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Dobry Pasterz powinien być wzorem i „formą” misji pasterskiej biskupa. Biskup, świadomy swoich słabości, „potrafi współczuć z tymi, którzy trwają w nie-

świadomości i błędzie. Niech się nie wzbrania wysłuchiwać swoich poddanych, których jak dzieci własne bierze w opiekę… Wierni zaś winni pozostawać 

w łączności z biskupem, jak Kościół z CHRYSTUSEM, a JEZUS CHRYSTUS z OJCEM”Sobór Watykański II, konst. Lumen gentium, 27. 

„Wszyscy idźcie za biskupem jak JEZUS CHRYSTUS za OJCEM, a za waszymi kapłanami jak za Apostołami; szanujcie diakonów jak przykazania BOŻE. Niech nikt 

w sprawach dotyczących Kościoła nie robi niczego bez biskupa”św. Ignacy Antiocheński, Epistula ad Smyrnaeos, 8, 1. [KKK, 896] 

TRZYNASTA NIEDZIELA ZWYKŁA 

 

ROZMOWA Z UCZNIAMI — WEIGEL, Jan Krzysztof (1654, Redwitz – 1725, Norymberga) 

z „Biblia ectypa”, 1695, rycina; źródło: www.pitts.emory.edu 

Z PIERWSZEJ KSIĘGI KRÓLEWSKIEJ1 Krl 19, 16b. 19-21 

PAN rzekł do Eliasza: »Elizeusza, syna Szafata z Abel-Mechola, namaścisz 

na proroka po tobie«. 

Poszedł wkrótce stamtąd Eliasz i odnalazł Elizeusza, syna Szafata, 

orzącego wołami: dwanaście par wołów przed nim, a on przy dwunastej. 

Wtedy Eliasz, podszedłszy do niego, zarzucił na niego swój płaszcz. 

Wówczas Elizeusz zostawił woły i pobiegłszy za Eliaszem, powiedział: 

„Pozwól mi ucałować mego ojca i moją matkę, abym potem poszedł 

za tobą”. 

On mu odpowiedział: „Idź i wracaj, bo po co to ci uczyniłem?” 

Wtedy powrócił do niego i zaraz wziął parę wołów, złożył ją na ofiarę, 

a na jarzmie wołów ugotował ich mięso oraz dał ludziom, aby zjedli. 

Następnie wybrał się i poszedłszy za Eliaszem, stał się jego sługą. 

PSALM RESPONSORYJNYPs 16 (15), 1-2a i 5. 7-8. 9-10. 11 (R.: por. 5a) 

REFREN: PAN mym dziedzictwem, moim przeznaczeniem 

Zachowaj mnie, BOŻE, bo chronię się do CIEBIE, 

mówię do PANA: „TYŚ jest PANEM moim”. 

PAN moim dziedzictwem i przeznaczeniem, 

To ON mój los zabezpiecza. 

Błogosławię PANA, który dał mi rozsądek, 

bo serce napomina mnie nawet nocą. 

Zawsze stawiam sobie PANA przed oczy, 

ON jest po mojej prawicy, nic mną nie zachwieje. 

Dlatego cieszy się moje serce i dusza raduje, 

a ciało moje będzie spoczywać bezpiecznie, 

bo w kraju zmarłych duszy mej nie zostawisz 

i nie dopuścisz, bym pozostał w grobie. 

TY ścieżkę życia mi ukażesz, 

pełnię TWOJEJ radości 

i wieczną rozkosz 

po TWOJEJ prawicy. 

Z LISTU ŚW. PAWŁA APOSTOŁA DO GALATÓWGa 5, 1. 13-18 

Bracia: 

Ku wolności wyswobodził nas CHRYSTUS. A zatem trwajcie w niej i nie pod-

dawajcie się na nowo pod jarzmo niewoli. 

Wy zatem, bracia, powołani zostaliście do wolności. 

