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Praktyka zgromadzenia chrześcijańskiego wywodzi się od czasów apostolskichpor. Dz 2, 42-46; 1 Kor 1 1,17. List do Hebrajczyków przypomina: „Nie opuszczajmy 

naszych wspólnych zebrań, jak się to stało zwyczajem niektórych, ale zachęcajmy się nawzajem”Hbr 10, 25. 

Tradycja zachowuje wspomnienie wciąż aktualnego pouczenia: „Przyjść wcześnie do Kościoła, aby zbliżyć się do PANA i wyznać swoje grzechy, wzbudzić żal 

w modlitwie… Uczestniczyć w świętej i BOSKIEJ liturgii, zakończyć modlitwę, nigdy nie wychodzić przed rozesłaniem… Często mówiliśmy: ten dzień jest wam 

dany na modlitwę i odpoczynek. Jest dniem, który PAN uczynił. Radujmy się w nim i weselmy”Autor anonimowy, Sermo de die dominica: PG 86/I, 416 C; 421 C. [KKK, 2178.] 

SZESNASTA NIEDZIELA ZWYKŁA 

 
PÓJDŹCIE I WYPOCZNIJCIE NIECO — TISSOT, Jakub Józef (1836, Nantes – 1902, Buillon) 

1886-96, farby wodne na graficie, szary tkany papier, 17.9×24.8 cm, Brooklyn Museum; źródło: www.brooklynmuseum.org 

Z KSIĘGI PROROKA JEREMIASZAJr 23, 1-6 

PAN mówi: »Biada pasterzom, którzy prowadzą do zguby i rozpraszają owce 

mojego pastwiska«. 

Dlatego to mówi BÓG Izraela o pasterzach, którzy mają paść mój naród: 

»Wy rozproszyliście MOJĄ trzodę, rozpędziliście i nie zatroszczyliście się 

o nią; oto JA się zatroszczę o nieprawość waszych uczynków. 

JA sam zbiorę resztę SWEGO stada ze wszystkich krajów, do których je wy-

pędziłem. Sprowadzę je na ich pastwisko, by miały coraz liczniejsze 

po tomstwo. Ustanowię zaś nad nimi pasterzy, by je paśli; i nie będą się 

już więcej lękać ani trwożyć, ani trzeba będzie szukać którejkolwiek. 

Oto nadejdą dni, kiedy wzbudzę Dawidowi Odrośl sprawiedliwą. Będzie 

panował jako król, postępując roztropnie, i będzie wykonywał prawo 

i sprawiedliwość na ziemi. W jego dniach Juda dostąpi zbawienia, a Izrael 

będzie mieszkał bezpiecznie. 

To zaś będzie imię, którym go będą nazywać: ‘PAN naszą sprawie-

dliwością’«. 

PSALM RESPONSORYJNYPs 23 (22), 1-2a. 2b-3. 4. 5. 6 (R.: por. 1) 

REFREN: PAN mym pasterzem, nie brak mi niczego 

PAN jest moim pasterzem, 

niczego mi nie braknie. 

Pozwala mi leżeć 

na zielonych pastwiskach. 

Prowadzi mnie nad wody, gdzie mogę odpocząć, 

orzeźwia moją duszę. 

Wiedzie mnie po właściwych ścieżkach 

przez wzgląd na swoją chwałę. 

Chociażbym przechodził przez ciemną dolinę, 

zła się nie ulęknę, bo TY jesteś ze mną. 

Kij TWÓJ i laska pasterska 

są moją pociechą. 

Stół dla mnie zastawiasz 

na oczach mych wrogów. 

Namaszczasz mi głowę olejkiem, 

a kielich mój pełny po brzegi. 

Dobroć i łaska pójdą w ślad za mną 

przez wszystkie dni mego życia 

i zamieszkam w domu PANA 

po najdłuższe czasy. 

Z LISTU ŚW. PAWŁA APOSTOŁA DO EFEZJANEf 2, 13-18 

Bracia: 

Teraz w CHRYSTUSIE JEZUSIE wy, którzy niegdyś byliście daleko, staliście się 

bliscy przez krew CHRYSTUSA. 

