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Tradycja wschodnia wyraża przede wszystkim, że OJCIEC w relacji do DUCHA jest pierwszym początkiem. Wyznając DUCHA jako „pochodzącego od OJCA”J 15, 26, 

stwierdza ona, że DUCH pochodzi od OJCA przez SYNApor. Sobór Watykański II, dekret Ad gentes, 2. Tradycja zachodnia wyraża przede wszystkim współistotną komunię między 

OJCEM i SYNEM, mówiąc, że DUCH ŚWIĘTY pochodzi od OJCA i SYNA (Filioque). Mówi to „w sposób dozwolony i racjonalny”Sobór Florencki (1439): DS 1302, ponieważ wieczny 

porządek OSÓB BOSKICH w ICH współistotnej komunii zakłada, że OJCIEC jest pierwszym początkiem DUCHA ŚWIĘTEGO jako „zasada bez zasady”Sobór Florencki (1442): DS 1331, 

ale także że jako OJCIEC jedynego SYNA jest wraz z NIM „jedyną zasadą, od której pochodzi DUCH ŚWIĘTY”Sobór Lyoński II (1274): DS 850. Ta uprawniona 

komplementarność, jeśli nie jest zbyt schematyczna, nie narusza tożsamości wiary w rzeczywistość samej wyznawanej tajemnicy. [KKK, 248] 

ÓSMA NIEDZIELA ZWYKŁA 
UROCZYSTOŚĆ NAJŚWIĘTSZEJ TRÓJCY 

 

TRÓJCA ŚWIĘTA —DUCLAIRCQ, Jan (XVI–XVIII w, Bordeaux) 

1696, olejny na płótnie, Musée des Beaux-Arts, Bordeaux; źródło: www.culture.gouv.fr 

Z KSIĘGI PRZYSŁÓWPrz 8, 22-31 

To mówi MĄDROŚĆ BOŻA: 

„PAN mnie stworzył, swe arcydzieło, przed swymi czynami, od dawna. 

Od wieków jestem stworzona, od początku, zanim ziemia powstała. 

Jestem zrodzona, gdy jeszcze bezmiar wód nie istniał ani źródła, co wodą 

tryskają, i zanim góry stanęły. 

Poczęta jestem przed pagórkami, nim ziemię i pola uczynił, początek pyłu 

na ziemi. 

Gdy niebo umacniał, z NIM byłam, 

gdy kreślił sklepienie nad bezmiarem wód, 

gdy w górze utwierdzał obłoki, 

gdy źródła wielkiej otchłani umacniał, 

gdy morzu stawiał granice, by wody z brzegów nie wyszły, 

gdy kreślił fundamenty pod ziemię. 

JA byłam przy NIM mistrzynią, rozkoszą JEGO dzień po dniu, cały czas 

igrając przed NIM, igrając na okręgu ziemi, znajdując radość przy synach 

ludzkich”. 

PSALM RESPONSORYJNYPs 8, 4-5. 6-7. 8-9 (R.: por. 2a) 

REFREN: Jak jest przedziwne imię TWOJE, PANIE 

Gdy patrzę na TWOJE niebo, dzieło palców TWOICH, 

na księżyc i gwiazdy, któreś Ty utwierdził: 

czym jest człowiek, że o nim pamiętasz, 

czym syn człowieczy, że troszczysz się o niego? 

Uczyniłeś go niewiele mniejszym od aniołów, 

uwieńczyłeś go czcią i chwałą. 

Obdarzyłeś go władzą nad dziełami rąk TWOICH, 

wszystko złożyłeś pod jego stopy: 

Owce i bydło wszelakie, 

i dzikie zwierzęta, 

ptaki niebieskie i ryby morskie, 

wszystko, co szlaki mórz przemierza. 

Z LISTU ŚW. PAWŁA APOSTOŁA DO RZYMIANRz 5, 1-5 

Bracia: 

Dostąpiwszy usprawiedliwienia przez wiarę, zachowajmy pokój z BOGIEM 

przez PANA naszego JEZUSA CHRYSTUSA, dzięki któremu uzyskaliśmy przez 

wiarę dostęp do tej łaski, w której trwamy i chlubimy się nadzieją chwały 

BOŻEJ. 

Ale nie tylko to, lecz chlubimy się także z ucisków, wiedząc, że ucisk 

wyrabia wytrwałość, a wytrwałość wypróbowaną cnotę, wypróbowana 

cnota zaś nadzieję. 