Tylko nie bierzcie tej wolności za zachętę do hołdowania ciału, wręcz 

przeciwnie, miłością ożywieni służcie sobie wzajemnie. 

Bo całe Prawo wypełnia się w tym jednym nakazie: »Będziesz miłował 

bliźniego swego jak siebie samego«. 

A jeśli u was jeden drugiego kąsa i pożera, baczcie, byście się wzajemnie 

nie zjedli. 

Oto, czego uczę: postępujcie według DUCHA, a nie spełnicie pożądania 

ciała. Ciało bowiem do czego innego dąży niż duch, a duch do czego 

innego niż ciało, i stąd nie ma między nimi zgody, tak że nie czynicie tego, 

co chcecie. 

Jeśli jednak pozwolicie się prowadzić duchowi, nie znajdziecie się w nie-

woli Prawa. 

AKLAMACJA1 Sm 3, 9; J 6, 68b Alleluja, Alleluja, Alleluja 

Mów, PANIE, bo sługa TWÓJ słucha; 

TY masz słowa życia wiecznego. 

SŁOWA EWANGELII WEDŁUG ŚW. ŁUKASZAŁk 9, 51-62 

Gdy dopełniał się czas wzięcia JEZUSA z tego świata, postanowił udać się 

do Jerozolimy i wysłał przed sobą posłańców. 

Ci wybrali się w drogę i przyszli do pewnego miasteczka samarytańskiego, 

by MU przygotować pobyt. Nie przyjęto GO jednak, ponieważ zmierzał 

do Jerozolimy. 

Widząc to, uczniowie Jakub i Jan rzekli: „PANIE, czy chcesz, a powiemy, 

żeby ogień spadł z nieba i zniszczył ich?” 

Lecz ON odwróciwszy się zabronił im. I udali się do innego miasteczka. 

A gdy szli drogą, ktoś powiedział do NIEGO: „Pójdę za TOBĄ, dokądkolwiek 

się udasz”. 

JEZUS mu odpowiedział: »Lisy mają nory i ptaki powietrzne gniazda, lecz 

SYN CZŁOWIECZY nie ma miejsca, gdzie by głowę mógł wesprzeć«. 

Do innego rzekł: »Pójdź za MNĄ«. 

Ten zaś odpowiedział: „PANIE, pozwól mi najpierw pójść i pogrzebać 

mojego ojca”. 

Odparł mu: »Zostaw umarłym grzebanie ich umarłych, a ty idź i głoś 

królestwo BOŻE«. 

Jeszcze inny rzekł: „PANIE, chcę pójść za TOBĄ, ale pozwól mi najpierw 

pożegnać się z moimi w domu”. 

JEZUS mu odpowiedział: »Ktokolwiek przykłada rękę do pługa, a wstecz się 

ogląda, nie nadaje się do królestwa BOŻEGO«. 

PATRON TYGODNIA: BŁ. JUSTYN ORONA Y MADRIGAL, MĘCZENNIK. 
Przyszedł na świat 14.IV.1877 w Cuyacapán, w gmi-
nie Atoyac w meksykańskim stanie Jalisco. 

Urodził się w ubogiej rodzinie Józefa Marii Orona 
i Marii Agnieszki Madrigal. 

Uczył się szkole podstawowej w Zapotlán el Grande. 

W X.1894 zapukał do bram seminarium duchownego 
w Guadalajarze. Po 10 latach studiów – z przerwami, 
gdy musiał pomagać rodzinie – 7.VIII.1904 święceń 
kapłańskich udzielił mu abp Józef de Jesús Ortiz. 

Pracował kolejno w kilku parafiach stanu Jalisco. Był 
wikariuszem w Lagos de Moreno, San Pedro Analco 
i Pegueros. Później został kapelanem świątyni 
pw. Matki Bożej Łaskawej w Guadalajara. 

W XI.1912 został proboszczem parafii Poncitlán, 
a niedługo potem parafii Encarnacion de Diaz. 

