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„Wszyscy ludzie powinni odznaczać się cnotą czystości stosownie do różnych stanów swego życia; jedni, przyrzekając BOGU dziewictwo lub święty celibat, 

w ten sposób mogąc łatwiej poświęcić się niepodzielnym sercem BOGU; inni natomiast prowadząc życie w taki sposób, jaki prawo moralne określa 

dla wszystkich, zależnie od tego, czy są związani małżeństwem, czy nie”Kongregacja Nauki Wiary, dekl. Persona humana, 11. Osoby związane małżeństwem są wezwane 

do życia w czystości małżeńskiej; pozostali praktykują czystość we wstrzemięźliwości: 

„Istnieją trzy formy cnoty czystości: jedna dotyczy stanu małżeńskiego, druga – wdowieństwa, trzecia – dziewictwa. Nie pochwalamy jednej z nich 

z wyłączeniem pozostałych… Dyscyplina Kościoła pod tym względem jest bogata”św. Ambroży, De viduis, 23: PL 153, 225 A. [KKK, 2349] 

DWUNASTA NIEDZIELA ZWYKŁA 

 

WYZNANIE PIOTRA — HOLE, Wilhelm Brassey (1846, Salisbury –1917, Edinburgh) 

ok. 1905, fragm., farby wodne, w „Życie Jezusa z Nazaretu”; źródło: www.wikigallery.org 

Z KSIĘGI PROROKA ZACHARIASZAZa 12, 10-11 

To mówi PAN: 

»Na dom Dawida i na mieszkańców Jeruzalem wyleję DUCHA pobożności. 

Będą patrzeć na tego, którego przebili, i boleć będą nad nim, jak się boleje 

nad jedynakiem, i płakać będą nad nim, jak się płacze nad pierworodnym. 

W owym dniu będzie wielki płacz w Jeruzalem, podobny do płaczu 

w Hadad-Rimmon na równinie Megiddo«. 

PSALM RESPONSORYJNYPs 63 (62), 2. 3-4. 5-6. 8-9 (R.: por. 2ab) 

REFREN: CIEBIE, mój BOŻE, pragnie moja dusz 

BOŻE, mój BOŻE, szukam CIEBIE 

i pragnie CIEBIE moja dusza. 

Ciało moje tęskni za TOBĄ, 

jak ziemia zeschła i łaknąca wody. 

Oto wpatruję się w CIEBIE w świątyni, 

by ujrzeć Twą potęgę i chwałę. 

TWOJA łaska cenniejsza od życia, 

więc sławić CIĘ będą moje wargi. 

Będę CIĘ wielbił przez całe me życie 

i wzniosę ręce w imię TWOJE. 

Moja dusza syci się obficie, 

a usta CIĘ wielbią radosnymi wargami. 

Bo stałeś się dla mnie pomocą 

i w cieniu TWYCH skrzydeł wołam radośnie: 

Do CIEBIE lgnie moja dusza, 

prawica TWOJA mnie wspiera. 

Z LISTU ŚW. PAWŁA APOSTOŁA DO GALATÓWGa 3, 26-29 

Bracia: 

Wszyscy dzięki wierze jesteście synami BOŻYMI w CHRYSTUSIE JEZUSIE. 

Bo wy wszyscy, którzy zostaliście ochrzczeni w CHRYSTUSIE, przyoblekliście 

się w CHRYSTUSA. 

Nie ma już żyda ani poganina, nie ma już niewolnika ani człowieka 

wolnego, nie ma już mężczyzny ani kobiety, wszyscy bowiem jesteście 

kimś jednym w CHRYSTUSIE JEZUSIE. 

Jeżeli zaś należycie do CHRYSTUSA, to jesteście też potomstwem Abrahama 

i zgodnie z obietnicą dziedzicami. 

AKLAMACJAŁk 9, 23 Alleluja, Alleluja 

Jeśli kto chce iść za MNĄ, 

niech się zaprze samego siebie, 

niech weźmie krzyż swój 

i niech MNIE naśladuje. 

SŁOWA EWANGELII WEDŁUG ŚW. ŁUKASZAŁk 9,18-24 

Gdy JEZUS modlił się na osobności, a byli z NIM uczniowie, zwrócił się 

do nich z zapytaniem: 

»Za kogo uważają MNIE tłumy?« 

Oni odpowiedzieli: 

„Za Jana Chrzciciela; inni za Eliasza; jeszcze inni mówią, że któryś z daw-

nych proroków zmartwychwstał”. 

Zapytał ich: 

»A wy za kogo Mnie uważacie?« 

Piotr odpowiedział: 

„Za MESJASZA BOŻEGO”. 

