
   

»»ŚŚWW IIĄĄTT YY NN II AA   BB OO GG AA   JJ EE SS TT   ŚŚWW IIĘĘTT AA ,,   
AA   WW YY   NN IIĄĄ   JJ EE SS TT EEŚŚCC II EE ……««   

NR XLIII/2015 (706) GAZETKA PARAFII ŚW. ZYGMUNTA W SŁOMCZYNIE 25 PAŹDZIERNIKA AD 2015 
 

Portal parafialny: www.swzygmunt.knc.pl strona — 1 — 

„Czym jest nasz duch, to znaczy nasza dusza, dla członków ciała, tym jest DUCH ŚWIĘTY dla członków CHRYSTUSA, dla CIAŁA CHRYSTUSA, którym jest KOŚCIÓŁ”św. Au-

gustyn, Sermones, 267, 4: PL 38, 1231 D. „DUCH CHRYSTUSA jest tą niewidzialną przyczyną, której należy przypisać utrzymywanie łączności wszystkich części CIAŁA między 

sobą i z ich wzniosłą GŁOWĄ, ponieważ jest ON cały w CIELE, cały w GŁOWIE, cały w poszczególnych członkach"Pius XII, enc. Mystici Corporis: DS 3808. DUCH ŚWIĘTY czyni 

KOŚCIÓŁ „świątynią BOGA żywego”2 Kor 6, 16, por. 1 Kor 3, 16-17; Ef 2, 21. 

„Istotnie, samemu Kościołowi został powierzony dar BOŻY… W nim zostało złożone zjednoczenie z CHRYSTUSEM, to znaczy DUCH ŚWIĘTY, zadatek 

niezniszczalności, utwierdzenie naszej wiary i drabina wstępowania do BOGA… Bowiem tam, gdzie jest KOŚCIÓŁ, jest także DUCH BOŻY; a tam, gdzie jest DUCH 

BOŻY, tam jest KOŚCIÓŁ i wszelka łaska”św. Ireneusz, Adversus haereses, III, 24, 1. [KKK, 797] 

TRZYDZIESTA NIEDZIELA ZWYKŁA 
ROCZNICA POŚWIĘCENIA WŁASNEGO KOŚCIOŁA 

 

DUCH ŚWIĘTY — BERNINI, Jan Wawrzyniec (1598, Neapol – 1680, Rzym) 

ok. 1660, witraż nad Tronem św. Piotra, bazylika pw. św. Piotra, Watykan; źródło: commons.wikimedia.org 

Z DRUGIEJ KSIĘGI KRONIK2 Krn 5,6-8.9b.10.i3-6,2 

Król Salomon i cała społeczność Izraela, zgromadzona przy nim 

przed Arką, składali na ofiarę owce i woły, których nie rachowano 

i nie obliczono z powodu wielkiej ilości. 

Następnie kapłani wprowadzili Arkę Przymierza PANA na jej miejsce 

do sanktuarium świątyni, to jest do Świętego Świętych, pod skrzydła 

cherubów, a cheruby miały tak rozpostarte skrzydła nad miejscem Arki, 

że okrywały Arkę i jej drążki z wierzchu. 

Pozostają one tam aż do dnia dzisiejszego. 

W Arce zaś nie było nic oprócz dwóch tablic, tablic Przymierza, 

które Mojżesz tam złożył pod Horebem, gdy PAN zawarł przymierze 

z synami Izraela w czasie ich wyjścia z Egiptu. 

Kiedy tak zgodnie, jak jeden, trąbili i śpiewali, tak iż słychać było tylko 

jeden głos wysławiający, majestat PANA, kiedy podnieśli głos wysoko 

przy wtórze trąb, cymbałów i instrumentów muzycznych przy wychwalaniu 

PANA, że jest dobry, i że na wieki JEGO łaskawość, świątynia napełniła się 

obłokiem chwały PANA, tak iż nie mogli kapłani tam pozostać i pełnić swej 

służby z powodu tego obłoku, bo chwała PANA wypełniła świątynię BOŻĄ. 