Posługa nie była łatwą. Pisał: „Ci, co wiernie 

podążają ścieżką bólu, bezpiecznie osiągną niebo”… 

By pomóc ubogim dzieciom założył Zgromadzenie Klarysek Najświętszego Serca. 

19.IV.1916 został administratorem parafii Cuquío oraz kierownikiem tzw. pomoc-
niczego seminarium duchownego. Seminarium w Guadalajarze bowiem władze 
zamknęły – rozpoczynała się masońska rewolucja w Meksyku. dokończenie na odwrocie 

http://www.swzygmunt.knc.pl/
http://www.pitts.emory.edu/dia/detail.cfm?ID=1619
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INFORMACJE PARAFIALNE 
 1-30.VI: NABOŻEŃSTWA CZERWCOWE do NAJŚWIĘTSZEGO SERCA 

PANA JEZUSA codziennie o 1730. 
 26.VI (niedziela): 

 Na Mszy św. o 1030 dziękujemy ks. Darkowi za JEGO 
6. letnią posługę w naszej parafii. 

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

 1.VII (piątek): 1. PIĄTEK MIESIĄCA. 
 Msza św. ku czci NAJŚWIĘTSZEGO SERCA PANA JEZUSA o 1800. 
 Spowiedź 1. piątkowa ½ godz. przed Mszą św. 

 Chrzty w lipcu w 4tą niedzielę miesiąca, 24.VII, na sumie. 
Zgłoszenia do 15.VII w kancelarii. Przygotowanie dla rodziców 
i chrzestnych 17.VII po sumie, w kościele. 

 27.VII–9.VIII: Parafialny wyjazd wakacyjny dla dzieci i mło-
dzieży do Ochotnicy Dolnej. Zapisy u ks. Darka. 

 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! 

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

17.VI Matylda KOWALIK, Piaski  

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

ŚLUBY 
Sakrament Małżeństwa w ostatnim czasie przyjęli: 

17.VI Grzegorz KOWALIK i Agnieszka KOWALIK (Ochowiak) 

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

INTENCJE MSZALNE I MODLITEWNE 

27.VI 
(poniedziałek) 

730 
† Weroniki i Władysława GUZIŃSKICH, 

Władysławy i Stefana WOJCIECHOWSKICH 

1800 † Jacka ROSZCZYKA, w 2 rocznicę śmierci 

28.VI 
(wtorek) 

730  

1800 
† Zdzisława, Ireny i Romualda, Anny i Tomasza 

KŁOSÓW 

29.VI 
(środa) 

730  

1800 
† Władysławy, Stanisława, Janiny i Jerzego 

WĘCŁAWIAKÓW 

30.VI 
(czwartek) 

730 
† Emilii DOMINIK, z racji imienin, 

Romana DOMINIKA 

1800 

† Zofii i Stanisława LEWANDOWSKICH, 

zmarłych z rodzin TRZOCHÓW, 

Jana, Józefy i Romana OPALIŃSKICH, 

zmarłych z rodzin MAGDZIARZÓW 

1.VII 
(piątek) 

730 † Marcina STRAWIŃSKIEGO, w miesiąc po śmierci 

1800 
† Marianny i Piotra MATYJASIAKÓW, 

zmarłych z rodzin KŁOSÓW, MOLAKÓW i MATYJASIAKÓW 

2.VII 
(sobota) 

730 
dziękczynna z prośbą o błogosławieństwo BOŻE i wszelkie potrzebne łaski 

dla Janiny i Wacława, z racji jubileuszu 50 lecia małżeństwa 

1800 
† Zenona BIERNACKIEGO, 

Seweryny i Stanisława BURDACHÓW 

3.VII 
(niedziela) 

