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W jaki sposób [zmartwychwstaną zmarli]? CHRYSTUS zmartwychwstał w swoim własnym ciele: „Popatrzcie na moje ręce i nogi: to Ja jestem”Łk 24, 39; nie powrócił 

ON jednak do życia ziemskiego. Tak samo w NIM „wszyscy zmartwychwstaną we własnych ciałach, które mają teraz”, ale to ciało będzie przekształcone 

w „chwalebne ciało”Flp 3, 21, w „ciało duchowe”1 Kor 15, 44: 

„Lecz powie ktoś: A jak zmartwychwstają umarli? W jakim ukazują się ciele? O, niemądry! Przecież to, co siejesz, nie ożyje, jeżeli wcześniej nie obumrze. To, 

co zasiewasz, nie jest od razu ciałem, którym ma się stać potem, lecz zwykłym ziarnem… Zasiewa się zniszczalne – powstaje zaś niezniszczalne… Trzeba, 

ażeby to, co zniszczalne, przyodziało się w niezniszczalność, a to, co śmiertelne, przyodziało się w nieśmiertelność”1 Kor 15, 35-37. 42. 53. [KKK, 999] 

DZIESIĄTA NIEDZIELA ZWYKŁA 

 

WDOWA Z NAIN — COPPING, Harold (1863, Camden Town – 1932, Shoreham) 

ok. 1910, farby wodne, w „Biblia Coppinga”; źródło: paintingandframe.com 

Z PIERWSZEJ KSIĘGI KRÓLEWSKIEJ1 Krl 17, 17-24 

Po tych wydarzeniach zachorował syn kobiety, będącej głową rodziny. 

Niebawem jego choroba tak bardzo się wzmogła, że przestał oddychać. 

Wówczas powiedziała ona Eliaszowi: 

„Czego ty, mężu BOŻY, chcesz ode mnie? Czy po to przyszedłeś do mnie, 

aby mi przypomnieć moją winę i przyprawić o śmierć mego syna?” 

Na to Eliasz jej odpowiedział: „Daj mi twego syna”. 

Następnie wziąwszy go z jej łona, zaniósł go do górnej izby, gdzie sam 

mieszkał, i położył go na swoim łóżku. 

Potem wzywając PANA rzekł: „O PANIE, BOŻE mój! Czy nawet na wdowę, 

u której zamieszkałem, sprowadzasz nieszczęście, dopuszczając śmierć 

jej syna?” 

Później trzykrotnie rozciągnął się nad dzieckiem i znów wzywając PANA 

rzekł: „O PANIE, BOŻE mój! Błagam CIĘ, niech dusza tego dziecka wróci 

do niego!” 

PAN zaś wysłuchał wołania Eliasza, gdyż dusza dziecka powróciła do niego, 

i ożyło. Wówczas Eliasz wziął dziecko i zniósł z górnej izby tego domu, 

i zaraz oddał je matce. 

Następnie Eliasz rzekł: „Patrz, syn twój żyje”. 

A wtedy ta kobieta powiedziała do Eliasza: „Teraz już wiem, że naprawdę 

jesteś mężem BOŻYM i słowo PANA w twoich ustach jest prawdą”. 

PSALM RESPONSORYJNYPs 30 (29), 2-4. 5-6ab. 11 i 12a i 13b (R.: 2a) 

REFREN: Sławię CIĘ, PANIE, bo mnie wybawiłeś 

Sławię CIĘ, PANIE, bo mnie wybawiłeś 

i nie pozwoliłeś mym wrogom naśmiewać się ze mnie. 

PANIE, BOŻE mój, do CIEBIE wołałem, a TYŚ mnie uzdrowił, 

PANIE, mój BOŻE, z krainy umarłych wywołałeś moją duszę 

i ocaliłeś mi życie spośród schodzących do grobu. 

Śpiewajcie psalm wszyscy miłujący PANA 

i pamiętajcie o JEGO świętości. 

Gniew JEGO bowiem trwa tylko przez chwilę, 

a JEGO łaska przez całe życie. 

Wysłuchaj mnie, PANIE, zmiłuj się nade mną, 

PANIE, bądź moją pomocą. 

Zamieniłeś w taniec mój żałobny lament. 

BOŻE mój i PANIE, będę CIĘ sławił na wieki. 

