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„Umiłowawszy swoich… do końca ich umiłował”J 13, 1: ta miłość nadaje ofierze CHRYSTUSA wartość odkupieńczą i wynagradzającą, ekspiacyjną 

i zadośćczyniącą. ON nas wszystkich poznał i ukochał w ofiarowaniu swego życiapor. Ga 2, 20; Ef 5, 2. 25. „Miłość CHRYSTUSA przynagla nas, pomnych na to, że skoro 

JEDEN umarł za wszystkich, to wszyscy pomarli”2 Kor 5,14. Żaden człowiek, nawet najświętszy, nie był w stanie wziąć na siebie grzechów wszystkich ludzi 

i ofiarować się za wszystkich. Istnienie w CHRYSTUSIE BOSKIEJ OSOBY SYNA, która przekracza i równocześnie obejmuje wszystkie osoby ludzkie oraz ustana-

wia GO GŁOWĄ całej ludzkości, umożliwia JEGO ofiarę odkupieńczą za wszystkich. [KKK, 616.] 

DWUNASTA NIEDZIELA ZWYKŁA 

 
UCISZ SIĘ — DIETRICH, Antoni (1833, Miśnia – 1904, Lipsk) 

z “Biblia i jej historia w tysiącu obrazach”, wyd. Franciszek R. Niglutsch, Nowy Jork, 1910; źródło: www.gci.org 

Z KSIĘGI PROROKA HIOBAHi 38, 1. 8-11 

Z wichru PAN powiedział Hibowi te słowa: 

»Kto bramą zamknął morze, gdy wyszło z łona wzburzone, gdym chmury 

mu dał za ubranie, za pieluszki ciemność pierwotną? 

Złamałem jego wielkość mym prawem, wprawiłem wrzeciądze i bramę. 

I rzekłem: ‘Aż dotąd, nie dalej. Tu zapora dla twoich nadętych fal’«. 

PSALM RESPONSORYJNYPs 107 (106), 23-24. 26-26. 28-29. 30-31 (R.: por. 1) 

REFREN: Chwalmy na wieki miłosierdzie PANA 

Ci, którzy statkami ruszyli na morze, 

by handlować na wodach ogromnych, 

widzieli dzieła PANA 

i JEGO cuda wśród głębin. 

Rzekł i zerwał się wicher 

burzliwie piętrząc fale. 

Wznosili się pod niebo, zapadali w otchłań, 

ich dusza truchlała w nieszczęściu. 

Wołali w niedoli do PANA, 

a ON ich uwolnił od trwogi. 

Zamienił burzę na powiew łagodny, 

umilkły morskie fale. 

Radowali się w ciszy, która nastała, 

przywiódł ich do upragnionej przystani. 

Niechaj dziękują PANU za JEGO miłosierdzie, 

za JEGO cuda wobec synów ludzkich. 

Z DRUGIEGO LISTU ŚW. PAWŁA APOSTOŁA DO KORYNTIAN2 Kor 5, 14-17 

Bracia: 

Miłość CHRYSTUSA przynagla nas, pomnych na to, że skoro jeden umarł 

za wszystkich, to wszyscy pomarli. A właśnie za wszystkich umarł CHRYSTUS 

po to, aby ci, co żyją, już nie żyli dla siebie, lecz dla TEGO, który za nich 

umarł i zmartwychwstał. 

Tak więc i my odtąd już nikogo nie znamy według ciała; a jeśli nawet 

według ciała poznaliśmy CHRYSTUSA, to już więcej nie znamy GO w ten spo-

sób. Jeżeli więc ktoś pozostaje w CHRYSTUSIE, jest nowym stworzeniem. 

To co dawne, minęło, a oto wszystko stało się nowe. 

AKLAMACJAŁK 7, 16 Alleluja, Alleluja, Alleluja 

Wielki prorok powstał między nami 

i BÓG nawiedził lud swój. 

SŁOWA EWANGELII WEDŁUG ŚW. MARKAMk 4, 35-41 

Gdy zapadł wieczór owego dnia, JEZUS rzekł do swoich uczniów: »Przepraw-

my się na drugą stronę«. 

