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Wiara w BOGA OJCA wszechmogącego może być wystawiona na próbę przez doświadczenie zła i cierpienia. Niekiedy BÓG może wydawać się nieobecny 

i niezdolny do przeciwstawienia się złu. BÓG OJCIEC objawił jednak swoją wszechmoc w sposób najbardziej tajemniczy w dobrowolnym uniżeniu 

i w zmartwychwstaniu swego SYNA, przez które zwyciężył zło. CHRYSTUS ukrzyżowany jest więc „mocą BOŻĄ i mądrością BOŻĄ. To bowiem, co jest głupstwem 

u BOGA, przewyższa mądrością ludzi, a co jest słabe u BOGA, przewyższa mocą ludzi”1 Kor 1, 24-25. W zmartwychwstaniu i wywyższeniu CHRYSTUSA OJCIEC 

„na podstawie działania (SWOJEJ) potęgi i siły” okazał „przemożny ogrom mocy względem nas wierzących”Ef 1,19. [KKK, 272.] 

CZTERNASTA NIEDZIELA ZWYKŁA 

 
NIE MÓGŁ ZDZIAŁAĆ CUDU, JEDYNIE UZDROWIŁ ICH — TISSOT, Jakub Józef (1836, Nantes – 1902, Buillon) 

1886-96, farby wodne na graficie, szary tkany papier, 24.1×14 cm, Brooklyn Museum; źródło: www.brooklynmuseum.org 

Z KSIĘGI PROROKA EZECHIELAEz 2, 2-5 

Wstąpił we mnie duch i postawił mnie na nogi; potem słuchałem TEGO, 

który do mnie mówił. Powiedział mi: 

»Synu człowieczy, posyłam cię do synów Izraela, do ludu buntowników, 

którzy MI się sprzeciwiali. 

Oni i przodkowie ich występowali przeciwko MNIE aż do dnia dzisiejszego. 

To ludzie o bezczelnych twarzach i zatwardziałych sercach; posyłam cię 

do nich, abyś im powiedział: ‘Tak mówi PAN BÓG’. 

A oni czy usłuchają, czy nie, są bowiem ludem opornym, przecież będą 

wiedzieli, że prorok jest wśród nich«. 

PSALM RESPONSORYJNYPs 123 (122), 1-2a. 2bcd. 3-4 (R.: por. 1) 

REFREN: Do CIEBIE, BOŻE, wznoszę moje oczy 

Do CIEBIE wznoszę oczy, 

który mieszkasz w niebie. 

Jak oczy sług są zwrócone 

na ręce ich panów. 

Jak oczy służebnicy 

na ręce jej pani, 

tak oczy nasze ku PANU, BOGU naszemu, 

dopóki nie zmiłuje się nad nami. 

Zmiłuj się nad nami, zmiłuj się. PANIE, 

bo mamy już dosyć pogardy. 

Ponad miarę nasza dusza jest nasycona 

szyderstwem zarozumialców i pogardą pysznych. 

Z DRUGIEGO LISTU ŚW. PAWŁA APOSTOŁA DO KORYNTIAN2 Kor 12, 7-10 

Bracia: 

Aby nie wynosił mnie zbytnio ogrom objawień, dany mi został oścień 

dla ciała, wysłannik szatana, aby mnie policzkował. 

Dlatego trzykrotnie prosiłem PANA, aby odszedł ode mnie, lecz PAN mi po-

wiedział: »Wystarczy ci MOJEJ łaski. Moc bowiem w słabości się doskonali«. 

Najchętniej więc będę się chełpił z moich słabości, aby zamieszkała 

we mnie moc CHRYSTUSA. Dlatego mam upodobanie w moich słabościach, 

w obelgach, w niedostatkach, w prześladowaniach, w uciskach z powodu 

CHRYSTUSA. 

Albowiem ilekroć niedomagam, tylekroć jestem mocny. 

AKLAMACJAŁk 4, 18 Alleluja, Alleluja, Alleluja 

DUCH PAŃSKI spoczywa na MNIE, 

posłał MNIE, abym ubogim niósł dobrą nowinę. 