Wtedy przemówił Salomon: „PAN powiedział, że będzie mieszkać 

w chmurze, a ja TOBIE, PANIE, wybudowałem dom na mieszkanie, miejsce 

przebywania TWEGO na wieki”. 

PSALM RESPONSORYJNYPs 84 

REFREN: Jak miła, PANIE, jest świątynia TWOJA 

Dusza moja stęskniona pragnie przedsionków PAŃSKICH. 

Serce moje i ciało radośnie wołają do BOGA żywego. 

Nawet wróbel znajduje swój dom, 

a jaskółka gniazdo, gdzie złoży swe pisklęta: 

przy ołtarzach TWOICH, PANIE ZASTĘPÓW, KRÓLU mój i BOŻE! 

Szczęśliwi, którzy mieszkają w domu TWOIM, PANIE, 

nieustannie CIĘ wielbiąc. 

Spójrz BOŻE, tarczo nasza, 

Wejrzyj na twarz TWEGO Pomazańca. 

Doprawdy, dzień jeden w przybytkach TWOICH 

lepszy jest niż innych tysiące: 

wolę stać w progu mojego BOGA 

niż mieszkać w namiotach grzeszników. 

Z PIERWSZEGO LISTU ŚW. PAWŁA APOSTOŁA DO KORYNTIAN1 Kor 3, 9b-11. 16-17 

Bracia: 

Jesteście BOŻĄ budowlą. 

Według danej mi łaski BOŻEJ, jako roztropny budowniczy, położyłem 

fundament, ktoś inny zaś wznosi budynek. 

Niech każdy jednak baczy na to, jak buduje. Fundamentu bowiem nikt 

nie może położyć innego niż ten, który jest położony, a którym jest JEZUS 

CHRYSTUS. 

Czyż nie wiecie, żeście świątynią BOGA i że DUCH BOŻY mieszka w was? 

Jeżeli ktoś zniszczy świątynię BOGA, tego zniszczy BÓG. 

Świątynia BOGA jest święta, a wy nią jesteście. 

AKLAMACJAMt 16,18 Alleluja, Alleluja, Alleluja 

Ty jesteś Piotr - Opoka 

i na tej opoce zbuduję MÓJ Kościół, 

a bramy piekielne go nie przemogą 

SŁOWA EWANGELII WEDŁUG ŚW. MATEUSZAMt 16,13-19 

Gdy JEZUS przyszedł w okolice Cezarei Filipowej, pytał swych uczniów: 

»Za kogo ludzie uważają SYNA CZŁOWIECZEGO?« 

A oni odpowiedzieli: „Jedni za Jana Chrzciciela, inni za Eliasza, jeszcze inni 

za Jeremiasza albo za jednego z proroków”. 

JEZUS zapytał ich: »A wy za kogo MNIE uważacie?« 

Odpowiedział Szymon Piotr: „TY jesteś MESJASZEM, SYNEM BOGA żywego”. 

Na to JEZUS mu rzekł: »Błogosławiony jesteś, Szymonie, synu Jony. 

Albowiem ciało i krew nie objawiły ci tego, lecz OJCIEC MÓJ, który jest 

w niebie. 

Otóż i JA tobie powiadam: Ty jesteś Piotr – Opoka i na tej opoce zbuduję 

MÓJ Kościół, a bramy piekielne go nie przemogą. 

I tobie dam klucze królestwa niebieskiego; cokolwiek zwiążesz na ziemi, 

będzie związane w niebie, a co rozwiążesz na ziemi, będzie rozwiązane 

w niebie«. 

PATRON TYGODNIA: BŁ. ALEKSY ZARYCKI, MĘCZENNIK 
Urodził się w 17.X.1912 w Bilczach, wsi położonej ok. 20 km od Stryja. 

Ojciec Wasyl był kantorem w miejscowym greckokatolickim kościele. 
Matką była Maria z domu Isych. Miał pięcioro rodzeństwa. 

Kształcił się, już w niepodległej Rzeczypospolitej, w gimnazjum 
w Stryju. Tam też w 1931 zdał egzamin dojrzałości. 