Z LISTU ŚW. PAWŁA APOSTOŁA DO GALATÓWGa 1, 11-19 

Oświadczam wam bracia, że głoszona przeze mnie Ewangelia nie jest 

wymysłem ludzkim. Nie otrzymałem jej bowiem ani nie nauczyłem się 

od jakiegoś człowieka, lecz objawił mi ją JEZUS CHRYSTUS. 

Słyszeliście przecież o moim postępowaniu ongiś, gdy jeszcze 

wyznawałem judaizm, jak z niezwykłą gorliwością zwalczałem Kościół 

BOŻY i usiłowałem go zniszczyć, jak w żarliwości o judaizm przewyższałem 

wielu moich rówieśników z mego narodu, jak byłem szczególnie wielkim 

zapaleńcem w zachowywaniu tradycji moich przodków. 

Gdy jednak spodobało się TEMU, który wybrał mnie jeszcze w łonie matki 

mojej i powołał łaską swoją, aby objawić SYNA swego we mnie, 

bym Ewangelię o NIM głosił poganom, natychmiast, nie radząc się ciała 

i krwi ani nie udając się do Jerozolimy, do tych, którzy apostołami stali się 

pierwej niż ja, skierowałem się do Arabii, a później znowu wróciłem 

do Damaszku. 

Następnie trzy lata później udałem się do Jerozolimy dla zapoznania się 

z Kefasem, zatrzymując się u niego tylko piętnaście dni. 

Spośród zaś innych, którzy należą do grona apostołów, widziałem jedynie 

Jakuba, brata PAŃSKIEGO. 

AKLAMACJAŁk 7, 16 Alleluja, Alleluja 

Wielki prorok powstał między nami 

i BÓG nawiedził lud swój. 

SŁOWA EWANGELII WEDŁUG ŚW. ŁUKASZAŁk 7, 11-17 

JEZUS udał się do pewnego miasta, zwanego Nain; a szli z NIM JEGO 

uczniowie i tłum wielki. 

Gdy zbliżył się do bramy miejskiej, właśnie wynoszono umarłego, jedynego 

syna matki, a ta była wdową. Towarzyszył jej spory tłum z miasta. 

Na jej widok PAN użalił się nad nią i rzekł do niej: »Nie płacz«. 

Potem przystąpił, dotknął się mar, a ci, którzy je nieśli, stanęli, i rzekł: 

»Młodzieńcze, tobie mówię, wstań«. 

Zmarły usiadł i zaczął mówić; i oddał go jego matce. 

A wszystkich ogarnął strach; wielbili BOGA i mówili: «Wielki prorok powstał 

wśród nas i BÓG łaskawie nawiedził lud swój». 

I rozeszła się ta wieść o NIM po całej Judei i po całej okolicznej krainie. 

PATRON TYGODNIA: ŚW. JAKUB BERTHIEU, MĘCZENNIK. 
Urodził się ok. 27.XI.1838 we wsi Polminhac w centralnej Francji, w religijnej, 
chłopskiej rodzinie. Był najstarszym z 6 rodzeństwa. 

Do kapłaństwa przygotowywał się w seminarium duchownym w stolicy rodzinnej 
diecezji Saint-Flour. Tam też 21.V.1864 przyjął święcenia kapłańskie. 

Następnie przez 9 lat był administratorem parafii w Roannes-Saint-Mary… 

Wówczas narodziło się w nim powołanie misyjne i 31.X.1873 wstąpił do jezuitów. 

Nowicjat odbył w Pau w Pirenejach, po czym przez rok odnawiał wiedzę 
filozoficzną w Vals-près-le-Puy. 

W 1875 wypłynął z Marsylii na misje. dokończenie na odwrocie 

http://www.swzygmunt.knc.pl/
http://paintingandframe.com/buy/harold_copping_the_widow_of_nain_art_print-18509.html
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INFORMACJE PARAFIALNE 
 1-30.VI: NABOŻEŃSTWA CZERWCOWE do NAJŚWIĘTSZEGO SERCA 

PANA JEZUSA codziennie o 1730. 
 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 są – 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. 

 11.VI (sobota): 
 WYPOMINKI o 1645. Po nich NABOŻEŃSTWO CZERWCOWE. 
 O 1800 Msza św. za zmarłych polecanych w WYPOMINKACH. 

