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Świątynia Jerozolimska, dom modlitwy, który Dawid pragnął zbudować, [jest] dziełem jego syna Salomona. Modlitwa w czasie poświęcenia 

Świątynipor. 1 Krl 8, 10, 61 opiera się na obietnicy BOGA i na Jego przymierzu, na czynnej obecności JEGO IMIENIA pośród JEGO ludu oraz pamięci o wielkich dziełach, 

wypełnionych podczas Wyjścia z Egiptu. Król wznosi ręce ku niebu i błaga PANA za siebie, za cały lud, za przyszłe pokolenia, o przebaczenie ich grzechów 

i o zaspokojenie ich codziennych potrzeb, ażeby wszystkie narody wiedziały, że ON jest jedynym BOGIEM i że serce JEGO ludu całkowicie do NIEGO należy. [KKK, 2580] 

DZIEWIĄTA NIEDZIELA ZWYKŁA 

 

SWIĄTYNNA MODLITWA SALOMONA —TISSOT, Jakub Jacek Józef (1836, Nantes – 1902, Doubs) 

ok. 1896-1902, gwasz na kartonie, 26.2×19.2 cm, museum żydowskie, Nowy Jork; źródło: commons.wikimedia.org 

Z PIERWSZEJ KSIĘGI KRÓLEWSKIEJ1 Krl 8, 41-43 

Po poświęceniu świątyni Salomon tak się modlił: 

„Cudzoziemca, który nie jest z TWEGO ludu, Izraela, a jednak przyjdzie 

z dalekiego kraju przez wzgląd na TWE imię (bo będzie słychać o TWOIM 

wielkim imieniu i o TWOJEJ mocnej ręce i wyciągniętym ramieniu), 

gdy przyjdzie i będzie się modlić w tej świątyni, TY w niebie, miejscu TWEGO 

przebywania, wysłuchaj i uczyń to wszystko, o co ten cudzoziemiec będzie 

do CIEBIE wołać. 

Niech wszystkie narody ziemi poznają TWE imię dla nabrania bojaźni przed 

TOBĄ za przykładem TWEGO ludu, Izraela. 

Niech też wiedzą, że TWOJE imię zostało wezwane nad tą świątynią, którą 

zbudowałem”. 

PSALM RESPONSORYJNYPs 117 (116), 1-2 (R.: por. Mk 16, 15) 

REFREN: Całemu światu głoście Ewangelię 

Chwalcie PANA wszystkie narody, 

wysławiajcie GO wszystkie ludy, 

bo potężna nad nami JEGO łaska, 

a wierność PANA trwa na wieki. 

Z LISTU ŚW. PAWŁA APOSTOŁA DO GALATÓWGa 1, 1-2. 6-10 

Paweł, apostoł nie z ludzkiego ustanowienia czy zlecenia, lecz z usta-

nowienia JEZUSA CHRYSTUSA i BOGA OJCA, który GO wskrzesił z martwych, 

i wszyscy bracia, którzy są przy mnie, do Kościołów Galacji: 

Nadziwić się nie mogę, że tak szybko chcecie od tego, który was łaską 

CHRYSTUSA powołał, przejść do innej Ewangelii. 

Innej jednak Ewangelii nie ma; są tylko jacyś ludzie, którzy sieją wśród was 

zamęt i którzy chcieliby przekręcić Ewangelię CHRYSTUSOWĄ. 

Ale gdybyśmy nawet my lub anioł z nieba głosił wam Ewangelię różną 

od tej, którą wam głosiliśmy, niech będzie przeklęty! 

Już to przedtem powiedzieliśmy, a teraz jeszcze mówię: 

Gdyby wam kto głosił Ewangelię różną od tej, którą od nas otrzymaliście, 

niech będzie przeklęty! 

A zatem teraz: czy zabiegam o względy ludzi, czy raczej BOGA? Czy ludziom 

staram się przypodobać? 

Gdybym jeszcze teraz ludziom chciał się przypodobać, nie byłbym sługą 

CHRYSTUSA. 

AKLAMACJAJ 3, 16 Alleluja, Alleluja 

Tak BÓG umiłował świat, 

że dał swojego SYNA JEDNORODNEGO; 

każdy, kto w NIEGO wierzy, ma życie wieczne. 

SŁOWA EWANGELII WEDŁUG ŚW. ŁUKASZAŁk 7, 1-10 

Gdy JEZUS dokończył swoich mów do ludu, który się przysłuchiwał, wszedł 

do Kafarnaum. 

