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„Nędza ludzka pod swymi różnorodnymi postaciami takimi, jak: niedostatek materialny, niesprawiedliwy ucisk, choroby fizyczne i psychiczne, a wreszcie 

śmierć — jest jawnym znakiem wrodzonej słabości człowieka, w jakiej znajduje się on od grzechu pierworodnego, oraz potrzeby zbawienia. Dlatego 

przyciągnęła ona współczucie CHRYSTUSA — ZBAWICIELA, który zechciał wziąć ją na siebie i utożsamić się »z najmniejszymi ze swych braci«. Stąd ci, których 

przygniata nędza, są przedmiotem szczególnej miłości ze strony Kościoła, który od początku swego istnienia, mimo grzechów wielu swoich członków, 

nie przestał pracować, by przynieść im ulgę, bronić ich i wyzwalać. Czynił to przez niezliczone dzieła dobroczynności, które zawsze i wszędzie 

są niezbędne”Kongregacja Nauki Wiary, instr. Libertatis conscientia, 68. [KKK, 2448.] 

SIEDEMNASTA NIEDZIELA ZWYKŁA 

 
ROZMNOŻENIE CHLEBA — IWANOW, Aleksander (1806, Sankt Petersburg –1858, Sankt Petersburg) 

1850, szkic; źródło: religion-art.ru 

Z DRUGIEJ KSIĘGI KRÓLEWSKIEJ2 Krl 4, 42-44 

Pewien człowiek przyszedł z Baal-Szalisza, przynosząc mężowi Bożemu, 

Elizeuszowi, chleba z pierwocin, dziesięć chlebów jęczmiennych i świeżego 

zboża w worku. 

On zaś rozkazał: „Podaj ludziom i niech jedzą”. 

Lecz sługa jego odrzekł: „Jakże to rozdzielę między stu ludzi?” 

A on odpowiedział: „Podaj ludziom i niech jedzą, bo tak mówi PAN: »Nasycą 

się i pozostawią resztki«”. 

Położył więc to przed nimi, a ci jedli i pozostawili resztki, według słowa 

PAŃSKIEGO. 

PSALM RESPONSORYJNYPs 145 (144), 10-11. 15-16. 17-18 (R.: por. 16) 

REFREN: Otwierasz rękę, karmisz nas do syta 

Niechaj CIĘ wielbią, PANIE, wszystkie TWOJE dzieła 

i niech CIĘ błogosławią TWOI święci. 

Niech mówią o chwale TWOJEGO królestwa 

i niech głoszą TWOJĄ potęgę. 

Oczy wszystkich zwracają się ku TOBIE, 

a TY karmisz ich we właściwym czasie. 

TY otwierasz swą rękę 

i karmisz do syta wszystko, co żyje. 

PAN jest sprawiedliwy na wszystkich swych drogach 

i łaskawy we wszystkich swoich dziełach. 

PAN jest blisko wszystkich, którzy GO wzywają, 

wszystkich wzywających GO szczerze. 

Z LISTU ŚW. PAWŁA APOSTOŁA DO EFEZJANEf 4, 1-6 

Bracia: 

Zachęcam was ja, więzień w PANU, abyście postępowali w sposób godny 

powołania, jakim zostaliście wezwani, z całą pokorą i cichością, z cier-

pliwością, znosząc siebie nawzajem w miłości. 

Usiłujcie zachować jedność DUCHA dzięki więzi, jaką jest pokój. 

Jedno jest CIAŁO i jeden DUCH, bo też zostaliście wezwani w jednej nadziei, 

jaką daje wasze powołanie. 

Jeden jest PAN, jedna wiara, jeden chrzest. 

Jeden jest BÓG i OJCIEC wszystkich, który jest i działa ponad wszystkimi, 

przez wszystkich i we wszystkich. 

AKLAMACJAŁk 7, 16 Alleluja, Alleluja, Alleluja 

Wielki prorok powstał między nami 

i BÓG nawiedził lud swój. 

SŁOWA EWANGELII WEDŁUG ŚW. JANAJ 6, 1-15 

JEZUS udał się za Jezioro Galilejskie, czyli Tyberiadzkie. 

Szedł za NIM wielki tłum, bo widziano znaki, jakie czynił na tych, którzy 

chorowali. JEZUS wszedł na wzgórze i usiadł tam ze swoimi uczniami. 