ON bowiem jest naszym pokojem; ON, który obie części ludzkości uczynił 

jednością, bo zburzył rozdzielający je mur — wrogość. 

W swym ciele pozbawił ON mocy Prawo przykazań wyrażone w zarzą-

dzeniach, aby z dwóch rodzajów ludzi stworzyć w SOBIE jednego, nowego 

człowieka, wprowadzając pokój, i aby tak jednych, jak drugich znów 

pojednać z BOGIEM w jednym ciele przez krzyż, w sobie zadawszy śmierć 

wrogości. 

A przyszedłszy, zwiastował pokój wam, którzyście daleko, i pokój tym, 

którzy są blisko, bo przez NIEGO jedni i drudzy w jednym DUCHU mamy 

przystęp do OJCA. 

AKLAMACJAJ 10, 27 Alleluja, Alleluja, Alleluja 

MOJE owce słuchają MOJEGO głosu, 

JA znam je, a one idą za MNĄ. 

SŁOWA EWANGELII WEDŁUG ŚW. MARKAMk 6, 30-34 

Apostołowie zebrali się u JEZUSA i opowiedzieli MU wszystko, co zdziałali 

i czego nauczali. 

A ON rzekł do nich: »Pójdźcie wy sami osobno na miejsce pustynne 

i wypocznijcie nieco«. 

Tak wielu bowiem przychodziło i odchodziło, że nawet na posiłek nie mieli 

czasu. 

Odpłynęli więc łodzią na miejsce pustynne osobno. 

Lecz widziano ich odpływających. Wielu zauważyło to i zbiegli się tam pie-

szo ze wszystkich miast, a nawet ich uprzedzili. 

Gdy JEZUS wysiadł, ujrzał wielki tłum i zdjęła GO litość nad nimi; byli bo-

wiem jak owce nie mające pasterza. I zaczął ich nauczać. 

PATRON TYGODNIA: BŁ. BAZYLI HOPKO, MĘCZENNIK 
Urodził się 21.IV.1904 w słowackiej wiosce 
Hrabské, w regionie Szarysz na Słowacji. 

Był drugim z trzech synów Bazylego i Anny z do-
mu Petrenko, chłopów nie posiadających ziemi… 

Należeli do Kościoła katolickiego obrządku 
bizantyjsko-słowackiego, greckokatolickiego. 

Ojciec zginął jeszcze w niemowlęctwie Bazylego, 
trafiony uderzeniem pioruna. 

Matka wyjechała za pracą w 1908 do USA, 
pozostawiając dzieci pod opieką swego ojca, 
a potem wuja, kapłana greckokatolickiego… 

Uczył się w znanym ewangelickim gimnazjum 
w Preszowie. Ukończył je, z dystynkcją, w 1923. 

Nastąpiło powołanie i rozpoczął studia w epar-
chialnym seminarium w Preszowie. 

Wyświęcony został 3.II.1929 r., prawd. w katedrze 

pw. św. Jana Chrzciciela w Preszowie, przez 
ordynariusza, bpa Pawła Piotra Gojdiča. 

Na krótko został administratorem parafii we wsi Pakostov. 

Następnie do 1936 pracował w Pradze, gdzie dla emigrantów ze wschodu założył 
nową parafię greckokatolicką pw. św. Klemensa. 

Z Ameryki powróciła wówczas jego matka, zostając jego gospodynią… 

Zasłynął tam ze skutecznego przeciwdziałania komunistycznej agitacji. 

W 1936 powrócił do Preszowa i został ojcem duchowym rodzimego seminarium… 

W 1940 obronił doktorat z teologii na Uniwersytecie Komeńskim w Bratysławie. 
Rok później został sekretarzem biskupa a dwa lata później profesorem teologii 
moralnej i pastoralnej w preszowskim seminarium duchownym. 

