzucił ją na ziemię. Nie ustawała… 

Nie będąc w stanie spełnić niecnego czynu i wiedząc, że nie da się próby gwałtu 
urzymać w tajemnicy, Maneco chwycił ją za włosy i nożem podciął jej gardło… 

Powiadomił o „odnalezieniu” ciała, po czym oskarżył niejakiego Jana Candinho.… 

Później Maneco pojawił się przed wystawionym ciałem zamordowanej i wówczas 
świadkowie zauważyli, że z rany szyjnej zaczęła znów wypływać krew… 

Dwa dni później aresztowanego Jana Candinho sprowadzono przed katafalk 
zamordowanej. Przy ciele zmarłej nakazano mu – na krucyfiks – przysiąc niewin-
ność. Gdy to uczynił krew miała przestać z ran wypływać… 

Maneco, czując, że zaczyna być podejrzanym, uciekł. Został jednakże schwytany 

i przyznał się (i do dwóch innych mordów). Ale nie przyznał się do próby gwałtu… 

Stanął przed sądem i został skazany na dożywocie. 

Dopiero w więzieniu miał wyznać jednemu ze współwięźniów, że zamordował 
Albertynę, gdy ta broniła się przed gwałtem. Zmarł w więzieniu po ok. 7 latach… 

Wokół grobu Albertyny szybko narodził się kult. Zaczęli gromadzić się pątnicy. 
Wieści o otrzymanych za jej wstawiennictwem łaskach spowodowały, iż W 2001 
relikwie Albertyny przeniesiono do kościoła w São Luís. 

20.X.2007 w Tubarão beatyfikował ją Benedykt XVI… (uroczystość 15 czerwca) 

il.: ALBERTYNA BERKENBROCK – współczesny wizerunek; źródło: nobility.org 

http://www.swzygmunt.knc.pl/
http://blogs.nd.edu/fullofgrace/2012/11/11/faith-in-doubt/
http://nobility.org/2012/05/31/john-story/
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INFORMACJE PARAFIALNE 
 1-30.VI: NABOŻEŃSTWA CZERWCOWE do NAJŚWIĘTSZEGO SERCA 

PANA JEZUSA codziennie o 1730. 
 13–14.VI: Pielgrzymka rzeczna św. Zygmunta do Płocka. 
 15.VI (poniedziałek): O 1900 młodzież z naszej parafii przyjmie 

sakrament bierzmowania z rąk bpa Rafała MARKOWSKIEGO. 
Księże biskupie – serdecznie witamy! 

 21.VI (niedziela): Warsztaty dla małżeństw „Nawigacja w Rodzi-
nie”, poruszające problematykę życia rodzinnego, komunika-
cji w rodzinie i wychowania dzieci, o 1500–1800, w domu 
rekolekcyjnym. Organizatorzy zapewniają również opiekę 
dla dzieci. Zapraszamy! 

 W dniach 26.VII–7.VIII nasza parafia organizuje wyjazd 
wakacyjny dla dzieci i młodzieży do Ustrzyk Dolnych. Zapisy 
i bliższe informacje u ks. Darka. 

 Parafia rozpoczęła remont ogrodzenia kościoła poczynając 
od muru zamykającego plac przykościelny od strony wschod-
niej. Najpoważniejszych prac ogrodzenie wymaga jednak 
od strony południowej. Związane jest to z dużymi wydatkami, 
dlatego nasi duszpasterze zwracają się do wszystkich parafian 
o wsparcie tych prac. Bez odpowiednich środków parafia 

nie będzie w stanie zrealizować remontu. 
Konserwacji wymaga również figura MATKI BOŻEJ stojącej 
przed kościołem i na ten cel w najbliższym czasie także 
zbierane będą ofiary. Z góry serdeczne Bóg zapłać! 

 Chrzty w czerwcu w 4. niedzielę miesiąca, 28.VI, na sumie. 
Zgłoszenia do 19.VI w kancelarii. Przygotowanie przed chrztem 
dla rodziców i chrzestnych 21.VI po sumie, w kościele. 