Wtedy surowo im przykazał i napomniał ich, żeby nikomu o tym nie mó-

wili. I dodał: 

»SYN CZŁOWIECZY musi wiele wycierpieć: będzie odrzucony przez starszych, 

arcykapłanów i uczonych w Piśmie; będzie zabity, a trzeciego dnia 

zmartwychwstanie«. 

Potem mówił do wszystkich: 

»Jeśli kto chce iść za MNĄ, niech się zaprze samego siebie, niech co dnia 

weźmie swój krzyż i niech MNIE naśladuje. 

Bo kto chce zachować swoje życie, straci je, a kto straci swe życie z MEGO 

powodu, ten je zachowa«. 

PATRON TYGODNIA: BŁ. WŁODZIMIERZ PRYJMA, MĘCZENNIK. 
Urodził się 17.VII.1906 w Stradczu k. Lwowa, w greckokatolickiej 
rodzinie Jana i Hanny. Po kilku dniach został przyjęty do Koś-
cioła powszechnego w sakramencie chrztu św. 

Ojciec, Jan, był parafialnym kantorem, czyli śpiewakiem 
w greckokatolickim rycie, oraz sekretarzem parafii. 

Wzrastał więc w atmosferze wiary i pobożności – dwaj z braci 
zostali księżki greckokatolickimi. I poszedł w ślady ojca – ukoń-
czył szkołę dla kantorów i został kierownikiem parafialnego 
chóru w Stradczu. 

10.XI.1931 wziął ślub z Marią Stojko. Mieli dwoje dzieci. Miesz-
kali i gospodarowali w rodzinnej wsi Włodzimierza. 

Po rosyjskim najeździe na Rzeczpospolitą w IX.1939 i rozpoczęciu II wojny 
światowej pomagał nowemu proboszczowi, b. profesorowi Akademii Teologicznej 
we Lwowie, ks. Mikołajowi Konradowi. 

26.VI.1941, 4 dni po niemieckim ataku na okupujących Polskę Rosjan, towarzyszył 
ks. Konradowi podczas wizyty duszpasterskiej u chorej parafianki. Po udzieleniu 
posługi sakramentalnej wracali wozem do Stradcza, na plebanię. I wówczas nat-
knęli się na uciekającą w panice przed Niemcami bandę rosyjskich żołdaków. 

Otoczyli wóz i zagnali obu do pobliskiego lasu. Tam ich zamordowali. 

Przed śmiercią byli torturowani – Włodzimierzowi zadano wiele ran kłutych 
bagnetami, połamano żebra… 

Mordercy odjechali na skradzionym wozie… 

Obaj beatyfikowani zostali 27.VI.2001, we Lwowie, przez św. Jana Pawła II, w gro-
nie 27 greckokatolickich męczenników totalitaryzmów. (uroczystość 26 czerwca) 

http://www.swzygmunt.knc.pl/
http://www.wikigallery.org/wiki/painting_198724/William-Brassey-Hole/Jesus-asking-his-disciples-whom-the-people-say-he-is
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INFORMACJE PARAFIALNE 
 Władza Archidiecezjalna odwołała ks. Dariusza KIJA z funkcji 

wikariusza naszej parafii i mianowała GO wikariuszem parafii 
pw. św. Alberta i Rafała w Warszawie. Jednocześnie mianowała 
ks. Michała BOGDANA wikariuszem naszej parafii. 
Obaj księża swoje nowe obowiązki obejmą z dniem 26.VIII. 
Obu księży polecamy! modlitwom parafian! 

 1-30.VI: NABOŻEŃSTWA CZERWCOWE do NAJŚWIĘTSZEGO SERCA 

PANA JEZUSA codziennie o 1730. 
 24.VI (piątek): 

 O 800 Msza św. na zakończenie roku szkolnego dla ucz-
niów ze szkół w Słomczynie i Brześcach. Serdecznie zapra-

szamy! uczniów, rodziców, nauczycieli i wychowawców. 
 Jak w każdy 4. piątek miesiąca po Mszy św. o 1800 zapra-

szamy! na Różaniec rodziców za dzieci. 
 26.VI (niedziela): 

 Na Mszy św. o 1030 będziemy dziękować ks. Darkowi 
za JEGO 6 letnią posługę w naszej parafii. Zapraszamy! 

 Po każdej Mszy św. święcenie pojazdów. Każdy kierowca 
otrzyma obrazek z modlitwą kierowcy. Ofiary zebrane 
zostaną przeznaczone na program misyjny MIWA Polska, 
wspierający zakup samochodów dla polskich misjonarzy. 