SŁOWA EWANGELII WEDŁUG ŚW. MARKAMk 6, 1-6 

JEZUS przyszedł do swego rodzinnego miasta. A towarzyszyli MU JEGO 

uczniowie. Gdy nadszedł szabat, zaczął nauczać w synagodze. 

A wielu, przysłuchując się, pytało ze zdziwieniem: 

„Skąd ON to ma? I co za mądrość, która MU jest dana? I takie cuda dzieją 

się przez JEGO ręce. 

Czy nie jest to cieśla, syn MARYI, a brat Jakuba, Józefa, Judy i Szymona? 

Czyż nie żyją tu u nas także JEGO siostry?”. 

I powątpiewali o NIM. 

A JEZUS mówił im: »Tylko w swojej ojczyźnie, wśród swoich krewnych 

i w swoim domu może być prorok tak lekceważony«. 

I nie mógł tam zdziałać żadnego cudu, jedynie na kilku chorych położył 

ręce i uzdrowił ich. Dziwił się też ich niedowiarstwu. 

Potem obchodził okoliczne wsie i nauczał. 

PATRON TYGODNIA: BŁ. MATEUSZ LAMBERT, MĘCZENNIK 
W latach 1530. król Anglii, Henryk VIII, rozpoczął podbijanie Irlandii. Namowami, 
przekupstwem, zbrojnie – w ramach polityki ang. „surrender and regrant” (pl. „poddaj 
się i uzyskaj stanowisko”) – Anglia pokonywała po kolei irlandzkie klany. 

Nie obyło się bez powstań – jak to określali Irlandczycy, „rebelii” – jak to nazywali 
Anglicy. Problem pogłębiał protestantyzm najeźdźców… 

Latem 1580 3. hrabia Baltinglass, Jakub FitzEustace, sformował oddział wojskowy 
w hrabstwie Wicklow i pośpieszył na pomoc 15. księciu Desmond, Geraldowi 
FitzGerald, który rozpoczął powstanie w południowej prowincji Munster. 

Próba Jakuba FitzEustace była nieudana. On i jego poprzecznicy zostali przez an-
gielskich najeźdźców pokonani i uznani za banitów. 45 powieszono w Dublinie. 

Sam Jakub FitzEustace uciekł do prowincji Munster. Ścigany przez Anglików 
ukryty został, wraz z kapelanem, o. Robertem Rochford, przez piekarza z Wex-
ford, portowego miasteczka na płd-wsch. Irlandii, Mateusza Lambert. 

Lambert ukrył ich, nakarmił i zorganizował statek, obsługiwany przez 5 marynarzy, 
który miał ich zawieźć na kontynent. 

Wszyscy zostali zdradzeni. FitzEustace i o. Rochford zdążyli uciec, ale Mateusz 
i 5 marynarzy zostało aresztowanych. 

Byli torturowani. 

Stanęli przed sądem. Odmówili podpisania Przysięgi Zwierzchności heretyckiemu 
królowi. Dopytywano ich o sprawy religijne. Mateusz miał odpowiedzieć: 

„Nie jestem wykształconym człowiekiem. Nie jestem w stanie prowadzić z wami 
dyskusji, ale mogę wam powiedzieć to, że jestem katolikiem i wierzę w to, co po-
daje mój matczyny święty Kościół katolicki”… 

Wszystkich uznano za winnych i skazano na śmierć. 

5.VII.1581 w Wexford wszystkich, po kolei, najpierw powieszono. Potem jeszcze 
żyjących zdjęto ze stryczka i wypatroszono. Następnie ich poćwiartowano… 

27.IX.1992 w Watykanie czterech znanych z nazwiska: Mateusza Lambert, Patry-
ka Cavanagh, Edwarda Cheevers i Roberta Myler beatyfikował św. Jan Paweł II, 
w gronie 17 irlandzkich męczenników reformacji angielskiej. (uroczystość 5 lipca) 

http://www.swzygmunt.knc.pl/
http://www.brooklynmuseum.org/opencollection/objects/13419
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INFORMACJE PARAFIALNE 
 5.VII (niedziela): 1. NIEDZIELA MIESIĄCA 

 Po sumie adoracja NAJŚWIĘTSZEGO SAKRAMENTU a po niej 
spotkanie kół Żywego Różańca. 