A zbliżało się święto żydowskie, Pascha. Kiedy więc JEZUS podniósł oczy 

i ujrzał, że liczne tłumy schodzą do NIEGO, rzekł do Filipa: »Skąd kupimy 

chleba, aby oni się posilili?”. 

A mówił to, wystawiając go na próbę. Wiedział bowiem, co miał czynić. 

Odpowiedział MU Filip: „Za dwieście denarów nie wystarczy chleba, 

aby każdy z nich mógł choć trochę otrzymać”. 

Jeden z uczniów JEGO, Andrzej, brat Szymona Piotra, rzekł do NIEGO: 

„Jest tu jeden chłopiec, który ma pięć chlebów jęczmiennych i dwie ryby, 

lecz cóż to jest dla tak wielu?”. 

JEZUS zatem rzekł: »Każcie ludziom usiąść«. 

A w miejscu tym było wiele trawy. Usiedli więc mężczyźni, a liczba ich 

dochodziła do pięciu tysięcy. 

JEZUS więc wziął chleby i odmówiwszy dziękczynienie, rozdał siedzącym; 

podobnie uczynił i z rybami, rozdając tyle, ile kto chciał. A gdy się nasycili, 

rzekł do uczniów: »Zbierzcie pozostałe ułomki, aby nic nie zginęło«. 

Zebrali więc i ułomkami z pięciu chlebów jęczmiennych, które zostały 

po spożywających, napełnili dwanaście koszów. 

A kiedy ci ludzie spostrzegli, jaki cud uczynił JEZUS, mówili: „Ten prawdziwie 

jest prorokiem, który miał przyjść na świat”. 

Gdy więc JEZUS poznał, że mieli przyjść i porwać GO, aby GO obwołać 

królem, sam usunął się znów na górę. 

PATRON TYGODNIA: BŁ. GERARD HIRSCHFELDER, MĘCZENNIK 
Urodził się 17.II.1907 w Kłodzku. Był nieślubnym 
dzieckiem Marii Hirschfelder, krawcowej. Ojcem 
był żydowski kupiec, Oswald Wolf… 

Dwa dni po urodzeniu przyjął sakrament chrztu św. 

Uczył się w szkole ludowej i Gimnazjum Humani-
stycznym w Kłodzku. Tam w 1926 zdał maturę. 

Studia teologiczne odbył na Uniwersytecie Wrocła-
wskim i 31.I.1932 w tamtejszej katedrze przyjął, 
z rąk kard. Adolfa Bertrama, święcenia kapłańskie. 

Został wikariuszem parafii Czermna k. Kłodzka, 
zajmując się duszpasterstwem dzieci i młodzieży. 

Organizował piesze pielgrzymki do Wambierzyc 
i wycieczki po okolicznych górach… 

Po latach wspominano „Był kapłańską osobowo-
ścią. Jego głęboka pobożność, ale również 
ujmująca serdeczność robiła na dzieciach ogromne 
wrażenie. Zamknęliśmy go sobie w sercach”… 

W I.1933 demokratyczne wybory w Niemczech wygrali naziści. Od początku się 
im sprzeciwiał, w szczególności młodzieżowej organizacji „Hitler-Jugend”. Mówił: 
„Zwykłemu zdjęciu potraficie salutować i stawać przed zdjęciem Hitlera na bacz-
ność, a BOGU nie potraficie oddać należytej czci i szacunku?”… 

Próbowano go zastraszać. Wzywano go na przesłuchania. Po jednym ze spotkań 
został pobity przez „nieznanych sprawców”. Atmosfery zastraszania nie wytrzy-
mała matka – 16.II.1939 popełniła samobójstwo, skacząc z mostu na Nysie… 

Gestapo interweniowało w Kurii i w 1939 został przeniesiony do Bystrzycy Kłodzkiej. 

Nie tylko nie zaprzestał działalności, ale został duszpasterzem młodzieży całego 
dekanatu kłodzkiego. Na jego kazania przychodziły tłumy… 

Już po rozpoczęciu II wojny światowej zorganizował w VI.1941 pielgrzymkę 
do sanktuarium w Wambierzycach, która zgromadziła 2,300 chłopców i dziewcząt… 

Wówczas Gestapo zaczęło się uciekać do bardziej brutalnych metod i prowokacji. 
Ktoś zaczął niszczyć kaplice, strzelano do figur CHRYSTUSA… dokończenie na odwrocie 
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INFORMACJE PARAFIALNE 
 1.VIII (sobota): 71 ROCZNICA WYBUCHU POWSTANIA WARSZA-

WSKIEGO. W intencji poległych i pomordowanych powstań-
ców będziemy modlić się w czasie Mszy św. o 1800. 