Zostawili więc tłum, a JEGO zabrali, tak jak był w łodzi. Także inne łodzie 

płynęły z NIM. 

Naraz zerwał się gwałtowny wicher. Fale biły w łódź, tak że łódź się już na-

pełniała. ON zaś spał w tyle łodzi na wezgłowiu. Zbudzili GO i powiedzieli 

do NIEGO: «NAUCZYCIELU, nic CIĘ to nie obchodzi, że giniemy?» 

ON wstał, rozkazał wichrowi i rzekł do jeziora: »Milcz, ucisz się«. Wicher 

się uspokoił i nastała głęboka cisza. 

Wtedy rzekł do nich: »Czemu tak bojaźliwi jesteście? Jakże wam brak 

wiary?« 

Oni zlękli się bardzo i mówili jeden do drugiego: «Kim właściwie ON jest, 

że nawet wicher i jezioro są MU posłuszne?» 

PATRON TYGODNIA: BŁ. ANDRZEJ ISZCZAK, MĘCZENNIK 
Urodził się 23.IX.1887 w Mikołajowie, ok. 40 km od Lwo-
wa, w zaborze austriackim, w rodznie unickiej. 

Uczył się w gimnazjum w Stryju, po czym wstąpił 
do seminarium greckokatolickiego we Lwowie. 

Studiował teologię w kolegium Canisianum w Innsbru-
cku. Tam 26.VI.1914 obronił pracę doktorską. 

Święceń kapłańskich udzielił mu prawd. metropolita 
archieparchii lwowskiej, abp Andrzej Szeptycki. 

W czasie I wojny światowej był kapelanem. 

W 1918 został prefektem lwowskiego seminarium, zaś 

od 1923 był proboszczem w Milnie, k. Tarnopola. 

W 1928 został wykładowcą dogmatyki i prawa kano-
nicznego we lwowskim seminarium. Był cenionym 
naukowcem. Opublikował wiele naukowych rozpraw 
i krótszych recenzji z tematyki historycznej, dogma-
tycznej i patrystycznej. 

Obowiązki profesorskie łączył z duszpasterzowaniem w Sychowie k. Lwowa. Tam 
też we IX.1939 zastał go IV rozbiór Polski. Lwów znalazł się w rękach rosyjskich. 

W czasie rosyjskiej okupacji kontynuował działalność duszpasterską. 

22.VI.1941 Niemcy zaatakowali rosyjskiego sojusznika (tzw. Operacja Barbarossa). 
Dwa dni później został przez Rosjan zatrzymany, ale jeszcze tego samego dnia 
zwolniony. Po powrocie namawiano go, by ukrył się na kilka dni. Odpowiedział: 

„Pasterz nie opuszcza swej trzody. Nie mogę opuścić parafian i się schować”… 

26.VI.1941 – tuż przed paniczną ucieczką – przed domem Andrzeja ponownie 
pojawili się Rosjanie. Zawlekli go na pobliskie pole. Tam, wśród krzaków i zarośli, 
przez chwilę go torturowali po czym jeden z żołdaków strzelił mu w brzuch. 

Pokłute bagnetami ciało odnaleziono kilka dni później… 

Pochowano go na lokalnym cmentarzu i tam spoczywa do dnia dzisiejszego… 

Beatyfikowany został 27.VI.2001, przez św. Jana Pawła II, w gronie 27 męczen-
ników totalitaryzmów rytu bizantyńskiego… (uroczystość 26 czerwca) 

il.: ANDRZEJ ISZCZAK; źródło: ru.wikipedia.org 
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INFORMACJE PARAFIALNE 
 1-30.VI: NABOŻEŃSTWA CZERWCOWE do NAJŚWIĘTSZEGO SERCA 

PANA JEZUSA codziennie o 1730. 
 21.VI (niedziela): 1500–1800 w domu rekolekcyjnym – warsztaty 

dla małżeństw „Nawigacja w Rodzinie”, poruszające proble-
matykę życia rodzinnego, komunikacji w rodzinie i wycho-
wania dzieci. 