 12.VI (niedziela): 

 Po Mszy św. o 1200 w kościele spotkanie z p. Ewą 
CZACZKOWSKĄ, popularną redaktorką telewizyjną i autorką 
książek o tematyce religijnej, m.in. o ks. Stefanie kard. Wy-
szyńskim, o ks. Jerzym Popiełuszce, św. s. Faustynie, 
a ostatnio o Bożym Miłosierdziu. Zapraszamy! Po każdej 

Mszy św. będzie można nabyć książki autorki. 
 Po Mszach św. zbiórka do puszek na rzecz szkoły spec-

jalnej „Krok po Kroku” dla dzieci z autyzmem, działającej 
przy parafii pw. bł. Edmunda Bojanowskiego na Ursynowie. 

 18–19.VI: Pielgrzymka rzeczna św. Zygmunta do Płocka. 
Chętnych prosimy o zgłaszanie się do księży… 

 Chrzty w czerwcu w 4tą niedzielę miesiąca, 26.VI, na sumie. 
Zgłoszenia do 17.VI w kancelarii. Przygotowanie dla rodziców 
i chrzestnych 19.VI po sumie, w kościele. 

 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 przyjęci zostali, 
w Sakramencie Chrztu Świętego: 

29.V Aleksandra JAROSZEWICZ, Piaski 

 

29.V Filip GWIZDOŃ, Turowice 
29.V Stefania BARTOSZEWSKA, Wólka Załęska 
22.V Stanisław Józef SABARYŃSKI, Turowice 

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

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

STOWSKA, panna, oboje z parafii tutejszej 

Zapowiedź I: Marek PINDELSKI, kawaler z parafii pw. św. Marii Magdaleny w War-

szawie, i Katarzyna Anna TOPCZEWSKA, panna z parafii pw. św. Jana 
Pawła II w Warszawie 

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. Marcin STRAWIŃSKI  18.V.2016 l. 34 

śp. Krystyna Maria WASĄG–DEC  13.IX.2014 l. 85 

Wieczne odpoczywanie racz Im dać PANIE! 

INTENCJE MSZALNE I MODLITEWNE 

6.VI 
(poniedziałek) 

730 † Władysława KOSMALI, 30 dni po śmierci 

1800 
† Władysławy, w 16 rocznicę śmierci, 

i Stanisława WĘCŁAWIAKÓW  

7.VI 
(wtorek) 

730 w pewnej intencji 

1800 † Dariusza BICZYKA 

8.VI 
(środa) 

730 o błogosławieństwo BOŻE i łaskę nawrócenia dla Katarzyny 

1800 † Stanisławy BIERNACKIEJ i jej rodziców 

9.VI 
(czwartek) 

730  

1800 † Zofii OŁYNY, w miesiąc po śmierci 

10.VI 
(piątek) 

730  

1800 
o błogosławieństwo BOŻE dla Iwony i Tomasza, 

z racji 6 rocznicy ślubu 

11.VI 
(sobota) 

730 † Szczepana NOGALA, w miesiąc po śmierci 

1645 WYPOMINKI 

1800 † zmarłych polecanych w WYPOMINKACH 

12.VI 
(niedziela) 

845 
† Józefa, Bronisławy i Józefa WARGOCKICH, 

zmarłych z rodziny WARGOCKICH 

1030 
† Mariana, w 25 rocznicę śmierci. i Kazimiery MIRGOSÓW, 

Stanisława KANABUSA 

1200 w pewnej intencji 

1800 
† Tadeusza GOSŁAWSKIEGO, w 14 rocznicę śmierci, 

Marianny i Adama MICHALAKÓW 

NIEZWYKŁE WYDARZENIA — HOSTIA Z PRESSAC 
Wielki Czwartek, 2.IV.1643. XII-wieczny 

kościół pw. św. Justusa. Pressac. Środkowa 

Francja. 

Po uroczystej Mszy św. ks. Szymon 

Sauvage włożył do tabernakulum przykry 

welonem kielich, zawierający jedną HOSTIĘ 

– takie były wówczas zasady – zapalił 

dwie świece i opuścił świątynię. 

Tabernakulum stało na marmurowym bla-

cie pokrytego korporałem stołu ofiarnego, 

a za nim wisiał obraz Ostatniej Wieczerzy. 

Dwie godziny później zauważono czarny 

dym wydobywający się z otwartych okien 

świątyni. Przeciąg spowodował zapalanie 

od świec ołtarza… 

Gdy ogień zgasł tabernakulum już nie było. Nie było też obrazu. Ale 

korporał - czyli obrus na ołtarzu - nie spłonął. A na nim stała kamienna 

podstawa i nóżka kielicha, który schowano w tabernakulum. 