Nastąpiło powołanie. Zapukał wówczas do bram Greckokatolickiego 
Seminarium Duchownego we Lwowie. 

Święcenia kapłańskie przyjął 7.VI.1936 we Lwowie, w katedrze pw. św. Ju-
ra, z rąk metropolity lwowskiego, abpa Andrzeja Szeptyckiego. 

Przez rok był wikariuszem w Stynawie Niżnej. Następnie od 1937 był 
proboszczem w Strutyniu, gdzie założył ochronkę dla dzieci oraz 

spółdzielnię rolniczą dla miejscowych chłopów. 

Był tam, gdy w 1939 nastąpił IV rozbiór Polski. Gdy Rosjanie zabronili nauczania religii 
w szkole zorganizował sieć mieszkań, w których dzieci mogły pogłębiać wiarę. Potem, 
po ataku niemieckim 22.VI.1941, był przykładnym pasterzem swej trzódki… 

W 1945, gdy rozpoczęła się kolejna rosyjska okupacja został proboszczem parafii Rzęsna 
Ruska. Niebawem aresztowani zostali wszyscy biskupi greckokatoliccy, a 8-10.III.1946, 
na tzw. pseudosoborze lwowskim, nigdy nieuznanym przez Stolicę Apostolską, apostaci 
ogłosili o przyłączeniu kościoła greckokatolickiego do prawosławia.… 

I wówczas został aresztowany po raz pierwszy. Odmówił bowiem przejścia na prawo-
sławie. Nie zgodził się na apostazję. Uwięziono go w Złoczowie. dokończenie na odwrocie 

http://www.swzygmunt.knc.pl/
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INFORMACJE PARAFIALNE 
 1-31.X: NABOŻEŃSTWA RÓŻAŃCOWE codziennie o 1730. W piątki 

NABOŻEŃSTWA RÓŻAŃCOWE dla dzieci o 1545. 
 30.X (piątek): RÓŻANIEC RODZICÓW w intencji dzieci. Zapra-

szamy! 
 25.X (niedziela): 

 Rocznica konsekracji naszego kościoła. 
 Z racji zakończenia Tygodnia Misyjnego gościmy księży 

Misjonarzy Kombonianów, którzy w czasie Mszy św. 
dzielą się z nami swoimi doświadczeniami. 

 Chrzty – na sumie. 
 1.XI (niedziela):Uroczystość WSZYSTKICH ŚWIĘTYCH. 

 Msze św. w kościele o 845 i 1030. 
 O 1200 suma, z procesją i wypominkami, na cmentarzu. 

W czasie Mszy św. modlić się będziemy za zmarłych 
polecanych modlitwie w wypominkach jednorazowych. 

 Uwaga: nie ma Mszy św. o 1800. 

 1-8.XI: Codziennie można zyskać ODPUST ZUPEŁNY dla zmar-
łych za pobożne nawiedzenie cmentarza i odmówienie 
modlitwy za zmarłych. 

 2.XI (poniedziałek): WSPOMNIENIE WSZYSTKICH WIERNYCH ZMAR-
ŁYCH – DZIEŃ ZADUSZNY. 

 Msze św. o 845 i 1800. 
 Po Mszy św. o 845 procesja żałobna po kościele i mo-

dlitwa za zmarłych z wypominek jednorazowych. 
 14.XI (sobota): Tradycyjnie w 2. sobotę listopada planowana 

jest pielgrzymka autokarowa do Częstochowy. Dojdzie ona 
do skutku o ile zbierze się odpowiednia liczba chętnych. 
Koszt pielgrzymki wynosi 80,- pln. 

 Zbliża się listopad, miesiąc poświęcony modlitewnej pamięci 
o naszych bliskich. Na wypominki roczne i jednorazowe 
księża przyjmują w zakrystii i kancelarii parafialnej, oraz 

na cmentarzu. Za zmarłych poleconych w wypominkach 
rocznych modlimy się w każdą 2. sobotę miesiąca o 1715 
i w czasie Mszy św. o 1800. 