 26.VI (piątek): 
 O 800 Msza św. na zakończenie roku szkolnego dla ucz-

niów ze szkół w Słomczynie i Brześcach. Serdecznie zapra-

szamy! uczniów, rodziców, nauczycieli i wychowawców. 

 Po Mszy św. o 1800, jak w każdy 4. piątek miesiąca, 
zapraszamy! na Różaniec rodziców w intencji dzieci. 

 28.VI (niedziela): Po każdej Mszy św. odbędzie się święcenie 
pojazdów. Każdy kierowca otrzyma obrazek z modlitwą 
kierowcy. Ofiary zebrane podczas święcenia pojazdów 
zostaną przeznaczone na program misyjny MIWA Polska, 
wspierający zakup samochodów dla polskich misjonarzy. 

 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. 

 Zespół Caritas współorganizuje w tegoroczne wakacje wyjazd 

dla dzieci i młodzieży z naszej parafii. Pragnęlibyśmy, by wśród 
uczestników znalazła się grupa dzieci z rodzin ubogich, 
których nie stać na pokrycie kosztów wyjazdu.Gorąco prosimy! 

o finansowe wsparcie tej inicjatywy. Dary można składać 
do skrzynki Caritas bądź przekazywać księżom lub organizato-

rom. Darczyńcom składamy serdeczne Bóg zapłać! 

 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. 

ŚLUBY 
Sakrament Małżeństwa w ostatnim czasie przyjęli: 

20.VI Tomasz Piotr ŻELECHOWSKI i Izabela Małgorzata KLIMEK 

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

ZAPOWIEDZI 
Zapowiedź II: 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 

ODESZLI 
W ostatnim czasie odszedł z naszego grona: 

śp. Józef WYSZOGRODZKI  9.VI.2015 l. 62 

Wieczne odpoczywanie racz Mu dać PANIE! 

INTENCJE MSZALNE I MODLITEWNE 

22.VI 
(poniedziałek) 

730 dziękczynna, za opiekę nad kierującymi pojazdami 

1800 w intencji Kamila, z racji urodzin 

23.VI 
(wtorek) 

730 w intencji powołań zakonnych 

1800 † Jana GRZYWACZA 

24.VI 
(środa) 

730 w pewnej intencji 

1800 
† Jana, Janiny i Władysława RAWSKICH, 

Lucyny, Władysława i Janusza BOROWSKICH, 

Adama i Elżbiety TRZASKOWSKICH 

25.VI 
(czwartek) 

730 
w intencji chorych i cierpiących, 

o ulgę w cierpieniu i wypełnienie się woli BOŻEJ w ich życiu 

1800 † Jana ROSZCZYKA w 1 rocznicę śmierci 

26.VI 
(piątek) 

730 † Zygmunta i Celiny PINDELSKICH 

800 w intencji uczniów, rodziców, nauczycieli i wychowawców 

1800 
† Jana, Wiesława, Teresy i Józefa NOGALÓW, 

Marianny i Stanisława HAKOWSKICH 

27.VI 
(sobota) 

730 † rodziców GUZIŃSKICH i WOJCIECHOWSKICH 

1800 
† Władysławy WĘCŁAWIAK, 

Janiny, Jerzego i Stanisława WĘCŁAWIAKÓW 

28.VI 
(niedziela) 

845 
† Jana STĘPNIAKA, 

Haliny SALAMONIK, z racji imienin 

1030 

† Janiny, Andrzeja, Józefy, Władysława i Elżbiety KANABUSÓW, 

Szczepana i Weroniki OKLEJÓW, 

Zofii MONETA 

dziękczynna za 31 lat życia sakramentalnego Barbary i Tadeusza, 
z prośbą o błogosławieństwo BOŻE i potrzebne łaski 

dla ich dzieci Aleksandry, Hanny i Adama 

1200 † Mariusza WALIGÓRY 

1800 
† Janiny i Leona SZYMBORSKICH, 

Stanisławy i Stanisława CIESIELCZUKÓW 

NIEZWYKŁE WYDARZENIA: UNOSZĄCE SIĘ HOSTIE W VOLTERRA 

Volterra to niewielka miejsco-

wość w Toskanii we Włoszech, 

o długiej historii. 