A nadzieja zawieść nie może, ponieważ miłość BOŻA rozlana jest w sercach 

naszych przez DUCHA ŚWIĘTEGO, który został nam dany. 

AKLAMACJAAp 1, 8 Alleluja, Alleluja 

Chwała OJCU i SYNOWI, 

i DUCHOWI ŚWIĘTEMU, 

BOGU, który jest i który był, 

i który przychodzi. 

SŁOWA EWANGELII WEDŁUG ŚW. JANAJ 16, 12-15 

JEZUS powiedział swoim uczniom: 

»Jeszcze wiele mam wam do powiedzenia, ale teraz jeszcze znieść 

nie możecie. 

Gdy zaś przyjdzie ON, DUCH PRAWDY, doprowadzi was do całej prawdy. 

Bo nie będzie mówił od SIEBIE, ale powie wszystko, cokolwiek słyszy, 

i oznajmi wam rzeczy przyszłe. 

On MNIE otoczy chwałą, ponieważ z MOJEGO weźmie i wam oznajmi. 

Wszystko, co ma OJCIEC, jest MOJE. 

Dlatego powiedziałem, że z MOJEGO bierze i wam objawi«. 

PATRON TYGODNIA: BŁ EDMUND DUKE, MĘCZENNIK. 
Niewiele o nim wiadomo. Podobnie zresztą jak 
o 7 innych męczennikach, którzy tego samego 
dnia, podczas angielskiej reformacji, ponieśli 
na szafocie śmierć. 

Urodził się w 1563 w hrabstwie Kent, w po-
łudniowo-wschodniej Anglii. 

Były to już czasy protestanckiej królowej 
Elżbiety I, ekskomunikowanej w 1570 przez 
papieża, św. Piusa V. Od 1584 w państwie 
obowiązywał tzw. Akt Jezuicki, mocą którego 
wszyscy katoliccy kapłani mieli w ciągu 40 dni 
opuścić Anglię lub złożyć Przysięgę 
Zwierzchności monarchini jako głowy 
Kościoła. W przeciwnym razie uznawani byli 
za zdrajców. A dla zdrajców był tylko jeden 
wymiar kary: śmierć. 

I właśnie wówczas, 3.III.1583, Edmund opuścił 
Anglię i wyjechał na kontynent. Tylko tam 
mógł zostać katolickim kapłanem. Rozpoczął 
studia w katolickim seminarium duchownym 
dla angielskich uchodźców w Reims we Fran-
cji. 23.IX.1583 przyjął niższe święcenia, a po-
tem kontynuował studia w angielskim kole-
gium w Rzymie. dokończenie na odwrocie 

http://www.swzygmunt.knc.pl/
http://www.culture.gouv.fr/Wave/image/joconde/0374/m006504_019-041_p.jpg
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INFORMACJE PARAFIALNE 
 1–31.V: NABOŻEŃSTWA MAJOWE ku czci NAJŚWIĘTSZEJ MARYI 

PANNY odprawiane są codziennie o 1730: 
 Po nabożeństwach – Msza św. 
 Zachęcamy! również do utrzymania tradycji śpiewania 

Litanii Loretańskiej przy krzyżach i kapliczkach parafii! 
 23.V (poniedziałek): O 1900 spotkanie organizacyjne rodziców 

dzieci wyjeżdżających na spływ kajakowy „Czarną Hańczą”. 
 26.V (czwartek): Uroczystość BOŻEGO CIAŁA: 

 Msze św. o 845 i 1030. 
 Po Mszy o 1030 PROCESJA EUCHARYSTYCZNA do 4 ołtarzy: 

 Trasa: tradycyjna. 
 Śpiewana będzie Litania do Serca Pana Jezusa. 
 Prosimy! o przygotowanie ołtarzy, trasy procesji 

i o wcześniejsze zainteresowanie się stanem 
chorągwi, feretronów, poduszek procesyjnych! 

 Gorący apel o mobilizację panów do niesienia w cza-
sie procesji baldachimu, chorągwi i sztandarów! 

 W sposób szczególny na procesję zapraszane są dzieci 

klas III, które tego dnia będą obchodzić rocznicę 
swej I Komunii św. – w uroczystych strojach 
komunijnych! Dzieci będą mogły wziąć aktywny 
udział sypiąc kwiatki, trzymając poduszki lub wstążki. 

 Prosimy! wszystkie zespoły istniejące na terenie parafii 

o przybycie w regionalnych strojach ludowych. 
 24.V (wtorek): O 1700 przed kościołem zebranie 

dziewczynek klas II i III pragnących sypiać kwiatki 
w trakcie procesji BOŻEGO CIAŁA. Zapraszamy! 

