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Urzeczywistnienie w pełni czasów zbawczego planu OJCA jest zadaniem SYNA; taki jest motyw JEGO „posłania”por. Sobór Watykański II, konst. Lumen gentium, 3; dekret Ad gentes, 3, 

„PAN JEZUS bowiem zapoczątkował Kościół swój, głosząc radosną nowinę, a mianowicie nadejście Królestwa BOŻEGO obiecanego od wieków w Piśmie”Sobór 

Watykański II, konst. Lumen gentium, 5. Aby wypełnić wolę OJCA, CHRYSTUS zapoczątkował Królestwo niebieskie na ziemi. Kościół jest „Królestwem CHRYSTUSA obecnym 

już w tajemnicy”Sobór Watykański II, konst. Lumen gentium, 3. [KKK, 763.] 

PIĘTNASTA NIEDZIELA ZWYKŁA 

 
WCHODZĄC DO DOMU, PRZYWITAJCIE GO POZDROWIENIEM — TISSOT, Jakub Józef (1836, Nantes – 1902, Buillon) 

1886-96, farby wodne na graficie, szary tkany papier, 19.4×13.3 cm, Brooklyn Museum; źródło: www.brooklynmuseum.org 

Z KSIĘGI PROROKA AMOSAAm 7, 12-15 

Amazjasz, kapłan w Betel, rzekł do Amosa: 

„’Widzący’, idź, uciekaj sobie do ziemi Judy. I tam jedz chleb, i tam 

prorokuj. A w Betel więcej nie prorokuj, bo jest ono królewską świątynią 

i królewską budowlą”. 

I odpowiedział Amos Amazjaszowi: 

„Nie jestem ja prorokiem ani nie jestem uczniem proroków, gdyż jestem 

pasterzem i tym, który nacina sykomory. Od trzody bowiem wziął mnie 

PAN i PAN rzekł do mnie: »Idź, prorokuj do narodu mego, izraelskiego«”. 

PSALM RESPONSORYJNYPs 85 (84), 9ab-10. 11-12. 13-14 (R.: por. 8) 

REFREN: Okaż swą łaskę i daj nam zbawienie 

Będę słuchał tego, co mówi PAN BÓG: 

oto ogłasza pokój ludowi i świętym swoim. 

Zaprawdę bliskie jest JEGO zbawienie 

dla tych, którzy się GO boją, 

i chwała zamieszka w naszej ziemi. 

Spotkają się ze sobą łaska i wierność, 

ucałują się sprawiedliwość i pokój. 

Wierność z ziemi wyrośnie, 

a sprawiedliwość spojrzy z nieba. 

PAN sam obdarzy szczęściem, 

a nasza ziemia wyda swój owoc. 

Przed NIM będzie kroczyć sprawiedliwość, 

a śladami JEGO kroków zbawienie. 

Z LISTU ŚW. PAWŁA APOSTOŁA DO EFEZJANEf 1, 3-14 

Niech będzie błogosławiony BÓG i OJCIEC PANA naszego JEZUSA CHRYSTUSA, 

który napełnił nas wszelkim błogosławieństwem duchowym na wyżynach 

niebieskich w CHRYSTUSIE. 

W NIM bowiem wybrał nas przed założeniem świata, abyśmy byli święci 

i nieskalani przed JEGO obliczem. Z miłości przeznaczył nas dla SIEBIE jako 

przybranych synów przez JEZUSA CHRYSTUSA, według postanowienia SWEJ 

woli, ku chwale majestatu SWEJ łaski, którą obdarzył nas w UMIŁOWANYM. 

W NIM mamy odkupienie przez JEGO KREW, odpuszczenie występków 

według bogactwa JEGO łaski. Szczodrze JĄ na nas wylał w postaci wszelkiej 

mądrości i zrozumienia, przez to, że nam oznajmił tajemnicę SWEJ woli 

według SWEGO postanowienia, które przedtem w NIM powziął dla doko-

nania pełni czasów, aby wszystko na nowo zjednoczyć w CHRYSTUSIE jako 

GŁOWIE: to, co w niebiosach, i to, co na ziemi. 

W NIM dostąpiliśmy udziału my również, z góry przeznaczeni zamiarem 

TEGO, który dokonuje wszystkiego zgodnie z zamysłem SWEJ woli, po to, 

byśmy istnieli ku chwale JEGO majestatu, my, którzyśmy już przedtem 

nadzieję złożyli w CHRYSTUSIE. 