 Chrzty w czerwcu w 4tą niedzielę miesiąca, 26.VI, na sumie. 
 27.VII–9.VIII: Parafialny wyjazd wakacyjny dla dzieci i mło-

dzieży do Ochotnicy Dolnej. 
 Zapisy u ks. Darka. 
 23.VI (czwartek): o 1900 w domu rekolekcyjnym spotkanie 

rodziców dzieci i młodzieży już zgłoszonych na wyjazd. 
 Parafialny zespół Caritas współorganizuje wakacyjny wyjazd 

dla dzieci i młodzieży do Karpacza. Planuje się, że weźmie 
w nim udział grupa dzieci z rodzin ubogich, których nie stać 
na pokrycie kosztów. Gorąco prosimy! o wsparcie tej inicjaty-

wy. Dary można przekazywać księżom lub organizatorom, lub 
wpłacać na konto Caritas: 

PKO S.A. VII O. w Warszawie 51 1240 1109 1111 0010 1498 1185 
Darczyńcom serdeczne Bóg zapłać! 

 Nasi duszpasterze dziękują! młodzieży bierzmowanej i ich ro-

dzicom za dar dla parafii w postaci kompletu nowego lekcjo-
narza mszalnego i przenośnego zestawu nagłośnieniowego. 

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

15.VI Oskar POSTUŁA, Konstancin-Jeziorna  

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

ŚLUBY 
Sakrament Małżeństwa w ostatnim czasie przyjęli: 

18.VI Grzegorz URBANEK i Aneta DOBROWOLSKA 

tak już nie są dwoje, lecz jedno ciałoMt 19, 6
Por. Rdz 2, 24 

ODESZLI 
W ostatnim czasie odeszli z naszego grona: 

śp. Emilia Julianna ZDUŃCZYK  6.VI.2016 l. 77 

śp. Antoni Tadeusz OKLEJ  4.VI.2016 l. 64 

Wieczne odpoczywanie racz Im dać PANIE! 

INTENCJE MSZALNE I MODLITEWNE 

20.VI 
(poniedziałek) 

730 † Jana i Ireny 

1800 † Jana GRZYWACZA 

21.VI 
(wtorek) 

730 † Ireny, Stanisławy, Zofii, Mieczysława i Tadeusza 

1800 
† Jana, Janiny i Władysława RAWSKICH, 

Lucyny, Władysława i Janiny BOROWSKICH,| 

Elżbiety i Adama TRZASKOWSKICH 

22.VI 
(środa) 

730 † Józefa i Jana BOJEMSKICH 

1800 
o błogosławieństwo BOŻE i wszelkie potrzebne łaski 

dla Kamila, z racji 32. urodzin 

23.VI 
(czwartek) 

730 
o dary DUCHA ŚWIĘTEGO i błogosławieństwo BOŻE 

dla Krystyny i lekarzy, na czas leczenia 

1800 
† Janiny, Franciszka i Stanisława STĘPNICKICH, 

Marianny i Józefa JAGNYZIAKÓW 

24.VI 
(piątek) 

730 w pewnej intencji 

1800 † Jana JANUSZA 

25.VI 
(sobota) 

730 

† Łucji, Jana i Walerii MAGDZIARZÓW, 

Stefana WIEWIÓRY, 

Janiny, Jerzego, Wandy, Zygmunta, Janiny, Leszka 

i zmarłych z rodziny KULESZÓW, 

Danuty FIJAŁKOWSKIEJ 

1800 
† Jana i Aleksandry BĄCZKOWSKICH, 

Katarzyny KOCON–MŁYNARCZYK, 

Stanisława i Teresy BOROWSKICH 

26.VI 
(niedziela) 

845 
† Janiny WRONA, 

Sabiny MATERZYŃSKIEJ, 

zmarłych z rodziny WRONÓW 

1030 

† Janiny, Stanisława, Władysława, Józefa i Andrzeja 

KANABUSÓW, 

Szczepana i Weroniki OKLEJÓW, 

Zofii MONETY 

1200 † Jana STĘPNIAKA. z racji imienin 

1800 † Mariusza WALIGÓRY w 29 rocznicę śmierci 

NIEZWYKŁE WYDARZENIA — WIADOMOŚĆ W BOIS-SEIGNEUR-ISAAC 
3.VI.1405 – we wtorek przed świętem Zesłania Ducha Świętego –

właściciel i lord Bois-Seigneur-Isaac w Belgii, rycerz Jan z Hul-

denberg, miał mieć widzenie umęczonego CHRYSTUSA. 

