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Jeśli jest prawdą, że CHRYSTUS wskrzesi nas »w dniu ostatecznym«, to jest także prawdą, że w pewien sposób już jesteśmy wskrzeszeni z CHRYSTUSEM. Istotnie, 

dzięki DUCHOWI ŚWIĘTEMU życie chrześcijańskie jest uczestniczeniem w Śmierci i Zmartwychwstaniu CHRYSTUSA już na ziemi: 

Razem z Nim pogrzebani w chrzcie… razem zostaliście wskrzeszeni przez wiarę w moc BOGA, który GO wskrzesił… Jeśliście więc razem z CHRYSTUSEM powstali 

z martwych, szukajcie tego, co w górze, gdzie przebywa CHRYSTUS zasiadając po prawicy BOGAKol 2, 12; 3, 1. [KKK, 1002.] 

TRZYNASTA NIEDZIELA ZWYKŁA 

 
WSKRZESZENIE CÓRKI JAIRA — RICHTER, Gustaw Karol Ludwik (1823, Berlin –1884, Berlin) 

1856, olejny na drewnianym panelu, 360×288 cm, Cedar Falls; źródło: www.efeu-ev.de 

Z KSIĘGI MĄDROŚCIMdr 1, 13-15; 2, 23-24 

BÓG nie uczynił śmierci i nie cieszy się ze zguby żyjących. Stworzył bowiem 

wszystko po to, aby było, i byty tego świata niosą zdrowie: nie ma w nich 

śmiercionośnego jadu ani władania Otchłani na tej ziemi. 

Bo sprawiedliwość nie podlega śmierci. Dla nieśmiertelności bowiem BÓG 

stworzył człowieka, uczynił go obrazem swej własnej wieczności. 

A śmierć weszła na świat przez zawiść diabła i doświadczają jej ci, którzy 

do niego należą. 

PSALM RESPONSORYJNYPs 30(29), 2 i 4. 5-6. 11 i 12a i 13b (R.: 2a) 

REFREN: Sławię CIĘ, PANIE, bo mnie wybawiłeś 

Sławię CIĘ, PANIE, bo mnie wybawiłeś 

i nie pozwoliłeś mym wrogom naśmiewać się ze mnie. 

PANIE, BOŻE mój, z krainy umarłych wywołałeś moją duszę 

i ocaliłeś mi życie spośród schodzących do grobu. 

Śpiewajcie psalm wszyscy miłujący PANA 

i pamiętajcie o JEGO świętości. 

Gniew JEGO bowiem trwa tylko przez chwilę, 

a JEGO łaska przez całe życie. 

Wysłuchaj mnie, Panie, zmiłuj się nade mną, 

PANIE, bądź moją pomocą. 

Zamieniłeś w taniec mój żałobny lament. 

BOŻE mój i PANIE, będę CIĘ sławił na wieki. 

Z DRUGIEGO LISTU ŚW. PAWŁA APOSTOŁA DO KORYNTIAN2 Kor 8, 7. 9. 13-15 

Bracia: 

Podobnie jak obfitujecie we wszystko, w wiarę, w mowę, we wszelką 

gorliwość, w miłość naszą do was, tak też obyście i w tę łaskę obfitowali. 

Znacie przecież łaskę PANA naszego JEZUSA CHRYSTUSA, który będąc bogaty, 

dla was stał się ubogim, aby was ubóstwem swoim ubogacić. 

Nie o to bowiem idzie, żeby innym sprawić ulgę, a sobie utrapienie, 

lecz żeby była równość. Teraz więc niech wasz dostatek przyjdzie z pomo-

cą ich potrzebom, aby ich bogactwo było wam pomocą w waszych niedo-

statkach i aby nastała równość według tego, co jest napisane: „Nie miał 

za wiele ten, kto miał dużo. Nie miał za mało ten, kto miał niewiele”. 

AKLAMACJApor. 2 Tm 1, 10b Alleluja, Alleluja, Alleluja 

Nasz ZBAWICIEL JEZUS CHRYSTUS śmierć zwyciężył 

a na życie rzucił światło przez Ewangelię. 

SŁOWA EWANGELII WEDŁUG ŚW. MARKAMk 5, 21-43 

Gdy JEZUS przeprawił się z powrotem łodzią na drugi brzeg, zebrał się 

wielki tłum wokół NIEGO, a ON był jeszcze nad jeziorem. 

Wtedy przyszedł jeden z przełożonych synagogi, imieniem Jair. Gdy GO uj-

rzał, upadł MU do nóg i prosił usilnie: „Moja córeczka dogorywa, przyjdź 

i połóż na nią rę-ce, aby ocalała i żyła”. Poszedł więc z nim, a wielki tłum 

szedł za NIM i zewsząd GO ściskali. 