Sługa pewnego setnika, szczególnie przez niego ceniony, chorował i bliski 

był śmierci. Skoro setnik posłyszał o JEZUSIE, wysłał do NIEGO starszyznę 

żydowską z prośbą, żeby przyszedł i uzdrowił mu sługę. 

Ci zjawili się u JEZUSA i prosili GO usilnie: 

„Godzien jest, żebyś mu to wyświadczył, mówili, kocha bowiem nasz naród 

i sam zbudował nam synagogę”. 

JEZUS przeto wybrał się z nimi. 

A gdy był już niedaleko domu, setnik wysłał do NIEGO przyjaciół z prośbą: 

„PANIE, nie trudź się, bo nie jestem godzien, abyś wszedł pod dach mój. 

I dlatego ja sam nie uważałem się za godnego przyjść do CIEBIE. 

Lecz powiedz słowo, a mój sługa będzie uzdrowiony. 

Bo i ja, choć podlegam władzy, mam pod sobą żołnierzy. 

Mówię temu: ‘Idź’ – a idzie; 

drugiemu: ‘Chodź’ – a przychodzi; 

a mojemu słudze: ‘Zrób to’ – a robi”. 

Gdy JEZUS to usłyszał, zadziwił się i zwracając się do tłumu, który szedł 

za NIM, rzekł: 

»Powiadam wam: Tak wielkiej wiary nie znalazłem nawet w Izraelu«. 

A gdy wysłani wrócili do domu, zastali sługę zdrowego. 

PATRON TYGODNIA: ŚW. KAROL LWANGA, MĘCZENNIK. 
Urodził się ok. 1860-5 w Bulimu w królestwie Bugandy – 
w południowej części współczesnej Ugandy. 

Należał do plemienia Nagweya. 

W 1885, gdy władcą (kabaka) był Mwana II Karol został 
przełożonym jego paziów. Jednocześnie przygotowywał 
się, dzięki misjonarzom, do chrztu św. 

I wówczas król rozpętał prześladowania. Problemem stali 
się owi paziowie, traktowani jako monarszy harem. A król 
był wszak władcą życia i śmierci… 

Karol stanął w ich obronie… 

Zaczęło się od zamordowania 29.X.1885 Jakuba Hanning-
tona, biskupa anglikańskiego. 15.XI.1885 stracono major-
domusa Józefa Mukasę Jego miejsce zajął Karol, który 
tego samego dnia potajemnie przyjął chrzest św. 

Paziowie nadal odmawiali homoseksualnym zachciankom władcy. Mwanga więc 
25.V.1886 skazał dwóch z nich na śmierć, oskarżając ich o zdradę. 

Rankiem następnego dnia Karol potajemnie udzielił chrztu św. wszystkim podo-
piecznym, którzy byli jeszcze katechumenami. 

A po południu król urządził publiczne przesłuchanie. 

– A wy się modlicie? – pytał. 
– Tak panie, modlimy się – odpowiedział za wszystkich Karol. dokończenie na odwrocie 

http://www.swzygmunt.knc.pl/
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Tissot_Solomon_Dedicates_the_Temple_at_Jerusalem.jpg
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INFORMACJE PARAFIALNE 
 30–31.V: Ostatnie w tym roku NABOŻEŃSTWA MAJOWE ku czci 

NAJŚWIĘTSZEJ MARYI PANNY o 1730: 
 Po nabożeństwach – Msza św. 
 Zachęcamy! również do utrzymania tradycji śpiewania 

Litanii Loretańskiej przy krzyżach i kapliczkach parafii! 
 1-30.VI: NABOŻEŃSTWA CZERWCOWE do NAJŚWIĘTSZEGO SERCA 

PANA JEZUSA codziennie o 1730. 
 3.VI (piątek): 1-SZY PIĄTEK MIESIĄCA. 

 Msze św. ku czci NAJŚWIĘTSZEGO SERCA PANA JEZUSA: 
 o 1545 dla dzieci; 
 o 1800. 

 Spowiedź 1. piątkowa ½ godz. przed Mszą św. 
 O 2000 „WIECZÓR MODLITWY” — adoracja JEZUSA w NAJ-

ŚWIĘTSZYM SAKRAMENCIE, w Słowie, w śpiewie, w ciszy… 
Prośby / podziękowania, które będą polecane JEZUSOWI 
można wrzucać do specjalnej skrzynki na końcu kościoła. 