W 1947 Pius XII mianował go sufraganem eparchii preszowskiej. dokończenie na odwrocie 

http://www.swzygmunt.knc.pl/
http://www.brooklynmuseum.org/opencollection/objects/13416
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INFORMACJE PARAFIALNE 
 24.VII (piątek): Po Mszy św. o 1800, jak w każdy 4. piątek mie-

siąca, zapraszamy! na RÓŻANIEC RODZICÓW ZA DZIECI, szcze-

gólnie tych, którzy pragną dobra dla swoich pociech. 
 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. 

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

CZYK, panna, oboje z parafii tutejszej 

Zapowiedź II: 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 odeszli z naszego grona: 

śp. Marianna JÓŹKO  10.VII.2015 l. 96 

śp. Stanisław KOWALCZYK  7.VII.2015 l. 83 

śp. Wiesław CIEMIECKI  3.VII.2015 l. 75 

Wieczne odpoczywanie racz Im dać PANIE! 

INTENCJE MSZALNE I MODLITEWNE 

20.VII 
(poniedziałek) 

730 
† Czesława KORNASZEWSKIEGO 

Bronisławy, Szczepana i Jana KORNASZEWSKICH 

1800  

21.VII 
(wtorek) 

730  

1800  

22.VII 
(środa) 

730  

1800  

23.VII 
(czwartek) 

730  

1800  

24.VII 
(piątek) 

730 w pewnej intencji 

1800 
† Anny i Wojciecha KOPYTÓW, 

Stanisława UŚNIACKIEGO, 

Zygmunta i Cecylii MATYJASIAKÓW 

25.VII 
(sobota) 

730  

1800 † Stanisława ZARONA, w 3 rocznicę śmierci 

26.VII 
(niedziela) 

845 w pewnej intencji 

1030 
† Andrzeja KWIETNIA, w 10 rocznicę śmierci, 

Bolesława ZDUŃCZYKA, 

Arkadiusza BARANA 

1200 
† Marcina i Mirosławy MILEWSKICH, 

Jana, Ireny i Sławomira KULCZYKÓW 

1800 
† Stanisławy i Tadeusza ZAWIŚLAKÓW, 

zmarłych z rodzin ZAWIŚLAKÓW i DUSZÓW 

ODPOCZNIJCIE NIECO… 
Odpocznijcie trochępor Mk 6, 31. 

Cudowny jest nasz PAN, że mówi to do nas właśnie dziś, 

i że mówi to do dzieci, do ludzi młodych, do dorosłych, 

do starszych, do chorych, do upracowanych: 

Odpocznijcie nieco! 

Bo każdy z nas: 

uczeń z podstawowej — chce trochę odpocząć, 

licealista i student — chcą trochę odpocząć, 

rodzice utrudzeni dniem każdym — chcą trochę odpocząć, 

i ci, którzy napracowali się przez całe życie — też chcą trochę odpocząć. 

Odpoczynek nie jest lenistwem. 

Potrafić odpoczywać to wielka umiejętność życia. 

Odpoczynek jest sposobnością ku temu, 

aby człowiek stał się mądrzejszy, lepszy, mocniejszy. 

Odpocząć nieco to znaczy: 

nauczyć się lepiej patrzeć, lepiej słyszeć, lepiej mówić. 

Więc naucz nas, PANIE, odpocząć nieco. 

Odejdźcie na miejsce ustronne — mówi PANpor. Mt 6, 6. 

Tam, gdzie jest mniej ludzi, gdzie lepiej słychać, gdzie lepiej widać, 

tam, gdzie jeszcze czysty świat […] 

Naucz się dobrze patrzeć. […] 

Podnieś oczy i zobacz, że jest jeszcze słońce, 

że nocą są gwiazdy, że jest niebo. 

Zobacz, że na ziemi jest jeszcze czysta woda, 

jest jeszcze czyste powietrze, 

że jeszcze są drzewa, które żyją stojąc 

i kwiaty, które kwitną na łąkach jak dawniej. 