A pewna kobieta od dwunastu lat cierpiała na upływ krwi. Wiele 

przecierpiała od różnych lekarzy i całe swe mienie wydała, a nic jej 

nie pomogło, lecz miała się jeszcze gorzej. Słyszała ona o JEZUSIE, więc 

zbliżyła się z tyłu między tłumem i dotknęła się JEGO płaszcza. Mówiła 

bowiem: „Żebym się choć JEGO płaszcza dotknęła, a będę zdrowa”. Zaraz 

też ustał jej krowotok i poczuła w ciele, że jest uzdrowiona z dolegliwości. 

JEZUS także poznał zaraz w sobie, że moc wyszła od NIEGO. Obrócił się 

w tłumie i zapytał: »Kto dotknął się mojego płaszcza?« Odpowiedzieli MU 

uczniowie: „Widzisz, że tłum zewsząd CIĘ ściska, a pytasz: »Kto się Mnie 

dotknął?«”. ON jednak rozglądał się, by ujrzeć tę, która to uczyniła. 

Wtedy kobieta przyszła zalękniona i drżąca, gdyż wiedziała, co się z nią 

stało, upadła przed NIM i wyznała MU całą prawdę. ON zaś rzekł do niej: 

»Córko, twoja wiara cię ocaliła, idź w pokoju i bądź uzdrowiona ze swej 

dolegliwości«. 

Gdy ON jeszcze mówił, przyszli ludzie od przełożonego synagogi i donieśli: 

„Twoja córka umarła, czemu jeszcze trudzisz NAUCZYCIELA?” Lecz JEZUS 

słysząc, co mówiono, rzekł przełożonemu synagogi: »Nie bój się, tylko 

wierz«. 

I nie pozwolił nikomu iść z sobą z wyjątkiem Piotra, Jakuba i Jana, brata 

Jakubowego. Tak przyszli do domu przełożonego synagogi. Wobec 

zamieszania, płaczu i głośnego zawodzenia wszedł i rzekł do nich: »Czemu 

robicie zgiełk i płaczecie? Dziecko nie umarło, tylko śpi«. I wyśmiewali GO. 

Lecz ON odsunął wszystkich, wziął z sobą tylko ojca, matkę dziecka oraz 

tych, którzy z NIM byli, i wszedł tam, gdzie dziecko leżało. Ująwszy 

dziewczynkę za rękę, rzekł do niej: »Talitha kum«, to znaczy: »Dziewczynko, 

mówię ci, wstań«. Dziewczynka natychmiast wstała i chodziła, miała 

bowiem dwanaście lat. 

I osłupieli wprost ze zdumienia. Przykazał im też z naciskiem, żeby nikt 

o tym nie wiedział, i polecił, aby jej dano jeść. 

PATRON TYGODNIA: BŁ. ZENON KOWALIK, MĘCZENNIK 
Urodził się 18.VIII.1903 we wsi Iwaczów Górny k. Tarno-
pola. Rodzice byli chłopami. Należeli do Kościoła 
greckokatolickiego – unickiego. 

Kształcił się w seminarium nauczycielskim w Tarnopolu 
i został nauczycielem w szkole powszechnej. 

Miał ok. 22 lat, gdy wstąpił do redemptorystów i rozpoczął 
nowicjat. 26.VIII.1926 złożył pierwsze śluby zakonne. 

Następnie w Belgii studiował filozofię i teologię. 

9.VIII.1932 przyjął święcenia kapłańskie w rycie bizan-
tyjskim. Na obrazku prymicyjnym napisał: 

„Przyjmij mnie, o CHRYSTE, w ofierze TWOJEGO ŚWIĘTEGO 
CIAŁA i ŚWIĘTEJ KRWI TWOJEJ. Przyjmij tę ofiarę za mój 

Kościół, moje Zgromadzenie i moją Ojczyznę”… 

Następnie był misjonarzem na Wołyniu, by po paru latach objąć pozycję 
prowincjonalnego administratora szkół greckokatolickich w Stanisławowie. 

W 1939 został administratorem szkół we Lwowie… 

Gdy rozpoczęła się rosyjska okupacja nie zaprzestał prowadzenia misji. Nie unikał 
w nich kwestii wolności i sprawiedliwości. Piętnował fałsz i wprowadzaną przez 
Rosjan ideologię ateizmu. dokończenie na odwrocie… 

http://www.swzygmunt.knc.pl/
http://www.efeu-ev.de/richter_jairus.html
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INFORMACJE PARAFIALNE 
 1-30.VI: NABOŻEŃSTWA CZERWCOWE do NAJŚWIĘTSZEGO SERCA 

PANA JEZUSA codziennie o 1730. 
 28.VI (niedziela): NIEDZIELA BIBLIJNA. 