 5.VI (niedziela): 1-SZA NIEDZIELA MIESIĄCA. 

 IX DZIEŃ DZIĘKCZYNIENIA. 
 Pod hasłem „Chrzest Darem Miłosierdzia” wyrażać 

będziemy dziękczynienie BOGU za 1050. rocznicę 
Chrztu Polski, owoce Jubileuszu Miłosierdzia oraz 
za św. Maksymiliana Marię Kolbego – wielkiego 
świadka miłosierdzia. 

 Po Mszach św. zbierane będą – na prośbę naszego 
arcypasterza – ofiary na świątynię pw. Bożej Opatrzności. 

 Po sumie – z racji 1. niedzieli miesiąca – adoracja NAJ-
ŚWIĘTSZEGO SAKRAMENTU i spotkanie Kół Żywego Różańca. 

 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. 

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

21.V Oliwier LAMENTOWICZ, Brześce  

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

ZAPOWIEDZI 
Zapowiedź I: Wiktor WOJCIECHOWSKI, kawaler, i Agnieszka ZAWI-

STOWSKA, panna, oboje z parafii tutejszej 
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. Szczepan Apolinary NOGAL  17.V.2016 l. 77 

śp. Emilia DOMINIK  15.V.2016 l. 87 

śp. Marianna WYSZOGRODZKA  13.V.2016 l. 72 

Wieczne odpoczywanie racz Im dać PANIE! 

INTENCJE MSZALNE I MODLITEWNE 

30.V 
(poniedziałek) 

730 
o łaskę wiary i błogosławieństwo BOŻE w czasie egzaminów 

dla Dominika 

1800 
† Urszuli LACH, w 5. rocznicę śmierci, 

zmarłych z rodziny 

31.V 
(wtorek) 

730  

1800 
† Anny BOGUCKIEJ, 

Kazimierza i Marii KALIŃSKICH 

1.V 
(środa) 

730 
† Janiny SYKULAK, w 5. rocznicę śmierci, 

Henryka SYKULAKA 

1800 † Leokadii SZUSTKOWSKIEJ, w rocznicę śmierci 

2.V 
(czwartek) 

845 w pewnej intencji 

1030 
† Stefana i Reginy RAWSKICH, 

zmarłych z rodziny WASILEWSKICH 

3.V 
(piątek) 

730  

1545  

1800 
dziękczynna z prośbą o błogosławieństwo BOŻE 

dla Jakuba STECA, z racji 18. urodzin 

4.V 
(sobota) 

730  

1800 
† Władysławy i Henryka CINAKÓW, 

Edmunda KOWALIKA 

5.V 
(niedziela) 

845 
Leszka i Macieja MATEJAKÓW 

Jana i Wiesława NOGALÓW 

1030 † Leszka BURACZYŃSKIEGO, jego braci i rodziców 

1200 w pewnej intencji 

1800 
† Ireny, w 32. rocznicę śmierci, i Władysława, w 3 rocznicę śmierci, 

LEWANDOWSKICH 

POLSKIE MADONNY — MATKA BOŻA NIEZAWODNEJ NADZIEI W JAMNEJ 
Jamna to niewielka wieś beskidzka w woj. ma-

łopolskim. 

W 1944 chronił się w niej partyzancki oddział 

Armii Krajowej „Barbara”. 25.IX.1944 wieś 

otoczyli Niemcy. Po zaciętej bitwie ok. 500 party-

zantów przebiło się. 

Ofiarą padła jednak Jamna. Wieś płonęła całą 

noc 25/26.IX. Niemcy zamordowali 27 osób. 

W latach 1980. historię pacyfikacji poznał poz-

nański dominikanin, o. Jan Góra. Do Jamnej 

zawiózł studentów, którym duszpasterzował. 

I wówczas dowiedział się o ukrywających się 

w piwnicach mieszkańców Jamnej, którzy 

nie widząc wyjścia wysłali do Niemców kobietę 

z dzieckiem na ręku i MATKĄ BOŻĄ w drugim. 

W geście pokoju. Przeliczyli się – padła salwa z karabinu maszynowego. 

1.I.1992 o. Jan założył w Jamnej „Dom Świętego Jacka” – ośrodek 

duszpasterstwa. Jan Paweł II pisał wówczas do o. Góry: 

„Cieszę się, że ‘Górale Górze dali górę”28.V.1992. 