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

12.VI Blanka Aleksandra ANDRYSZCZYK  

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

ŚLUBY 
Sakrament Małżeństwa w ostatnim czasie przyjęli: 

12.VI Adam Robert ANDRYSZCZYK i Maja Katarzyna SOKALSKA 

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

ZAPOWIEDZI 
Zapowiedź II: Adam ZIELIŃSKI, kawaler z parafii pw. św. Jana Chrzciciela w Go-

łyminie, i Ewelina BRZEZIŃSKA, panna z parafii tutejszej 

Zapowiedź I: Łukasz CHOŁUJ, kawaler, i Aneta Karolina KOŁPAK, 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 I MODLITEWNE 

15.VI 
(poniedziałek) 

730 † Ireny, Elżbiety, Pawła i Jana 

1800 
† Rozalii, Marianny, Henryka WINIARKÓW, 

Janiny BOROWSKIEJ, 

dziadków STAROSÓW 

1900 w intencji bierzmowanych 

16.VI 
(wtorek) 

730 † Ireny, Elżbiety, Pawła i Jana 

1800 
† Aliny WŁOSIŃSKIEJ, 

Mariana BARANA, 

Zenona BARAŃSKIEGO 

17.VI 
(środa) 

730 † Ireny, Elżbiety, Pawła i Jana 

1800 
† Mirosławy i Mieczysława CICHECKICH, 

zmarłych z rodzin CICHECKICH, BOROWSKICH, ROPELEWSKICH, 

KONDEJÓW, WITCZAKÓW i BROJKÓW 

18.VI 
(czwartek) 

730 w intencji Elżbiety 

1800 
† Joanny i Stanisława JASIŃSKICH, 

Kazimiery i Tadeusza WIEWIÓRÓW 

19.VI 
(piątek) 

730 † cierpiących w czyśćcu 

1800 

† Czesława KŁOSZEWSKIEGO, 

Anny i Władysława KŁOSZEWSKICH, 

Marianny i Stanisława WIŚNIEWSKICH, 

Janiny i Donata BABICZÓW 

20.VI 
(sobota) 

730 † Marianny i Antoniego KRÓLÓW 

1800 
w intencji nowożeńców: 

Tomasza ŻELECHOWSKIEGO i Izabeli KLIMEK 

21.VI 
(niedziela) 

845 
† Janiny WRONA, 

Sabiny MATERZYŃSKIEJ, 

zmarłych z rodzin WRONÓW 

1030 
† Mieczysława KŁOSZEWSKIEGO, 

Jana i Zofii ZDUŃCZYKÓW 

1200 

† Zbigniewa SMOLIŃSKIEGO, w 4 rocznicę śmierci, 

Wacława i Wacławy NOWIŃSKICH 

† Janiny i Kazimierza GĄCIKOWSKICH, 

Władysława ŻUBERA, w 10 rocznicę śmierci, 

Pawła i Wandy CZARNOWSKICH 

1800 
† Jana i Aleksandry BOCZKOWSKICH, 

Stanisława i Teresy BOROWSKICH 

NIEZWYKŁE WYDARZENIA: ŚWIETLISTE HOSTIE Z HERENTALS 

W 1412 do niewielkiego flaman-

dzkiego miasteczka Herentals przy-

był niejaki Jan van der Langerste-

den i zamieszkał w hotelu. 

Jan – wg niektórych źródeł zubożały 

szlachcic – był złodziejem. Przemie-

szczał się po kraju i rabował 

kościoły, wynosząc z nich co cen-

niejsze przedmioty i sprzedając je 

później znanym sobie paserom. 

Dzień po przybyciu do Herentals, 

28.I.1412, udał się do oddalonej 

o ok. 12 km wioski Wechelderzande. 