W NIM także wy usłyszeliście słowo prawdy, Dobrą Nowinę o waszym 

zbawieniu. 

W NIM również uwierzyliście i zostaliście naznaczeni pieczęcią DUCHA 

ŚWIĘTEGO, który był obiecany. ON jest zadatkiem naszego dziedzictwa 

w oczekiwaniu na ostateczne odkupienie, które nas uczyni własnością 

BOGA ku chwale JEGO majestatu. 

AKLAMACJApor. Ef 1, 17-18 Alleluja, Alleluja, Alleluja 

Niech OJCIEC naszego PANA JEZUSA CHRYSTUSA 

przeniknie nasze serca swoim światłem, 

abyśmy wiedzieli, czym jest nadzieja naszego powołania. 

SŁOWA EWANGELII WEDŁUG ŚW. MARKAMk 6, 7-13 

JEZUS przywołał do siebie Dwunastu i zaczął rozsyłać ich po dwóch. 

Dał im też władzę nad duchami nieczystymi. 

I przykazał im, żeby nic z sobą nie brali na drogę prócz laski: ani chleba, 

ani torby, ani pieniędzy w trzosie. »Ale idźcie obuci w sandały i nie wdzie-

wajcie dwóch sukien«. 

I mówił do nich: »Gdy do jakiego domu wejdziecie, zostańcie tam, 

aż stamtąd wyjdziecie. Jeśli w jakim miejscu was nie przyjmą i nie będą 

was słuchać, wychodząc stamtąd strząśnijcie proch z nóg waszych 

na świadectwo dla nich«. 

Oni więc wyszli i wzywali do nawrócenia. Wyrzucali też wiele złych duchów 

oraz wielu chorych namaszczali olejem i uzdrawiali. 

PATRON TYGODNIA: BŁ. ANDRZEJ DE SOVERAL, MĘCZENNIK 
Urodził się ok. 1572 w Săo Vicente w Brazylii. 

6.VIII.1593 wstąpił do jezuitów. Nowicjat odbył w Bahia. 

Posługiwał między Indianami Tupi. Udało mu się m.in. na-
wrócić jedną ze wsi… 

W 1607 został kapłanem diecezjalnym i w 1614 objął 
parafię w Cunhaú. 

W czasie rewolty wobec holenderskiej kolonizacji — 
zwanej rewoltą Pernambuko — 16.VII.1645 w niedzielę 
do Cunhaú wtargnęli kalwińscy Holendrzy. Andrzej właśnie 
gotował się do Mszy św. 

Dowódca Holendrów, Jakup Rabb, zapowiedział zebranie 
publiczne po Mszy św. Ale podczas Podniesienia żołdacy 
wtargnęli do kościoła i zaryglowali drzwi. 

Rozpoczęła się rzeź. Wierni stłoczyli się wokół kapłana. W ostat-
nich chwilach życia udzielał wiernym rozgrzeszenia. 

Większość zginęła od miecza. Andrzej został trafiony w głowę toporkiem 
rzuconym przez posługującego Holendrom Indianina… 

Tego dnia Holendrzy zamordowali ok. 70 osób. 

Andrzeja beatyfikował 5.III.2000 w Rzymie św. Jan Paweł II, w gronie 
30 męczenników brazylijskich. (uroczystość 16 lipca 

il.: ANDRZEJ DE SOVERAL – pomnik, sanktuarium Uruaçu; źródło: papjerimum.blogspot.com 

http://www.swzygmunt.knc.pl/
http://www.brooklynmuseum.org/opencollection/objects/4491
http://papjerimum.blogspot.com/2011/10/feriado-de-03-de-outubro-no-rn-dia-dos.html
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INFORMACJE PARAFIALNE 
 Nasi duszpasterze dziękują! za ofiary na remont muru kościel-

nego i konserwację figury MATKI BOŻEJ przed kościołem. 
 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: 

5.VII Benedykt JAKUBCZYK, Kawęczyn 

 5.VII Philip ROLA, Grays, W. Bryt. 