Wówczas o. Góra zwrócił się do poznańskiej artystki, Małgorzaty 

Sokołowskiej, z prośbą o namalowanie wizerunku MATKI BOŻEJ, na wzór 

tego, który niosła kobieta z dzieckiem w IX.1944. Miał zasugerować, 

by „MATKA BOŻA była najpiękniejsza, tak piękna, żeby wszyscy się w NIEJ 

zakochali i żeby miała zieloną sukienkę, bo to jest kolor nadziei”… 

I tak się stało. I powstała współczesna, namalowana na lipowej desce, 

ikona MATKI BOŻEJ NIEZAWODNEJ NADZIEI… 

A w jej tle „można dopatrzeć się postaci matki z dzieckiem i domu”… 

W latach 1990. o Góra prowadził rekolekcje w Katowicach. Mówił o MATCE 

BOŻEJ JAMNEŃSKIEJ. I wówczas podeszła doń starsza pani i wręczyła mu złoty 

pieniążek, mówiąc: „U nas za złote słowa, płacimy złotem”… 

Odtąd zaczęto zbierać wota i wykonano z nich korony… 

I już 3.VI.1998, podczas audiencji generalnej na placu św. Piotra w Rzymie, 

św. Jan Paweł II nałożył MATCE BOŻEJ i DZIECIĄTKU z Jamnej złote diademy. 

Jamną św. Jan Paweł II zobaczył zresztą osobiście, 16.VI.1999, podczas 

swojej ostatniej pielgrzymki do ojczyzny. Niespodziewanie przyleciał 

helikopterem, wracając ze Starego Sącza, na chwilę unosząc się nad wsią. 

„Jamna. Robiłem nalot na Jamną”– miał powiedzieć. 

O. Jan Góra zanotował: „Nazajutrz górale zaczęli zakładać fundamenty pod 

kościół, dokładnie w miejscu, gdzie – jak sam Papież powiedział 

w momencie wzruszenia – nawet ptaki śpiewają po polsku”. 

O. Góra pisał: „Miejsce któremu zadano śmierć i które spalono do szczętu, 

a ono podniosło się i zaczęło żyć. Stało się to wszystko właśnie dzięki 

nadziei, jaka promieniuje z obrazu MARYI, MATKI NIEZAWODNEJ NADZIEI. 

Na Jamną powróciła nadzieja”… 

O JAMNEŃSKA kwietna PANI 

spojrzyj na nas tu zebranych 

weź w opiekę naszą wioskę 

oddal od nas wszelką troskę. 

il. powyżej: MATKA BOŻA NIEZAWODNEJ NADZIEI — sanktuarium Jamna; źródło: www.jamna.dominikanie.pl 

PATRON TYGODNIA: ŚW. KAROL LWANGA, MĘCZENNIK. DOKOŃCZNIE 
– I nadal zamierzacie się modlić? 
– Tak panie. Zawsze, aż do śmierci. 

Wszyscy zostali skazani na śmierć. 

3.VI.1886, zaprowadzono ich do Namugongo. Tam przygotowano stos… 

Pierwszy był Karol. Stojąc przed stosem powiedział do kata: „To tak, jakbyś 
polewał mnie wodą. Błagam – żałuj za grzechy i stań się jak ja chrześcijaninem”… 

Wrzucono go żywcem w płonący stos… 

Następnie wrzucono doń 11 związanych chłopców – katolików, i 9 ochrzczonych 
w wierze anglikańskiej, a potem ciała dwóch zamordowanych wcześniej… 

6.VI.1920 Benedykt XV beatyfikował 22 katolickich chłopców (12 spalonych z Ka-
rolem, oraz 9 innych, w tym Józefa Mukasę). 

18.X.1964, podczas pielgrzymki do Ugandy, kanonizował ich Paweł VI. Nie mógł 
kanonizować męczenników anglikańskich, ale powiedział: „[13 męczenników 
poniosło śmierć] z kilkoma innymi, także zasługującymi na wspomnienie […] [Oni 
także ponieśli] śmierć w imię CHRYSTUSA”. (uroczystość 3 czerwca) 
Il. na odwrocie: ŚW. KAROL LWANGA – wyobrażenie współczesne źródło: www.traditionalcatholicpriest.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://www.jamna.dominikanie.pl/
http://www.traditionalcatholicpriest.com/2014/10/17/comment-frome-uganda-on-st-charles-lwanga/
http://www.swzygmunt.knc.pl/