 W prawej nawie kościoła wystawa z wakacyjnego wyjazdu 
dzieci i młodzieży w Bieszczady. Zapraszamy! 

 Nasi duszpasterze dziękują! za ofiary na remont muru koś-
cielnego i konserwację figury MATKI BOŻEJ przed kościołem. 

 24.IV–4.V.2016: Pielgrzymka do Grecji – „śladami św. Pawła”. 
Program w kościele, na stoliku przy „skrzynce na modlitwy”. 
Chętnych zapraszamy! do zakrystii lub kancelarii parafialnej. 

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

18.X Michalina GUTOWSKA, Słomczyn  

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

ZAPOWIEDZI 
Zapowiedź I: Sławomir BARAN, kawaler, i Magdalena Anna BĄBA, pan-

na, 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 

26.X 
(poniedziałek) 

730 † Wiesława KUCICKIEGO 

1800 
† Bronisławy i Władysława ZDUŃCZYKÓW, 

Rafała KORNASZEWSKIEGO 

27.X 
(wtorek) 

730 † Wiesława KUCICKIEGO 

1800 
† Andrzeja OSUCHA, w 15 rocznicę śmierci, 

zmarłych rodziców i teściów 

28.X 
(środa) 

730 w pewnej intencji 

1800 † Wiesława KUCICKIEGO 

29.X 
(czwartek) 

730 o pomyślną operację i zdrowie dla Urszuli BODZAK 

1800 † Wiesława KUCICKIEGO 

30.X 
(piątek) 

730 † Wiesława KUCICKIEGO 

1800 
† Hanny i Stanisława BIERNACKICH 

i ich rodziców 

31.X 
(sobota) 

730 † Wiesława KUCICKIEGO 

1800 
† Kazimierza i Marii KALIŃSKICH, 

Anny BOGUCKIEJ 

1.XI 
(niedziela) 

845 † KASSIMA 

1030 
† Cecylii i Józefa KWIATKOWSKICH, 

Anny i Józefa DECZEWSKICH i ich rodziców, 

Krystyny GRĄDZIEL 

1200 Msza św. i procesja na cmentarzu 

POLSKIE MADONNY: MATKA BOŻA KOZIELSKA ZWYCIĘSKA 
W IV-V.1940 z rosyjskiego obozu koncentracyjnego w Kozielsku, 

wywieziono w nieznane polskich jeńców (trzy lata później, w 1943 Niemcy 

odkryli ich groby w Katyniu)… 

Obóz długo nie był jednak pusty. Jeszcze w 1940 

sprowadzono doń bowiem ok. 2.5 tys. polskich jeńców, 

głównie z Litwy, Łotwy i Estonii. 

I to wtedy na lipowej desce z ikonostasu prawosław-

nego, służącej jako pokrywa beczki na śledzie, por. Ta-

deusz Zieliński wyrzeźbił płaskorzeźbę MATKI BOŻEJ 

Z DZIECIĄTKIEM, nawiązującą do wizerunków MATKI 

BOŻEJ ŻYROWICKIEJ i OSTROBRAMSKIEJ… 

Za narzędzia miał kawałki stalowego drutu… 

Poświęcenia potajemnie dokonał ks. Nikodem 

Dubrowka, w Wielką Sobotę 12.IV.1941. 

WIZERUNEK 21.VII.1941 cudem przemycono w podwójnym dnie walizki, 

do obozu w Griazowcu. Następnie trafił do armii gen. Andersa i wraz z nią 

był w Buzułuku, gdzie przybywali, z najdalszych stron imperium rosyj-

skiego, zesłani Polacy, był w Persji, Iraku, Palestynie, Włoszech. Tam 

MATKA BOŻA chroniła polskie wojsko podczas tryumfu pod Monte Cassino… 

Po zakończeniu działań zbrojnych w 1949 r. MADONNA trafiła do Londynu, 

gdzie od 1961 króluje polskiej diasporze w kościele pw. św. Andrzeja Boboli. 