Założone zostało przez Etrus-

ków, w czasach prehistorycznych, 

jako Velathri. Pochodził z niego 

m.in. drugi papież w historii, Linus. 

Od tysiącleci znane było z wy-

dobycia soli i alabastru. 

Od V w. było miastem bisku-

pim. Szczególne znaczenie osią-

gnęło w XII w. Pozyskało wówczas status „wolnego miasta”. 

Później nastąpił upadek. Miasto wdało się w konflikty z sąsiadami. 

W szczególności potężna okazała się Florencja i pod koniec XIV w. 

opanowała Volterrę. Władza Florentczyków zubożyła miasto. Co bogatsi 

je opuścili sprzedając swe posiadłości za bezcen. 

Ostatni akt niezależności Volterry miał miejsce w 1472, dwa lata po wy-

kryciu w okolicach pokładów aluminium. Przekazanie praw do wydobycia 

Sienie odbyło się w atmosferze oskarżeń o korupcję. Wybuchła rewolta 

i wówczas Volterra ostatni raz spróbowała wybić się na samodzielność. 

W odpowiedzi Florencja Wawrzyńca Medyceusza, zwanego Wspaniałym, 

zainteresowana zyskami z nowej kopalni, wysłała 7,000 żołdaków, 

pod dowództwem Fryderyka da Montefeltro, znanego kondotiera. 

18.VI.1472 wojsko opanowało miasto, zrabowało je i zburzyło. Florencja 

natychmiast rozbudowała miejską fortecę, która na stulecia stała się 

symbolem jej władzy. 

Podczas zdobywania miasta miał wszelako miejsce pewien niezwykły 

incydent, który odbił się szerokim echem we Włoszech i nie tylko. 

Gdy żołdacy da Montefeltro wtargnęli do prowadzonego przez francisz-

kanów kościoła pw. św. Franciszka rozpoczęło się plądrowanie. Jeden 

z grabieżców połasił się na cenne cyborium przechowywane w taberna-

kulum i w świętokradczym akcie wyniósł je z kościoła. 

Nie wiadomo, czy zdawał sobie sprawę z tego, że w cyborium znajdowało 

się konsekrowane CIAŁO PANA JEZUSA – spora ilość HOSTII. 

Gdy oddalił się z kościoła i zbliżył do katedry pw. św. Piotra zawładnął nim 

impuls wściekłości – być może spowodowany tym, że inni zdołali zrabować 

więcej, a może dlatego, że nakradł zbyt wiele rzeczy i nie mógł ich unieść 

– w każdym razie rzucił cyborium o mur świątyni. Z puszki wypadły konse-

krowane HOSTIE… 

I wówczas stała się rzecz niebywała. HOSTIE zajaśniały niezwykłym 

blaskiem i powoli zaczęły unosić się do góry… 

Wokół gromadziło się coraz więcej gapiów. Zdumieni patrzyli jak HOSTIE 

wisiały wręcz w powietrzu. 

Żołdak upadł na ziemię przestraszony. Zaczął łkać i prosić o wybaczenie… 

Zjawisko trwało na tyle długo, że widziało je wielu świadków. Był wśród 

nich niejaki o. Biaggio Lisci, który pozostawił po sobie zeznanie, 

przechowywane do dziś w kościele pw. św. Franciszka. Także władze 

świeckie sporządziły raporty przechowywane w aktach miejskich… 

Wspomniana katedra pw. św. Piotra została przez Florentczyków całkowicie 

zburzona. Jej rolę przejęła później katedra pw. Wniebowzięcia Najświętszej 

Maryi Panny, istniejąca do dnia dzisiejszego… 

Przetrwał natomiast kościół pw. św. Franciszka, a w nim świętokradczo 

splądrowane tabernakulum. 

Sama Volterra nigdy już nie podniosła się z klęski… 

A ów nieszczęsny żołdak? Według niektórych źródeł stracił wzrok i do koń-

ca życia go nie odzyskał… 

il. VOLTERRA; źródło: fineartamerica.com 

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://fineartamerica.com/featured/volterra-italy-michael-kenney.html
http://www.swzygmunt.knc.pl/