 11.VII (sobota): 

 O 1715 WYPOMINKI. 
 O 1800 Msza św. za zmarłych polecanych w WYPOMINKACH. 

 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 przyjęci zostali, 
w Sakramencie Chrztu Świętego: 

28.VI Bartosz Dariusz SZYMAŃSKI, Dębówka 

 

28.VI Bartosz WIERZCHUCKI, Borowina 
28.VI Daria KRÓLAK, Podłęcze 
28.VI Dariusz KRÓLAK, Podłęcze 
28.VI Hanna SENDROWICZ-OKOLUS, Łęg 
28.VI Maciej Gniewosz STEFANIAK, Kawęczyn 
28.VI Roksana GLESZCZYŃSKA, Obory 
21.VI Maria SZOSTAK, Warszawa 

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

ŚLUBY 
Sakrament Małżeństwa w ostatnim czasie przyjęli: 

4.VII Łukasz CHOŁUJ i Aneta Karolina KOŁPAK 

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

ODESZLI 
W ostatnim czasie odeszła z naszego grona: 

śp. Alicja BALLAUN  11.VI.2015 l. 88 

Wieczne odpoczywanie racz Jej dać PANIE! 

INTENCJE MSZALNE I MODLITEWNE 

6.VII 
(poniedziałek) 

730  

1800 † Seweryny CHRUŚCICKIEJ 

7.VII 
(wtorek) 

730 w pewnej intencji 

1800 † Stanisława MIŚTY 

8.VII 
(środa) 

730 o błogosławieństwo BOŻE dla Marii 

1800 † Marianny Cecylii KOWALCZYK, w 20 rocznicę śmierci 

9.VII 
(czwartek) 

730 
dziękczynna, z racji 14 urodzin Zofii, 

 z prośbą o dalsze błogosławieństwo BOŻE i potrzebne łaski 

1800 † Ireny i Lucjana MOSKALEWICZÓW 

10.VII 
(piątek) 

730 o uzdrowienie dla Lucyny, Stefana, Doroty i Artura 

1800 
† Stefana i Reginy RAWSKICH, 

zmarłych z rodziny WASILEWSKICH 

11.VII 
(sobota) 

730  

1715 WYPOMINKI 

1800 † zmarłych polecanych w WYPOMINKACH 

12.VII 
(niedziela) 

845 
† Wojciecha GRZYWACZA, w 5 rocznicę śmierci, 

Marii i Tadeusza RYBAKÓW 

1030 

† Zbigniewa PARADOWSKIEGO, w 5 rocznicę śmierci, 

Weroniki i Franciszka PARADOWSKICH, 

Teresy i Franciszka WILCZAKÓW, 

zmarłych z rodzin WILCZAKÓW i PARADOWSKICH 

1200 

† Edwarda ANDZIAKA, w 15 rocznicę śmierci, 

Władysławy i Stanisława SERAFINÓW, 

Edwarda i Reginy ANDZIAKÓW, 

Wiesława ANDZIAKA 

1800 
† Zenona BIERNACKIEGO, 

Seweryny i Stanisława BURDACHÓW 

POLSKIE KALWARIE: WIELEWSKA KALWARIA 

Kalwaria we Wielu, ka-

szubskiej wsi, to jedyne 

takie sanktuarium w die-

cezji pelplińskiej. 

Pomysł powstał w 1905, 

kiedy parafię we Wielu 

objął ks. Józef Szydzik. 

W 1915, już w czasie 

I wojny światowej, zwró-

cił się do władz pruskich 

o zezwolenie. 

I, o dziwo!, je uzyskał. 

Pewnie dlatego, że bu-

dowę ks. Szydzik umiał bardzo przemyślnie uzasadnić, ubierając słowa 

w pochlebny dla Prusaków sposób – Kalwaria miała bowiem upamiętniać 

żołnierzy walczących i poległych w toczonej właśnie wojnie… 

Ziemię – ponad 8 ha wzgórz – ufundowali lokalni gospodarze, Anna 

i Michał Dunajewscy z Białej Góry, a projekt powstał w Monachium, 

w pracowni Teodora Mayra. Pierwsze plany opracowano już 16.VII.1915. 