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

ZAPOWIEDZI 
Zapowiedź I: Konrad Robert PIEKARNIAK, kawaler, i Karolina KOWAL-

CZYK, panna, oboje z parafii tutejszej 

Zapowiedź I: Tomasz DERECKI, kawaler z parafii tutejszej, i Beata Julia 

KOSSOWSKA, panna z parafii pw. Najświętszej Maryi Panny Królowej Pokoju 
w Baniosze 

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. Rafał Tadeusz GOCŁAWSKI  30.VI.2015 l. 67 

Wieczne odpoczywanie racz Mu dać PANIE! 

INTENCJE MSZALNE I MODLITEWNE 

13.VII 
(poniedziałek) 

730 w pewnej intencji 

1800 
† Wandy i Zygmunta KUCICKICH, 

Marianny i Józefa KORDUSÓW 

14.VII 
(wtorek) 

730 w intencji Kamila, z racji imienin 

1800 † Józefa, Franciszki i Jana 

15.VII 
(środa) 

730 
† Antoniego, Józefy i Jana KOPYTÓW, 

Jana WĘCŁAWIAKA, Franciszki OSUCH, 

Karola i Zofii JAROSZÓW, Genowefy KOPYT 

1800  

16.VII 
(czwartek) 

730  

1800 o zdrowie dla Andrzeja LISSOWSKIEGO 

17.VII 
(piątek) 

730  

1800 
† Stanisławy, Janiny i Bolesława ROSÓW, 

Ludwiki i Jana KOWALCZYKÓW 

18.VII 
(sobota) 

730  

1800 
† Eugenii KOWALCZYK, 

Witolda, Lecha i Zenona KOWALCZYKÓW 

19.VII 
(niedziela) 

845 
dziękczynna z prośbą o o błogosławieństwo BOŻE i wszelkie potrzebne łaski 

dla Ryszardy i Zenona, w 45 rocznicę sakramentu małżeństwa, 
o błogosławieństwo BOŻE dla ich dzieci i wnuków 

1030 
dziękczynna z prośbą o o błogosławieństwo BOŻE i wszelkie potrzebne łaski 

dla Pauliny i Grzegorza, w 1 rocznicę sakramentu małżeństwa 

1200 
† Edwarda DANILUKA w 18 rocznicę śmierci, 

rodziców DANILUKÓW i MARCINIUKÓW 

1800 
o pokój na Ukrainie i w Palestynie, 

o zaniechanie konfliktów zbrojnych na świecie 

POLSKIE KALWARIE: NA CIERNIAKU 

Na górze Cierniak, 595 m n.p.m., w paśmie Gór Złotych 

w Sudetach Wschodnich, na szczyt której prowadzi scież-

ka, zakończona schodami o 229 kamiennych stopniach, 

znajduje się niezwykła XIX-wieczna KALWARIA … 

Założył JĄ Antoni Wachsmann, jeden z najzamoż-

niejszych gospodarzy i póżniejszy sołtys Radochowa, 

który w wieku 27 lat zachorował na ospę. Miała ciężki 

przebieg – skóra miała wyglądać „jak kora drzewa” 

i straszliwie ropieć. Dodatkowo Antoni zaczął ślepnąć. 

W 10. dniu po utracie wzroku Antoni złożył ślub, że jeśli 

MATCE BOŻEJ spodoba się go uzdrowić, to wystawi 

na szczycie należącej do niego góry kaplicę ku JEJ czci. 

I … wyzdrowiał. I śluby spełnił. 

Najpierw powiesił na drzewie obraz MATKI BOŻEJ 

WSPOMOŻENIA WIERNYCH. Później przeniósł GO do wybudo-

wanej groty. Wreszcie w 1849 umieścił GO w drewnianej kaplicy. 

Pierwszą Mszę św. w kaplicy odprawiono 2.VII.1849. 

Wieść o niezwykłych zdarzeniach w Radochowie rozeszła się szeroko 

i zaczęli się pojawiać pątnicy. 

Już w 1851 zatem Antoni Wachsmann wybudował nową, murowaną 

kaplicę, a trzy lata później powiększył ją do obecnej postaci… 

A pątnicy zaczęli fundować stopnie schodów prowadzących do kaplicy. 

Umieszczali na niej swoje nazwiska lub tylko inicjały. I tak przez 150 lat 

kolejne generacje pątników postawiły 229 takich stopni… 

Na czternastym stopniu licząc od góry znajduje się napis niem. „Polnische 

Freundschaft” (pl. „Polska Przyjaźń”). Stopień ten ofiarowało Towarzystwo 

Przyjaciół Polski za udział Polaków w Wiośnie Ludów 1848. 