Tam wszedł do kościoła i przez 

nikogo nie zauważony skradł kielich 

i cyborium zawierające pięć konse-

krowanych HOSTII… 

Gdy wracał do Herentals, w miejscu 

zwanym „De Hegge”, w pobliżu 

wioski Poederlee, poczuł jakby coś spętało mu nogi. 

Próbował wyrzucić HOSTIE do niewielkiej rzeczki – nie był w stanie. 

Sparaliżowany ze strachu zobaczył nagle niewielką króliczą norę. Podszedł 

i, ku swemu zdumieniu, udało mu się wrzucić do niej skradzione HOSTIE… 

Poczuł jakby pęta opadły mu ze stóp. Powrócił do Herentals. 

Tymczasem w Wechelderzande wykryto kradzież. Sprawą zajął się lokalny 

szeryf, niejaki Gilbert De Pape. Jan szybko stał się jednym z podejrzanych. 

Zaskoczono go w hotelu i przeszukano. Odnaleziono kielich i cyborium. 

Złodziej przyznał się do czynu. Nie przyznał się aliści do wyrzucenia HOSTII… 

Został osądzony i skazany na śmierć. Przygotowano szubienicę. 

Ósmego dnia po kradzieży, gdy stanął na szafocie, przystąpił do niego 

kapłan. Jan ukorzył się i wyznał grzechy. Widząc to sędzia, w zamian 

za ujawnienie miejsca ukrycia HOSTII, wstrzymał egzekucję. 

Sędzia, strażnicy i Jan udali się w kierunku Poederlee, bacznie obserwo-

wani przez tłum świadków. Zbliżając się do „De Hegge” wszyscy zobaczyli 

nagle na polu emanujące z ziemi światło. Gdy podeszli bliżej ujrzeli pięć 

święcących HOSTII ułożonych w formie krzyża… 

HOSTIE, mimo upłynięcia 8 dni, mimo deszczowej i śnieżnej pogody, 

panującej w międzyczasie, były nienaruszone… 

Zaniesiono je procesjonalnie z powrotem do Poederlee. Później część 

z nich przeniesiono do Herentals. 

A Janowi miedzianym toporem odcięto świętokradczą dłoń… 

W miejscu odnalezienia HOSTII wybudowano najpierw niewielką kapliczkę, 

która stała się celem wielu pielgrzymek. Później księżna Luksemburga, 

Elżbieta Van Görlitz, córka Jana Zgorzeleckiego, księcia Zgorzelca i części 

Dolnych Łużyc, doprowadziła do jej rozbudowania, w stylu gotyckim, i za-

mienienia jej w niewielkie sanktuarium. W latach 1672-3 dobudowano 

do niej zakrystię. A w 1909 wstawiono nowe witraże o tematyce cudu… 

W 1620 kaplicę-sanktuarium odwiedził ją m.in. Jan van Malderen, biskup 

diecezji antwerpskiej, a w 1749 sam papież Benedykt XIV. 

HOSTIE przechowywano w Herentals i Poederlee co najmniej do XVI w. 

Do dziś co 25 lat do sanktuarium „De Hegge” rusza uroczysta pielgrzymka, 

zwana Ommegang van de Hegge. Przebrani w stroje epoki pielgrzymi 

niosą w niej m.in. dwa obrazy autorstwa XIX w. malarza belgijskiego, 

Antoniego van Ysendyck, ukazujące niezwykłe wydarzenia. Na miejscu 

sprawowana jest uroczysta Msza św. Obrazy są następnie zwracane 

do kościoła pw. św. Waldetrudy w Herentals. 

Ostatnia taka pielgrzymka miała miejsce w 2012… 

il. ODNALEZIENIE HOSTII W HERENTALS — VAN YSENDYCK, Antoni (1801, Antwepia - 1875, Bruksela) 

fragm., 1823, olejny na płótnie, 195×145 cm, kościół pw. św. Waldetrudy, Herentals; źródło: balat.kikirpa.be 

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://balat.kikirpa.be/photo.php?path=B044505&objnr=32209&nr=1
http://www.swzygmunt.knc.pl/