845 † Janiny PIETRUSIŃSKIEJ 

1030 
† Mieczysława KŁOSZEWSKIEGO, 

Zofii i Jana ZDUŃCZYKÓW 

1200 † Haliny SALAMONIK, z racji imienin 

1800 † Feliksy i Władysława CHRZANOWSKICH 

NIEZWYKŁE WYDARZENIA — NIEZIEMSKIE WIZJE W DOUAI 
Wiek XIII to czasy, gdy wielu zaczynało kwestionować rzeczywistą obec-

ność CHRYSTUSA w EUCHARYSTII, odwracać od Kościoła… 

14.IV.1254, we wtorek po Wielkanocy, w kościele pw. św. Amatusa ze Sionu 

w Douai w płn. Francji, kapłan odprawiał Mszę św. I podczas udzielania 

Komunii św. przypadkowo upuścił jedną z HOSTII… 

Pochylił się, by podnieść NAJŚWIĘTSZY SAKRAMENT. Ale HOSTIA w niezwykły 

sposób, przed jego oczami, uniosła się i osia-

dła na leżącym na ołtarzu puryfikaterzu! 

Zdumiony pochylił się na HOSTIĄ i ujrzał 

w NIEJ niezwykły wizerunek DZIECKA! 

Potem pochylili się inni. Widzieli i oni… 

O wydarzeniach dowiedział się biskup 

Cambrai. Natychmiast do Douai wysłał 

Tomasza de Cantimpré, pełniącego obo-

wiązki sufragana, dominikanina, profe-

sora teologii i filozofii, pisarza i wybitnego 

kaznodzieję. Ten w „De Apibus bonum uni-

versale” zanotował: 

„Dziekan kościoła [pw. św. Amatusa w Douai], Tomasza Pikète otworzył 

szkatułkę, w której schował HOSTIĘ cudu. Początkowo nic nie widziałem […] 

Nagle ujrzałem twarz CHRYSTUSA, w koronie cierniowej. Dwie krople KRWI 

spływały po JEGO czole. Padłem na kolana i zacząłem szlochać. I dzięko-

wać BOGU WSZECHMOGĄCEMU. A zgromadzeni krzyczeli ‘Widzę ZBAWICIELA”… 

I dodawał: „Ujrzałem męską TWARZ, promienną i olśniewająco piękną, god-

ną czci ponad wszystko, co można sobie wyobrazić. Obrócona była lekko 

w prawo, tak że ledwie było widać prawe oko. Nos miała długi i prosty, łu-

kowe brwi, słodkie i opuszczone oczy. Długie włosy spływały na ramiona. 

Przystrzyżona broda okalała podbródek i wąskie, łagodne usta. Czoło było 

szerokie, płaskie policzki; głowa osadzona na długiej szyi, lekko pochylona. 

Jakże piękna, słodka była to TWARZ! 

W ciągu godziny widziano ZBAWICIELA w kilku postaciach: niektórzy widzie-

li GO na krzyżu; inni jako SĘDZIEGO […]; ale większość jako DZIECKO”… 

Zjawisko trwało kilkanaście dni i widziały je setki zgromadzonych. Gdy się 

skończyło na HOSTII pozostał wypukły zarys krucyfiksu… 

Wydarzenia sprawiły, że Douai stało się sporym miastem. Powstał uniwer-

sytet, a w czasach reformacji angielskiej specjalne kolegium dla podda-

nych korony brytyjskiej pragnących zostać kapłanami katolickimi. Wielu 

z nich poniosło męczeńską śmierć i wyniesionych zostało na ołtarze… 

Przez kilka stuleci w Douai obchodzono święto cudu NAJŚWIĘTSZEGO SAKRA-

MENTU. Wystawiano przechowywaną pieczołowicie HOSTIĘ. Przetrwała do le-

wackiej rewolucji francuskiej końca XVIII w, gdy ślad po NIEJ zniknął. 

Wydawało się, że padła ofiarą szaleństw rewolucyjnych. Ale w X.1854 

proboszcz kolegiaty pw. św. Piotra w Douai pod statuetką CHRYSTUSA w jed-

nym z ołtarzy odkrył wbudowaną, niewielką drewnianą szkatułkę. 