 Gościmy księży Paulistów, z których inicjatywy kilka lat 
temu ukazał się w Polsce najnowszy przekład Pisma 
Świętego z języków oryginalnych wraz z komentarzem. 
Podczas homilii dzielą się z nami osobistym doświad-
czeniem spotkania ze Słowem BOŻYM. Istnieje możliwość 
nabycia najnowszego przekładu Biblii oraz książek o te-
matyce biblijnej dla najmłodszych. 

 Po każdej Mszy św. święcenie pojazdów. Każdy kierowca 
otrzymuje obrazek z modlitwą kierowcy. Ofiary zebrane 
podczas święcenia pojazdów zostaną przeznaczone 
na program misyjny MIWA Polska, wspierający zakup 
samochodów dla polskich misjonarzy. 

 2.VII (czwartek): 1. CZWARTEK MIESIĄCA. 
 W czasie Mszy św. 1800 modlić się będziemy o powołania 

kapłańskie i zakonne. 
 3.VII (piątek): 1-SZY PIĄTEK MIESIĄCA. 

 Msza św. o NAJŚWIĘTSZYM SERCU PANA JEZUSA o 1800. 
 Spowiedź 1szo-piątkowa ½ godz. przed Mszą św. 

 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 lipcu w 4. niedzielę miesiąca, 26.VII, na sumie. Zgło-
szenia do 17.VII w kancelarii. Przygotowanie przed chrztem 
dla rodziców i chrzestnych 19.VII po sumie, w kościele. 

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

21.VI Pola Magdalena BIAŁOWĄS, Słomczyn  

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

ODESZLI 
W ostatnim czasie odeszła z naszego grona: 

śp. Janina BRZEZIŃSKA  17.VI.2015 l. 81 

Wieczne odpoczywanie racz Jej dać PANIE! 

INTENCJE MSZALNE I MODLITEWNE 

29.VI 
(poniedziałek) 

730 w pewnej intencji 

1800 † Zdzisława, Ireny, Romualda, Anny i Tomasza KŁOSÓW 

30.VI 
(wtorek) 

730 o nawrócenie Maksyma RZEMIŃSKIEGO 

1800 
† Krystyny i Józefa ŚLIWKÓW, 

o BOŻE miłosierdzie dla nich 

1.VII 
(środa) 

730 
† Marianny i Piotra MATYJASIAKÓW, 

Franciszki i Wojciecha POLAKÓW 

1800 † Haliny GAWKOWSKIEJ, Mariana SITNIKA 

2.VII 
(czwartek) 

730 w pewnej intencji 

1800 
† Ewy Marii WESOŁOWSKIEJ, 

Haliny i Stanisława STĘPNIEWSKICH 

3.VII 
(piątek) 

730  

1800 † Henryki KWIATKOWSKIEJ 

4.VII 
(sobota) 

730 † Leokadii Wandy KORZENIEWSKIEJ, w 10 rocznicę śmierci 

1800 
† Janiny i Sylwestra LATOSZKÓW, 

Heleny i Władysława KOWALCZYKÓW 

5.VII 
(niedziela) 

845 
† Kazimierza, Anieli, Kazimierza OSIADACZÓW, 

Tadeusza i Kazimiery WIEWIÓRÓW 

1030 † Janiny PIETRUSIŃSKIEJ 

1200 w pewnej intencji 

1800 † Władysława i Feliksy CHRZANOWSKICH 

NIEZWYKŁE WYDARZENIA: KRWAWIĄCA HOSTIA Z TIXTLA 

W X.2006 o. Leopold Roque, proboszcz parafii 

pw. św. Marcina z Tours w Tixtla w Meksyku, 

zaprosił o. Rajmunda Reyna Esteban do wygło-

szenia rekolekcji dla swoich parafian. 

21.X.2006 podczas Mszy św. KOMUNIĘ rozdawali 

obaj kapłani oraz siostra zakonna. Ta stała 

po lewej stronie rekolekcjonisty. W pewnym 

momencie o. Rajmund spojrzał w jej kierunku 

i zdziwiony ujrzał wypełnione łzami oczy… 

Zakonnica trzymała w ręku wyjęty z cyborium CHLEB EUCHARYSTYCZNY, 

by dać GO czekającej na spożycie parafiance. Drżały jej ręce, bo z kon-

sekrowanej HOSTII obficie wydobywała się jakaś czerwona substancja… 

Miejscowy ordynariusz, bp Alejo Zavala Castro, powołał specjalną komisję 

dla zbadania niezwykłego zjawiska. 