Spod JEJ stóp przez wiele lat Radio Wolna Europa nadawało transmisje 

uroczystości patriotycznych do zniewolonego przez komunazistów kraju… 

MATKĘ BOŻĄ KOZIELSKĄ ZWYCIĘSKĄ koronował 8.VI.1997, podczas Mszy św. 

na Błoniach Krakowskich, św. Jan Paweł II. 

10.IV.2010 historia dopisała kolejny rozdział. W roztrzaskanym na grząs--

kim gruncie na dziesiątki tysięcy części samolocie zginął, u boku prezyden-

tów Lecha Kaczyńskiego i Ryszarda Kaczorowskiego, proboszcz parafii 

pw. św. Andrzeja Boboli w Londynie, ks. prałat Bronisław Gostomski… 

il. MATKA BOŻA KOZIELSKA ZWYCIĘSKA, kościół pw. św. Andrzeja Boboli, Londyn; źródło: commons.wikimedia.org 

WOLIMY NIEWOLĘ NIŻ WOLNOŚĆ… 
Jesteśmy – jacy jesteśmy 

Byliśmy – jacyśmy byli 

Tę prawdę o sobie unieśmy 

W tej krótkiej, danej nam chwili. 

Będziemy – jacy zechcemy 

Byle wiedzieć nam – czego chcieć, 

Lecz nie wiemy – czego nie wiemy, 

Więc nie mamy – co chcemy mieć. 

Mogliśmy, czego nie wolno, 

Co wolno – nie chcemy móc. 

Wolimy niewolę niż wolność, 

W której nie ma o co łbem tłuc. 

Więc będziemy – jacyśmy byli, 

Więc jesteśmy – a jakby nas brak 

W tej krótkiej danej nam chwili, 

Której jutro nie będzie i tak… 

KACZMARSKI, Jacek (1957, Warszawa – 2004, Gdańsk) „Requiem rozbiorowe”, fragm. 

PATRON TYGODNIA: BŁ. ALEKSY ZARYCKI, MĘCZENNIK, DOKOŃCZENIE 
Zwolniono go, ale już w 1948 został ponownie przez Rosjan aresztowany. 

W kapturowym procesie 29.V.1948 skazano go na 10 lat niewolniczej pracy przymusowej. 

Więziono go w obozach Gułagu k. Irkucka na dalekiej wschodniej Syberii, w okolicach 
Kemerowa, Omska, wreszcie k. Karagandy w Kazachstanie, gdzie niewolniczo pracował 
w kopalniach węgla obsługujących przemysł regionu Uralu…. 

31.XII.1954, po śmierci Stalina, został zwolniony – resztę kary zamieniono na zsyłkę. 

Pozostał w Karagandzie. Rozpoczął wówczas intensywną pracę misjonarską wśród 
tamtejszych zesłańców i więźniów – Ukraińców, Polaków, Niemców, Rosjan, Kazachów… 

26.X.1957 został formalnie „zrehabilitowany”. Nie wrócił na Ukrainę. Rozszerzył obszar 
działalności misjonarskiej: na Samarę, region Uralu, Orenburg, Kazachstan, a abp Slipyj 
mianował go greckokatolickim Administratorem Apostolskim dla Kazachstanu i Syberii. 

Czas „odwilży” mijał jednak. Zaczął być zatrzymywany, przesłuchiwany, więziony. 

Zwalniano go jednak. Do czasu. 9.V.1962, w Karagandzie, aresztowano go ponownie. 
I postawiono przed sądem – za zw. „bezdomność”. Dostał 2 lata niewolniczej pracy… 

Po półtorej roku w obozie koncentracyjnym Dołynka w Kazachstanie, gdzie pracował jako 
krawiec, 30.X.1963 zginął w obozowym „szpitalu”. 

Beatyfikowany został przez św. Jana Pawła II 27.VI.2001 we Lwowie, w gronie 27 mę-
czenników totalitaryzmów rytu bizantyńskiego. (uroczystość 30 października 

il.: ALEKSY ZARYCKI źródło: bilche.at.ua 

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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