 2.VIII (niedziela): 
 Po sumie adoracja NAJŚWIĘTSZEGO SAKRAMENTU. 
 Spotkanie Kół Żywego Różańca nie odbędzie się. 

 Nasi duszpasterze dziękują! za ofiary na remont muru koś-

cielnego i konserwację figury MATKI BOŻEJ przed kościołem. 
 W związku z suszą księża zwracają się do wszystkich, którzy 

nawiedzają cmentarz, aby zwrócili uwagę na używanie zni-
czy, gdyż istnieje uzasadnione niebezpieczeństwo pożaru. 

ZAPOWIEDZI 
Zapowiedź I: Radosław CIEŚLIKOWSKI, kawaler z parafii tutejszej, i Marze-

na LANKIEWICZ, panna z parafii pw. Niepokalanego Poczęcia Najświętszej 
Maryi Panny w Górze Kalwarii 

Zapowiedź I: Maciej SADOWSKI, kawaler, i Małgorzata Magdalena 

GOSS, panna, oboje z parafii tutejszej 
Ktokolwiek wiedziałby o przeszkodach w zawarciu małżeństwa przez 

w/w osoby proszony jest o skontaktowanie się z Kancelarią Parafialną 

INTENCJE MSZALNE I MODLITEWNE 

27.VII 
(poniedziałek) 

730 
dziękczynna za otrzymane łaski 

z prośbą o bezpieczne wakacje i szczęśliwą podróż 

1800 w intencji jubilatek Anny i Stefanii, z racji 80 urodzin 

28.VII 
(wtorek) 

730  

1800 † Anny i Andrzeja MICHAŁOWSKICH 

29.VII 
(środa) 

730  

1800  

30.VII 
(czwartek) 

730  

1800  

31.VII 
(piątek) 

730  

1800  

1.VIII 
(sobota) 

730 
† Anieli, Stanisława i Zdzisława STAROSZÓW, 

Zofii i Stanisława STAROSÓW, 

Andrzeja i Arkadiusza GRZANKÓW 

1800  w intencji Powstańców Warszawskich 

2.VIII 
(niedziela) 

845 
† Władysławy i Stanisława BOROWSKICH, 

Wiesława ZDUŃCZYKA 

1030 † Marianny i Franciszka KOBYŁECKICH 

1200 
† Janiny, Zofię i Józefa MICHALAKÓW, 

Wiktorii i Wojciecha GAWRYSIÓW 

1800 † Stanisława GELERTA, zmarłych z rodziny GELERTÓW 

PATRIOTYZM 
Pytasz mnie: „Co to jest Patriotyzm? 

Na co komu potrzebna Ojczyzna?” 

Roztapiamy się w tyglu Europy, 

A ja tylko o ranach i bliznach. 

 

Dziwisz się, po co ten cały bagaż: 

Hymn, sztandary, historia i wiersze… 

Jak wyjaśnić to komuś, kto chętnie 

Czyta tylko instrukcję PlayStation? 

Wiem… Nie było już dawno tu wojen. 

Jest internet, McDonalds i stringi. 

Mądrych ludzi obrzuca się błotem. 

Na przywódców ogłasza castingi. 

Rządzą chłopcy w przykrótkich spodenkach, 

Chleb drożeje, tanieją igrzyska. 

Rozszczekała się w mediach nagonka – 

Lepkie kłamstwo wylewa się z pysków. 

Złodziej dzierży dziś klucze do banku. 

Błazen mieni się dumnie Stańczykiem. 

„Autorytet” wystawia na sprzedaż 

Swe poparcie — za Euro–srebrniki… 

Mówisz mi: „To jest chyba normalne! 

Cały świat przecież ‘jedzie po bandzie’. 

Dla nas liczy się, wiesz … tu i teraz… 

Taki czas… Bawmy się w Eurolandzie!” 

„Wolność mamy, więc … ‘róbta co chceta!’ 

Kto nie umie się bawić, niech spada!” 

Ja coś mówię o tańcu chochoła, 

Ty nie kumasz nic z tego, co gadam… 

Masz licencjat, brak zasad i power. 

Chamski Pi–aR pozwoli wyjść z cienia. 

Nauczyli cię prawie wszystkiego, 

Odebrali zaś zdolność myślenia… 

„Miałeś, chamie, złoty róg […] 

ostał ci się ino sznur” 

„A mury rosną, rosną, rosną” … i dosięgają prawie chmur... 