Wokół kapliczki zaś powstała maleńka KALWARIA — z cegły klinkierowej 

pobudowano 13 niewielkich kapliczek drogi krzyżowej, upamiętniających 

poszczególne sceny z męki CHRYSTUSA. 

Znajdowały się w nich namalowane na blasze obrazy, ale z czasem uległy 

zniszczeniu. Dzisiaj w kilku z nich znajdują się gliniane płaskorzeźby 

wykonane w latach 90. XX w. przez rzeźbiarkę, Ewę Beyer Formelę. 

W 5 lat po wybudowaniu pierwotnej kaplicy na Cierniaku zamieszkał 

pierwszy pustelnik. 14.V.1853, a więc w rok przed nadaniem ostatecznego 

kształtu kaplicy, pojawił się bowiem niejaki brat Ernest Haucke, 

pochodzący z Ziębic. Po nim przebywało tu jeszcze dziewięciu następnych 

pustelników… 

Ostatni, dziewiąty, na Cierniaku przebywał w latach 1938-46. Wraz z miej-

scową ludnością wyjechał w 1946 do Niemiec, prawd. zabierając ze sobą 

oryginalny obraz MATKI BOŻEJ… 

Cierniak — nie tylko kaplica ale i KALWARIA — popadły wówczas w za-

pomnienie i powolne niszczenie. A po dawnej pustelni pozostały jedynie 

zarysy ścian obok kaplicy. 

Ale gdzieś w latach 1970. i 1980. miejscem znów się zainteresowano. 

Przyczynił się do tego m.in. były niemiecki mieszkaniec Radochowa, niejaki 

Alfred Winkler z Bielefeld, który sprawił, że odnowiono kapliczki 

kalwaryjskie, jedna po drugiej… 

W pierwszej dekadzie XXI w. na Cierniaku osiadł brat Elizeusz, pochodzący 

ze Zgorzelca. Powstała nowa pustelnia. A Elizeusz utrzymuje się z datków 

pielgrzymich. Nie korzysta z prądu elektrycznego, telefonu, a wody 

dostarcza mu górskie źródło. Pisze też ikony… 

Obecnie jest jedynym pustelnikiem na ziemi kłodzkiej. 

Wyjeżdżając w Sudety warto go odwiedzić… 

il. KALWARIA NA CIERNIAKU — jedna z kapliczek; źródło: lot-sercekaszub.pl 

WOŁYŃ 1943… 
Czy pamiętasz PANIE BOŻE 

Nad Wołyniem łunę krwawą 

I ten krzyk z płonącej chaty 

Mordowanych przez sąsiadów. 

Chyba byłeś w tamtej porze 

Gdzieś po innej stronie świata, 

Bo byś pewnie się zasmucił 

i przystanął i zapłakał… 

Czy słyszałeś modłę PANIE, 

Oczy ojca czy pamiętasz, 

Gdy hańbili córkę jego 

Banderowcy jak zwierzęta. 

On na drzwiach ukrzyżowany 

Błagał „Zmiłuj się nad nami!” 

Zlitowali się oprawcy 

Skłuli oczy bagnetami… 

Czy widziałeś OJCZE ŚWIĘTY 

Patrząc z góry przez firmament 

Dzieci śliczne jak aniołki 

Na sztachety powbijane… 

Kto je teraz poprowadzi 

Na spotkanie z TOBĄ BOŻE, 

One przecież takie małe 

Zbłądzą same w tych przestworzach… 

Czy spamiętasz PANIE ŚWIATA, 

Męczenników tych z Wołynia, 

Umierali z myślą o Tej, 

która nigdy nie zaginie. 

Polska o nich zapomniała, 

rozpłynęła się w oddali, 

Czasem drżąca ręka starca 

świeczkę jeszcze tu zapali. 

Porastają chwastem zgliszcza, 

groby toną w bujnej trawie, 

Jutro już nie będzie komu 

świeczki za nich tu postawić. 

MAKOWIECKI, Lech (ur.; 1954) 

il.: JÓZEF WILCZUR, 6 LAT – zastrzelony przez policjanta ukraińskiego w 1943; źródło: www.youtube.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://lot-sercekaszub.pl/?v=pokaz&s=atrakcje&id=21
https://www.youtube.com/watch?v=ZlzmXYdKY8w
http://www.swzygmunt.knc.pl/