Podstawowe zręby Kalwarii powstały w latach 1915—6. 

Od 1920, gdy Pomorze znalazło się w odrodzonej Rzeczypospolitej, 

wykonawcami kaplic, według projektów Mayra, byli już polscy rzeźbiarze. 

W X.1924 parafię we Wielu opuścił ks. Szydzik i objął ks. Józef Wrycza. 

Doprowadził do uzupełnienia Kalwarii o wolnostojące grupy stacji Drogi 

Krzyżowej. Obsadził stoki wzgórz tysiącami świerków, modrzewi i jodeł. 

Budowę podstawowej części Kalwarii, poświęconej MATCE BOŻEJ 

POCIESZENIA, ukończono w 1927. Rzeczywiście upamiętniała ona żołnierzy 

I wojny światowej, ale nie tylko – także poległych w czasach zmagań 

o kształt odrodzonej Rzeczypospolitej. 

W 1934 zbudowano nowe Święte Schody, z kamienia i betonu. 

Ostatnim elementem Kalwarii była zbudowana, już po II wojnie światowej, 

w 1946, ambona w postaci łodzi z żaglem. 

Łącznie powstały 23 obiekty, w tym 14 murowanych kaplic. 

Budowy ambony nie doczekał ks. Szydzik, który 20.IX.1939, po nie-

mieckim ataku na Rzeczpospolitą i rozpoczęciu II wojny światowej, jako 

proboszcz parafii pw. św. Mikołaja w Fordonie pod Bydgoszczą, został przez 

Niemców aresztowany. Widziano go jeszcze w siedzibie gestapo i w ko-

szarach artyleryjskich w Bydgoszczy, z białym krzyżem namalowanym 

na plecach. Zaginął bez śladu, prawd. zgładzony zastrzykiem śmierci… 

Doczekał drugi twórca, inny niezwykły kapłan, ks. Józef Wrycza. Pierwszy 

raz przeszedł do legendy w 1919, gdy jeszcze ważyły się losy Pomorza. 

Zorganizował oddział wojskowy i w I.1919 opanował Chełmżę. Na krótko, 

bo Niemcy miasto odbili i 28.I.1919 aresztowali kapłana. Skazano go 

na śmierć. Osadzony w cytadeli w Grudziądzu dzięki interwencjom został 

24.VII.1919 zwolniony. Na Pomorzu stał się bohaterem narodowym… 

Wziął też udział w powstaniu wielkopolskim i wojnie polsko-rosyjskiej 1920. 

Drugi raz do legendy przeszedł w czasie II wojny światowej. We IX.1939 

został przez Niemców aresztowany, ale uciekł. Uratował życie, bowiem 

większość kapłanów diecezji chełmińskiej Niemcy w 1939 zamordowali. 

Odtąd się ukrywał. Nawiązał kontakty z partyzantką. 7.VII.1941 został 

I prezesem Rady Naczelnej konspiracyjnej organizacji „Gryf Pomorski”. 

Niemcy wyznaczyli za jego głowę najwyższe ze znanych na Pomorzu 

nagrody: 40 tys., 50 tys., 200 tys., 300 tys., a w końcu 500 tys. marek… 

Przeżył. I na początku okupacji rosyjskiej nawoływał do bojkotu zarządzeń 

komunazistowskiej tzw. władzy ludowej, udzielał poparcia oddziałom 

partyzanckim, w tym prawd. oddziałom mjra „Łupaszki”. 

Do końca życia komunaziści go nękali. Zmarł w 1961 w Tucholi. 

Pomnikiem, które ci kapłani po sobie pozostawili, jest wielewska Kalwaria. 

il. KALWARIA WIELEWSKA - STACJA IV DROGI KRZYŻOWEJ; źródło: lot-sercekaszub.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://lot-sercekaszub.pl/?v=pokaz&s=atrakcje&id=21
http://www.swzygmunt.knc.pl/