„A mury rosną” … Niewidzialnie… Otacza wszystko szklany mur… 

Pytasz mnie: „Co to jest Patriotyzm?” 

Wielu mędrków wciąż nad tym się trudzi. 

Patriotyzm na dziś — to mieć dzieci. 

I wychować je … na dobrych ludzi. 

MAKOWIECKI, Lech (ur.; 1954) 

il.: Z POWSTANIA WARSZAWSKIEGO — GRABSKI, Marian „Wyrwa“ (1897, Łódź –1965, Warszawa) 

VIII-IX.1944, Śródmieście północne – grupa chłopców na ul. Sienkiewicza; źródło: www.1944.pl 

PATRON TYGODNIA: BŁ. GERARD HIRSCHFELDER, MĘCZENNIK – DOKOŃCZENIE 
W odpowiedzi 27.VII.1941, podczas niedzielnej Mszy św., wypowiedział znamienne 
słowa: „Kto wyrywa młodzieży wiarę w CHRYSTUSA z serc, jest zbrodniarzem!”… 

1.VIII.1941 został przez Gestapo aresztowany. Przetrzymywano go w więzieniu 
w Kłodzku. Był bity. Nie załamał się. Zdołał nawet napisać rozważania Drogi 
Krzyżowej i je przemycić. Zaczynał je słowami: „CHRYSTE! […] [Zostałem] wybrany 
przez CIEBIE, aby cierpieć. PANIE, dziękuję CI za to. Taka jest TWOJA wola, dlatego 
chcę pozostać na miejscu cierpienia, jak długo zechcesz”… 

15.XII.1941 został przewieziony do Wiednia a 27.XII.1941 do niemieckiego obozu 
koncentracyjnego KL Dachau. Tam stał się numerem 28972. 

Osadzono go w baraku nr 30, wśród setek polskich księży. Szybko tracił siły. 
Głód, maltretowanie, zatłoczenie, niewolnicza praca, zimno, wilgoć – to sprawiało, 
że polscy kapłani, traktowani najgorzej ze wszystkich, umierali prawie codziennie. 
Po 3 miesiącach przeniesiono go więc na blok nr 26, do księży niemieckich. 

Miał tam możliwość korzystania z kaplicy, której Polacy byli pozbawieni… 

Był już jednak bardzo chory i trafił do obozowego „szpitala”… 

Zginął 1.VIII.1942. Ciało spalono w krematorium a prochy, w papierowej kopercie, 
przesłano rodzinie. Pochowano je w Czermnej. 

W 1945, gdy ziemie kłodzkie zajęte zostały przez Rosjan i pojawili się pierwsi 
Polacy wyrzuceni ze wschodu, do jednego z niemieckich domów, należącego 
do niejakiej Marty Wolf, wtargnęła grupa ludzi: 

„Było ich [czworo]. Krzyczeli na nas […] Wpadli do mieszkania i zaczęli prze-
szukiwać szafy i szuflady […]. [Nagle ten], który najbardziej się na nas wściekał […], 
zobaczywszy na ścianie portret księdza Hirschfeldera zapytał: 

– Skąd u was ta fotografia? 

Odpowiedzieliśmy mu, że znaliśmy bardzo dobrze księdza. 

Już nigdy później nie spotkałam człowieka, u którego w ciągu kilku minut mogła 
nastąpić tak gwałtowna zmiana. Mężczyzna, który dopiero co wściekał się i wy-
krzykiwał, w kompletnej ciszy spoglądał na obraz […]: 

– Ten człowiek jest święty, byłem z nim razem w obozie. […] 

Następnego dnia przyszli ponownie i zwrócili nam wszystkie klucze. Wywiesili też 
polską flagę, aby nas już nikt inny nie niepokoił”. 

Beatyfikowany został 19.IX.2010, w katedrze w Münster, w imieniu Benedykta XVI 
przez Joachima kard. Meisnera. W okolicznościowym liście bp Ignacy Dec 
napisał: „Wraz z bł. ks. Jerzym Popiełuszko będzie nam przypominał, że zło 
należy zwyciężać dobrem”… (uroczystość 1 sierpnia 

il.: GERARD HIRSCHFELDER; źródło: fundacjamaximilianum.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 
 

http://www.1944.pl/galerie/fototeka/foto/3457/kategoria/89
http://fundacjamaximilianum.pl/category/saint-of-the-day/
http://www.swzygmunt.knc.pl/