Wizja miała się powtórzyć w dniach następnych. Trzeciego 

dnia, w czwartek 5.VI.1405, rycerz miał nie tylko zobaczyć 

PANA, ale i usłyszeć JEGO głos: „Udaj się do kaplicy Izaaka. 

Tam MNIE znajdziesz!” 

W tym samym czasie lokalny proboszcz, ks. Piotr Ost, miał 

również usłyszeć GŁOS nakazujący mu odprawienie Mszy św. 

wotywnej ku czci Krzyża Świętego. Miało się to stać w kapli-

cy ku czci MATKI BOŻEJ, wystawionej w XI w. przez powracają-

cego z Krucjaty rycerza Izaaka, w podzięce za ocalenie, 

która z upływem czasu zaczęła być zwana jego imieniem… 

Tak też się stało. Następnego dnia, 6.VI.1405, w piątek, 

w kaplicy zgromadzili się wierni. Kapłanowi posługiwał Jan Huldenburg. 

Przed Ofiarowaniem Jan rozłożył na ołtarzu korporał – złożony trzykrotnie 

(czyli po złożeniu mający grubość ośmiu warstw materiału). I wówczas 

Piotr ze zdumieniem zobaczył w nim niewielką CZĄSTKĘ większej HOSTII, 

zapewne przez nieuwagę zostawioną w poprzedzający wtorek, podczas 

sprawowania NAJŚWIĘTSZEJ OFIARY. 

Ostrożnie spróbował JĄ unieść, by JĄ spożyć, ale … nie udawało się! Tak, 

jakby się przykleiła do korporału… 

A po chwili zaczęła … krwawić! 

Kapłan zbladł. Spojrzał dookoła i zobaczył Jana, który zza pleców 

celebransa obserwował zdarzenie. Jan spokojnie miał powiedzieć: 

„Nie obawiaj się. Ten cud jest dziełem BOŻYM!” 

Kapłan dokończył Mszę św. Ostrożnie złożył KORPORAŁ i wziął GO ze sobą. 

Po nabożeństwie Jan opowiedział ks. Piotrowi widzenia, jakie miał przez 

ostatnie kilka dni, nikomu o nich nie wspominając. KORPORAŁ ponownie 

rozłożono i wówczas udało się podnieść cząstkę HOSTII, która okazała się 

nieskazitelnie biała i czysta. Prawd. JĄ wówczas spożyto… 

Tymczasem plama KRWI na korporale ciągle się poszerzała. Przez 4 dni, 

aż do wtorku 10.VI.1405, po święcie Pięćdziesiątnicy, KREW pozostawała 

w stanie płynnym. Otaczała miejsce, gdzie leżał konsekrowany NAJŚWIĘT-

SZY SAKRAMENT i tworzyła pierścień o grubości od jednego do trzech palców. 

Przesiąknęła przez sześć warstw materiału złożonego korporału i wniknęła 

w siódmą. A potem powoli zaczęła krzepnąć… 

Świadkiem wydarzeń była cała parafia i coraz liczniej pojawiający się 

ciekawscy i wierni z okolic, do których dotarła wieść o wydarzeniach. 

Poinformowano też ordynariusza diecezji Cambrai – byłego rektora 

Uniwersytetu Paryskiego, późniejszego kardynała – bpa Piotra d'Ailly. 

Ów rozpoczął formalny proces sprawdzający. 

Próby oczyszczenia KORPORAŁU spełzły na niczym. Materiał moczono 

w kąpieli z wina, mleka, likieru – plama nie tylko nie znikała, ale 

pozostawała niezmieniona… 

3.V.1413 ten sam hierarcha formalnie dozwolił więc na oddawanie czci 

niezwykłej RELIKWII KORPORAŁU. Zadekretował też specjalną procesję 

z uroczystym wystawieniem NAJŚWIĘTSZEGO SAKRAMENTU. 

Pamięć o niezwykłych wydarzeniach roku 1405 pozostaje żywa do dziś. 

A ZAKRWAWIONY KORPORAŁ wystawiany jest – w kościele klasztoru (dziś nor-

bertanów), który powstał w Bois-Seigneur-Isaac – w pięknym relikwiarzu.Il. 

powyżej: RELIKWIARZ CUDU – kościół klasztorny, Bois-Seigneur-Isaac; źródło: belgique-insolite-et-occulte.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://belgique-insolite-et-occulte.blogspot.com/2012/09/religion-le-miracle-du-saint-sang-bois.html
http://www.swzygmunt.knc.pl/