I w tym wszystkim mówi do ciebie PAN: 

Przypatrzcie się ptakom w powietrzuMt 6, 26 

— nie zazdrościsz im? 

Przypatrzcie się liliom na poluMt 6, 28
 […] 

 
A czy słyszałeś kiedyś ciszę? […] 

Ta jedna licha drzewina — 

Nie trzeba dębów tysięcy! — 

Z szeptem się ku mnie przegina: 

„Jest BÓG i czegóż ci więcej?!”Kasprowicz 

I gdy tak się napatrzysz na orłów latanie 

i przejrzysz się w Morskim Oku, 

pójdziesz w Dolinę Kościeliska, aby zrobić rachunek sumienia. 

ZAWITKOWSKI, Józef (ur. 1938, Wał), 18.VII.1892, Warszawa, fragm. homilii 
il.: MODLITWA WIECZORNA ROLNIKA — GROTTGER, Artur (1837, Ottyniowice –1867, Amélie-les-Bains) 

1860, olejny na plótnie, 45×55 cm, Muzeum Narodowe w Krakowie; źródło: www.pinakoteka.zascianek.pl 

PATRON TYGODNIA: BŁ. BAZYLI HOPKO, MĘCZENNIK – DOKOŃCZENIE 
Sakrę biskupią otrzymał 11.V.1947 z rąk bpa Pawła Piotra Gojdiča. 

Jako dewizę swej posługi wybrał słowa: „Aby wszyscy byli jedno”. 

Właśnie wtedy komunaziści rozpoczynali walkę z Kościołem. 28.IV.1950 
w Preszowie zebrał się pseudo-sobór — bez udziału biskupów — na którym 
odszczepieńcy zdecydowali o zerwaniu z Rzymem. Większość księży — 
253 na ok. 350 — odmówiło. Opornych przesiedlono do północnych Czech… 

A Bazyli wraz z bpem Gojdičem tego samego dnia, 28.IV.1950, został 
internowany. Namawiano ich na przejście na prawosławie – odmówili. 

Zrabowane kościoły i majątek przejęła cerkiew prawosławna. 

Komunaziści usunęli nawet słowo „grekokatolik” ze słowników. W Czechosłowacji 
grekokatolicy – po prostu zniknęli! 

18.X.1950 Bazylego aresztowano. Po ponad roku ciężkich przesłuchań – tortu-
rowano go i głodzono – został w X.1951 skazany na 15 lat. 

Siedział w 21 więzieniach. Karmiono go — jak wykazały badania jego szczątków 
— niewielkimi dozami arszeniku powodując chroniczne zatrucie organizmu… 
Napisał później: „Przeszedłem przez chwile, których nie życzyłbym najgorszemu 
wrogowi. Tym niemniej uznaję moje więzienne dni, moje upokorzenia za wielką 
naukę. W więzieniu nauczyłem się, jak służyć braciom w potrzebie”… 

12.V.1964 został zwolniony i internowany w klasztorze… 

W 1968, na fali tzw. praskiej wiosny — czyli próby wyrwania się z rosyjskiego 
imperium — Kościół wyszedł z podziemia. Bazyli diecezji objąć jednak nie zdołał 
— do Czechosłowacji wkroczyły bowiem wojska rosyjskie. Jedną z ich armii 
dowodził polski zdrajca, gen. Jaruzelski. Do władzy powrócili komunaziści… 

Ostatnie 7 lat życia chory Bazyli pielęgnowany był przez siostry zakonne 
w Preszowie. Przez cały czas powtarzał słowa bpa Gojdiča: „Nieważne jak umrę: 

czy w pałacu biskupim czy we więzieniu. Ważne jest bym znalazł się raju”…. 

Do domu OJCA odszedł 23.VII.1976. 

Beatyfikował go 14.IX.2003 św. Jan Paweł II w Bratysławie.… (uroczystość 23 lipca 

il.: BAZYLI HOPKO; źródło: www.hopko.wbl.sk 

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 
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http://www.pinakoteka.zascianek.pl/Grottger/Grottger_3.htm
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