 Mszy św. o 1200 i 1800 i NABOŻEŃSTWA MAJOWEGO nie będzie. 
 18–19.VI: Pielgrzymka rzeczna św. Zygmunta do Płocka. 

Chętnych prosimy o zgłaszanie się do księży… 
 27.VII–9.VIII: Parafialny wyjazd wakacyjny dla dzieci i mło-

dzieży do Ochotnicy Dolnej. Zapisy u ks. Darka. 
 II.2017: Parafia w Baniosze organizuje pielgrzymkę do Mek-

syku. Bliższe informacje na plakacie przed kościołem… 

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

15.V Urszula TRAKUL, Słomczyn  

JAM JEST ALFA I OMEGA, mówi PAN BÓG, KTÓRY JEST, KTÓRY BYŁ i KTÓRY PRZYCHODZI, WSZECHMOGĄCY 

ODESZLI 
W ostatnim czasie odeszli z naszego grona: 

śp. Zofia OŁYNA  9.V.2016 l. 73 

śp. Władysław KOSMALA  8.V.2016 l. 58 

Wieczne odpoczywanie racz Im dać PANIE! 

INTENCJE MSZALNE I MODLITEWNE 

23.V 
(poniedziałek) 

730  

1800 † Jana ZDUŃCZYKA  

24.V 
(wtorek) 

730 w pewnej intencji 

1800 
† Stanisława KORYTKA, 

Elżbiety i Tadeusza KORYTKÓW 

25.V 
(środa) 

730 o zdrowie dla Filipa 

1800 † Seweryny CHRUŚCICKIEJ, w 1. rocznicę śmierci 

26.V 
(czwartek) 

845 † Sabiny i Jana ULICKICH 

1030 
za PARAFIAN 
(rocznica I Komunii św.) 

27.V 
(piątek) 

730  

1800 † Jana i Jadwigi NALEŻYTYCH 

28.V 
(sobota) 

730  

1800 † Stanisława PINDELSKIEGO 

29.V 
(niedziela) 

845 
† Genowefy i Zbigniewa GUTOWSKICH, 

zmarłych z rodzin GUTOWSKICH i JANISZKÓW 

1030 
† Marianny i Tadeusza KANABUSÓW 

† Magdaleny PARADOWSKIEJ, w miesiąc po śmierci 

1200 

† Jarosława i Pawła GUTTÓW, 

Władysława i Władysławy GUTTÓW,  

Marianny i Stanisława GUTTÓW, 

Mariana SOĆKO 

1800 † Krystyny i Józefa ŚLIWKÓW 

POLSKIE MADONNY — MATKA BOŻA PIĘKNEJ MIŁOŚCI W POLAŃCZYKU 
W Polańczyku – wsi w woj. podkarpackim – w koś-

ciele pw. Najświętszej Maryi Panny Królowej Polski 

znajduje się cudowna ikona MATKI BOŻEJ Z DZIECIĄT-

KIEM zwana MATKĄ BOŻĄ ŁOPIEŃSKĄ… 

Kościół został zbudowany w 1907 jako cerkiew 

greckokatolicka pw. św. Męczennicy Paraskiewii. 

Stanął na miejscu poprzedniej drewnianej cerkwi 

z końca XVIII w., powstałej z fundacji austriackiej 

cesarzowej Marii Teresy – czyli po I rozbiorze 

Rzeczypospolitej w 1772, gdy okoliczne ziemie 

zrabowe zostały przez cesarstwo austriackie. 

Po II wojnie światowej oraz tzw. Akcji Wisła, w trakcie 

której komunaziści deportowali z południowo-wschodniej Polski całą 

ludność łemkowską i ukraińską, cerkiew opustoszała. I wówczas w 1948 

przejął ją – ratując przed zniszczeniem – Kościół katolicki. 

Rok później z innej opuszczonej cerkwi w oddalonej o ok. 20 km na południe 

wsi Łopienka sprowadzono niezwykłą ikonę MATKI BOŻEJ… 

Z powstaniem CUDOWNEJ IKONY związana jest ciekawa legenda. W XVIII w. 

mianowicie urodzić się miało kalekie dziecko. Dziewczynka była niema. 

Gdy miała 7 lat matka zaprowadziła ją na pola, gdzie pracowała przy 

sianokosach. Dziewczynka w międzyczasie bawiła się na pobliskiej łące. 