Zniknęła tylko czara kielicha: stopiła się w grudki – „krople”, jak zapisano 

w późniejszym raporcie z wydarzenia – cyny… 

Największa z owych „kropli” uformowała się na nóżce kielicha, w kształcie 

swoistej kopuły. A gdy tę uniesiono ujrzano pod nią nienaruszoną HOSTIĘ… 

Konsekrowana EUCHARYSTIA przetrwała żar płomieni… 

Następnego dnia HOSTIĘ, lekko zaczerwienioną na brzegach, podczas 

uroczystego nabożeństwa Wielko-piątkowego spożyto… 

Lokalny biskup uznał niezwykłość wydarzeń. Pisał: „Niewypowiedziana 

dobroć BOGA objawia się niekiedy w niezwykły sposób, urzeczywistniając 

cudowne wydarzenia w Kościele by potwierdzić Katolicką wiarę, by za-

wstydzić żyjące w błędach niewierne dusze”… 

il. powyżej: PODSTAWA I NÓŹKA KIELICHA CUDU — Pressac; źródło: www.therealpresence.org 

PATRON TYGODNIA: ŚW. JAKUB BERTHIEU, MĘCZENNIK. DOKOŃCZNIE 
Pierwsze 5 lat spędził na wyspach Réunion i Sainte-Marie, 
będących francuskimi koloniami, ucząc się języka malgas-
kiego a później posługując lokalnej społeczności. 

W III.1880, po dojściu do władzy we Francji masońskich 
republikanów, którzy zabronili jezuitom prowadzenia 
działalności misyjnej, wyjechał na niezależny wówczas 
Madagaskar. Tam osiadł w środkowej części wyspy, wśród 
ludów Batsileo. 

W 1884 Francuzi, w ramach polityki kolonialnej, rozpoczęli 
podbój Madagaskaru. 10 lat potem, w 1894, obalili monar-
chię. Przez cały ten czas Jakub prowadził pracę misyjną. 
W końcu opiekował się 18 ośrodkami misyjnymi, nie-
jednokrotnie położonymi w oddalonych, niedostępnych 
miejscach. Pisał: 

„BÓG wie, że kochałem i zawsze kocham łac. patriae fine 
dulcis Alverniae arva (pl. rodzinne ziemie i ukochany kraj Owerni). A jednak BÓG 

obdarzył mnie łaską miłości tych nieuprawianych pól Madagaskaru, gdzie na żyłkę 
mogę złowić kilka dusz dla naszego PANA”… 

Po obaleniu monarchii wojna przybrała formę rebelii, zwanej „Menalamba” 
(pl. „Czerwony szal”). Jej ofiarą w pierwszym rzędzie padli chrześcijanie. 

8.VI.1896 przez rebeliantów zaatakowana została jego misja. Zatrzymano go. 
Zerwano mu sutannę, a potem krucyfiks. 

„Czy to twój amulet? Czy długo jeszcze będziesz się modlił?” – pytano. „Modlić się 
będę do śmierci” – odpowiedział spokojnie Jakub. Dostał cios maczetą w głowę. 

Krwawiącego zagnano do wioski Ambiatibé. Tam obrzucono go kamieniami i wy-
kastrowano, a potem postanowiono rozstrzelać. Jeszcze raz namawiano: „Porzuć 
swą nienawistną wiarę, a ocalisz życie”. „Nie mogę się na to zgodzić. Wolę 
umrzeć” - odpowiedział. 

Cztery pierwsze strzały były niecelne. Piąty go ranił. Szósty, gdy już klęczał, 
oddano prosto w głowę. Ciało wyrzucono do pobliskiej rzeki Mananara… 

Beatyfikował go 17.X.1965, jako pierwszego męczennika Madagaskaru, bł. Pa-
weł VI, kanonizował natomiast 21.X.2012 Benedykt XVI. (uroczystość 8 czerwca) 
Il. powyżej: ŚW. JAKUB BERTHIEU; źródło: commons.wikimedia.org 

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.therealpresence.org/eucharst/mir/english_pdf/Pressac.pdf
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Jacques_Berthieu_(1838-1896).jpg
http://www.swzygmunt.knc.pl/