Zawartość wyjaśniała krótka notatka jej towarzysząca. Okazało się, że po-

chodziła z kilku kościołów Douai. Wśród ukrytych w figurce relikwii była też 

niewielka HOSTIA, nadal biała, choć z poszarpanym brzegiem… 

Towarzyszyła jej odrębna kartka: 

„Ja, niżej podpisany, kanonik szacownego kolegialnego kościoła pw. św. A-

matusa, poświadczam, że jest to autentyczna i prawdziwa HOSTIA 

niezwykłego, świętego cudu, którą w obliczu zagrożenia profanacją usu-

nąłem [z kościoła] i schowałem. Złożyłem JĄ w tym cyborium i dołączyłem 

to świadectwo, napisane moją własną ręką, dla wiernych, którzy mam 

nadzieję odkryją CUDOWNĄ EUCHARYSTIĘ w przyszłości (5 stycznia 1793)”. 

A w Boże Ciało 2004, w 750-rocznicę wydarzeń, swoje apostolskie 

błogosławieństwo do Douai przesłał św. Jan Paweł II… 

Do dziś, po ponad 750 latach od opisywanych wydarzeń, niezwykła HOSTIA 

wystawiana jest nadal w kolegiackim kościele pw. św. Piotra… 

Il. powyżej: RELIKWIARZ NIEZWYKŁEJ HOSTII – kolegiata pw. św. Piotra, Douai; źródło: lalumierededieu.eklablog.com 

PATRON TYGODNIA: BŁ. JUSTYN ORONA Y MADRIGAL, MĘCZENNIK. DOKOŃCZNIE 
W 1925 prezydent Elías Calles, mason 33-stopnia, wielbiciel zbrodniarzy Lenina 
i Trockiego, który sam o sobie miał mawiać, że jest „osobistym wrogiem Boga”, 
ogłosił dekret nakazujący księżom opuszczenie parafii i przeniesienie do miast. 

Kościół zszedł – dosłownie – do katakumb. 

Zbuntowali się jednak chłopi i rozpoczęło się tzw. powstanie Cristeros. 

Justyn pozostał w swej parafii. Miał powiedzieć: „Pozostanę wśród moich 
parafian. Żywy czy martwy”. Od VIII.1926 ukrywał się, wraz z wikariuszem, ks. Ati-
lano Cruz y Alvarado, na ranczach – chroniony przez parafian. 

Nieustannie ścigany został w końcu zadenuncjowany. 

28.VI.1928 zatrzymał się, wraz ze swym bratem Józefem Marią, na ranczu „Las 
Cruces”. Dzień później dołączył do nich ks. Atilano. 

O świcie 1.VII.1928, ok. 2
00

, ranczo otoczyło wojsko. Justyn otworzył drzwi witając 
żołdaków hasłem powstania Cristeros: 

„Niech żyje Chrystus Król!” – „Viva Cristo Rey!” 

Bez słowa padła salwa i w odrzwiach został zamordowany. 

Chwilę później żołdacy zabili modlącego się na kolanach ks. Atilano. Potem 
zamordowano Józefa Marię, brata Justyna… 

22.XI.1992 Justyn (a także ks. Atilano) został przez św. Jana Pawła II beaty-
fikowany. 9 lat później, 21.V.2001, ten sam papież wyniósł go do grona świętych, 
w grupie 25 męczenników powstania Cristeros. (uroczystość 1 lipca) 

Il. powyżej: ŚW. ALINA – witraż, kościół pw. Notre Dame du Sablon, Bruksela; źródło: www.preguntasantoral.es 

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://lalumierededieu.eklablog.com/miracle-eucharistique-douai-1254-p285533
http://www.preguntasantoral.es/tag/santa-alena-de-forest/
http://www.swzygmunt.knc.pl/