W pewnym momencie upalnym południem spragniona pochyliła się nad 

strumykiem. I wtedy, na pobliskim drzewie, ujrzeć miała dziwną jasność 

a w niej MATKĘ BOŻĄ z DZIECIĄTKIEM… 

Przestraszona krzyknęła: „Mamo!” 

Pierwsze słowo wypowiedziane w życiu… 

Wiadomość o cudzie rozeszła się szybko. W miejscu zdarzenia wystawiono 

kapliczkę, a w niej umieszczono pochodzący z 1. połowy XVIII w., 

namalowany przez nieznanego artystę, obraz MATKI BOŻEJ… 

Według innej wersji WIZERUNEK odnaleźć miała na wspomnianym drzewie 

niema dziewczynka. Zamierzano przenieść GO do parafialnej świątyni 

w Terce, ale podejmowane próby kończyły się fiaskiem – ani konie, ani 

woły nie chciały ciągnąć wozu, na którym próbowano wywieźć IKONĘ. 

Pozostała więc w Łopience. Aż do 1949… 

11.IX.1999 papieskimi diademami poświęconymi przez przez św. Jana 

Pawła II w Zamościu, podczas ostatniej pielgrzymki do Polski, MATKĘ BOŻĄ 

koronował ówczesny metropolita przemyski, abp Józef Michalik… 

il. powyżej: MATKA BOŻA ŁOPIEŃSKA — sanktuarium Polańczyk; źródło: polanczyk.przemyska.pl 

STEFAN KARD. WYSZYŃSKI… 
Za oknem unosi się mgła, 

co ludzkie siedliska przyodziewa. 

Prymas chyba już wstał 

i ukłonił się w stronę nieba. 

Różaniec jest mu siłą, 

stał się dlań pomocą, 

bo to nie tylko pereł tyle, 

lecz zachęta, by bardziej kochać. 

Choć w sercu jakaś nuta brzmi 

niepewności tego, co może się stać, 

MATKA NAJŚWIĘTSZA dodaje mu sił, 

by złożył JEJ z siebie dar. 

Za oknem unosi się mgła, 

lecz może słońce się dziś uśmiechnie 

i powie kolejny raz, 

że BÓG wlewa nadzieję w serce. 

WRZOSEK Justyna) 

PATRON TYGODNIA: BŁ EDMUND DUKE, MĘCZENNIK . DOKOŃCZNIE 
3.IX.1589, w bazylice laterańskiej w Rzymie, przyjął święcenia kapłańskie. 

Niecałe pół roku później, 22.III.1590, wraz z trzema innymi kapłanami potajemnie 
wrócił do Anglii. Krótko po wylądowaniu wszyscy zostali w Durham aresztowani… 

Odmówili złożenia Przysięgi Zwierzchności i zostali skazani na śmierć. 

Wyrok – powieszenie, wypatroszenie i ćwiartowanie – wykonano 27.V.1590 w Dry-
burn k. Durham. Wraz z nimi śmierć poniosło 4 kryminalistów. Zaproponowano im 
amnestię, pod warunkiem wszelako ukorzenia się w protestanckim zborze. Odmó-
wili, a jeden z nich, ojciec siedmiorga dzieci, miał powiedzieć: „Pragnę, by wszy-
stkie [moje dzieci] do BOGA szły tą samą drogą – wyznając odważnie wiarę”… 

Okazało się też, że w tłumie gapiów było sporo ukrywających swą wiarę katolików. 
Gdy więc w końcu ścięto głowy męczenników i ukazano je zgromadzonej 
gawiedzi krzycząc „Oto głowa zdrajcy” tylko kierujący egzekucją urzędnicy 
państwowi oraz jeden lub dwóch protestanckich pastorów obserwujących spektakl 
dodało zwyczajowe „Boże chroń Królową!”. Panowała cisza… 

Wieść niesie, że niejaki Robert Maire i jego żona Gracja, protestanci, na widoku 
męczeństwa kapłanów powrócili na łono wiary prawdziwej… 

Wszystkich czterech kapłanów beatyfikował 22.XI.1987 św. Jan Paweł II, w gronie 
85 angielskich męczenników reformacji angielskiej. (uroczystość 27 maja) 
Il. na odwrocie: MĘCZEŃSTWO KATOLIKÓW – fresk, kolegium Angielskie, Rzym źródło: orbiscatholicussecundus.blogspot.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 
 

http://polanczyk.przemyska.pl/?page_id=35
http://orbiscatholicussecundus.blogspot.com/2009/10/english-martyrs-commemorated-in-rome.html
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