W X.2009 o przewodniczenie komisji naukowej poproszono dr Ryszarda 

Castañón, znanemu z zaangażowania w badanie innego podobnego 

zjawiska, które miało miejsce w 1992 w Buenos Aires. 

Badania prowadzono do X.2012 a ich wyniki przedstawiono 25.V.2013 

podczas międzynarodowego sympozjum. Ustalono m.in., iż: 

1. Czerwona substancja wydobywająca się z HOSTII to krew zawierająca 

hemoglobinę i DNA ludzkiego pochodzenia. Ale, podobnie jak w in-

nych przypadkach, nie udało się ustalić struktury DNA… 

2. Krew wydostawała się z „wnętrza” HOSTII – wykluczono hipotezę, 

iż ktoś mógł ją dostarczyć „z zewnątrz”. 

3. Krew była typu AB, podobnie jak w HOSTIIACH w Lanciano czy Buenos 

Aires, oraz na całunie turyńskim. 

4. Acz krew zakrzepła to wewnętrzne warstwy były (w II.2010) płynne. 

5. Wykryto tkankę zawierającą białe i czerwone ciałka krwi, oraz ak-

tywne makrofagi, pochłaniające tłuszcze. Tkanka wykazywała cechy 

samo-naprawcze, tak jak to ma w miejsce w przypadku żywej tkanki… 

6. Badania immuno-histochemiczne wykazały, że wykryta tkanka odpo-

wiada mięśniowi sercowemu – zawiera, co jest widoczne pod mi-

kroskopem, podłużne struktury włókniste. 

W oparciu o owe badania, a także analizy dokonane przez komitet 

teologiczny, 12.X.2013 bp Alejo Zaval Castro, w liście pastoralnym 

do wiernych, uznał wydarzenia z X.2006 za nienoszące śladów mani-

pulacji, nie mające naukowego wytłumaczenia i nadprzyrodzone z ludz-

kiego punktu widzenia. 

Podsumował: 

„To zjawisko to cudowny znak miłości BOŻEJ, potwierdzający rzeczywistą 

obecność CHRYSTUSA w EUCHARYSTII. 

Jako biskup naszej diecezji uznaję nadzwyczajny charakter wydarzeń 

związanych z Krwawiącą HOSTIĄ Z TIXTLA. To zaiste BOSKI ZNAK”. 

HOSTIA cudu do dziś przechowywana jest w Tixta i wystawiana w pięknej 

monstrancji. 

il. HOSTIA Z TIXTLA; źródło: www.visionsofjesuschrist.com 

PATRON TYGODNIA: BŁ. ZENON KOWALIK, MĘCZENNIK – DOKOŃCZENIE 
Był ostrzegany. Odpowiedzieć miał: „Jeżeli taka jest wola BOŻA – jestem gotów 
umrzeć. Ale nie mogę być cicho wobec niesprawiedliwości”… 

28.VIII.1940 wygłosił w Tarnopolu ostatnią publiczną homilię, którą ponoć słuchało  

ok. 10,000 wiernych… 

W nocy 20.XII.1940 został przez Rosjan aresztowany. 

Przetrzymywany był w osławionym więzieniu Brygidki we Lwowie. Siedział 
z 32 więźniami w celi o wymiarach 4.20×3.50 m. Przez sześć miesięcy poddano 
go 28 przesłuchaniom. Torturowano. 

Mimo to prowadził modlitwy, wysłuchiwał spowiedzi. Prowadził rekolekcje… 

22.VI.1941 Niemcy zaatakowali rosyjskiego okupanta. Uciekający Rosjanie doko-
nali zbiorowych mordów więźniów. W samym Lwowie wymordowali ok. 7,000 osób. 

Ciało Zenona odnaleziono 30.VI.1941. Miało być przybite gwoździami do ściany 
celi więziennej. Do otwartego brzucha oprawcy włożyć mieli ciało nienarodzonego 
dziecka… 

Beatyfikowany został 27.VI.2001, przez św. Jana Pawła II, w gronie 27 męczen-
ników totalitaryzmów rytu bizantyńskiego… (uroczystość 30 czerwca) 

il.: ZENON KOWALIK; źródło: redemptorist.ru 

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.visionsofjesuschrist.com/weeping2119.html
http://redemptorist.ru/ru/kongregacija/svjatye-i-blazhennye-redemptoristy/bl-zinovii-kovalik/
http://www.swzygmunt.knc.pl/

