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Cały Kościół jest apostolski, ponieważ pozostaje, przez następców św. Piotra i Apostołów, w komunii wiary i życia ze swoim początkiem. Cały Kościół jest 

apostolski, ponieważ jest „posłany” na cały świat. Wszyscy członkowie Kościoła, choć na różne sposoby, uczestniczą w tym posłaniu. „Powołanie 

chrześcijańskie jest również ze swojej natury powołaniem do apostolstwa”. „Apostolstwem” nazywa się „wszelką działalność CIAŁA MISTYCZNEGO”, która 

zmierza do rozszerzenia „Królestwa CHRYSTUSA po całej ziemi”Sobór Watykański II, dekret Apostolicam actuositatem, 2. [KKK, 863] 

CZTERNASTA NIEDZIELA ZWYKŁA 

 

WSPÓLNOTA APOSTOŁÓW — SIGNORELLI, Łukasz (ok. 1445, Cortona – 1523, Cortona) 

1512, panel, 232 × 220 cm, Muzeum Diecezjalne, Cortona; źródło: www.pitts.emory.edu 

Z PROROKA IZAJASZAIz 66, 10-14c 

Radujcie się wraz z Jerozolimą, weselcie się w niej wszyscy, co ją miłu-

jecie. Cieszcie się z nią bardzo wy wszyscy, którzyście się nad nią smucili. 

Ażebyście ssać mogli aż do nasycenia z piersi jej pociech; ażebyście 

ciągnęli mleko z rozkoszą z pełnej piersi jej chwały. 

To bowiem mówi PAN: 

»Oto skieruję do niej pokój jak rzekę i chwałę narodów jak strumień 

wezbrany. 

Ich niemowlęta będą noszone na rękach i na kolanach będą pieszczone. 

Jak kogo pociesza własna matka, tak JA was pocieszać będę; w Jero-

zolimie doznacie pociechy. 

Na ten widok rozraduje się serce wasze, a kości wasze nabiorą świeżości 

jak murawa. Ręka PANA da się poznać JEGO sługom«. 

PSALM RESPONSORYJNYPs 16 66 (65), 1-3a. 4-5. 6-7a. 16 i 20 (R.: por. 1) 

REFREN: Niech cała ziemia chwali swego BOGA 

Z radością sławcie BOGA, wszystkie ziemie, 

opiewajcie chwałę Jego imienia, 

cześć MU wspaniałą oddajcie. 

Powiedzcie BOGU: „Jak zadziwiające są TWE dzieła! 

Niechaj CIĘ wielbi cała ziemia i niechaj śpiewa TOBIE, 

niech TWOJE imię opiewa”. 

Przyjdźcie i patrzcie na dzieła BOGA: 

zadziwiających rzeczy dokonał wśród ludzi. 

Morze na suchy ląd zamienił, 

pieszo przeszli przez rzekę: 

Nim się przeto radujmy! 

JEGO potęga włada na wieki. 

Przyjdźcie i słuchajcie mnie wszyscy, 

którzy boicie się BOGA, 

opowiem, co uczynił mej duszy. 

Błogosławiony BÓG, który nie odepchnął mej prośby 

i nie oddalił ode mnie swej łaski. 

Z LISTU ŚW. PAWŁA APOSTOŁA DO GALATÓWGa 6, 14-18 

Bracia: 

Nie daj BOŻE, bym się miał chlubić z czego innego, jak tylko z krzyża PANA 

naszego JEZUSA CHRYSTUSA, dzięki któremu świat stał się ukrzyżowany 

dla mnie, a ja dla świata. 

Bo ani obrzezanie nic nie znaczy, ani nieobrzezanie, tylko nowe stworzenie. 

Na wszystkich tych, którzy się tej zasady trzymać będą, i na Izraela BOŻEGO 

niech zstąpi pokój i miłosierdzie. 

Odtąd niech już nikt nie sprawia mi przykrości: przecież ja na ciele swoim 

noszę blizny, znamię przynależności do JEZUSA. 

Łaska PANA naszego JEZUSA Chrystusa niech będzie z duchem waszym, 

bracia. 

Amen. 

AKLAMACJAKol 3, 15a. 16a Alleluja, Alleluja, Alleluja 

Sercami waszymi niech rządzi CHRYSTUSOWY pokój, 

słowo CHRYSTUSA niech w nas przebywa 

z całym SWOIM bogactwem. 

SŁOWA EWANGELII WEDŁUG ŚW. ŁUKASZAŁk 10, 1-12. 17-20 

JEZUS wyznaczył jeszcze innych, siedemdziesięciu dwóch uczniów i wysłał 

ich po dwóch przed sobą do każdego miasta i miejscowości, dokąd sam 

przyjść zamierzał. 

Powiedział też do nich: 

»Żniwo wprawdzie wielkie, ale robotników mało; proście więc PANA żniwa, 

żeby wyprawił robotników na swoje żniwo. 

Idźcie, oto was posyłam jak owce między wilki. 

Nie noście z sobą trzosa ani torby, ani sandałów; i nikogo w drodze nie po-

zdrawiajcie. 

Gdy do jakiego domu wejdziecie, najpierw mówcie: ‘Pokój temu domowi’. 

Jeśli tam mieszka człowiek godny pokoju, wasz pokój spocznie na nim; 

jeśli nie, powróci do was. 

W tym samym domu zostańcie, jedząc i pijąc, co mają; bo zasługuje 

robotnik na swoją zapłatę. Nie przechodźcie z domu do domu. 

Jeśli do jakiego miasta wejdziecie i przyjmą was, jedzcie, co wam 

podadzą; uzdrawiajcie chorych, którzy tam są, i mówcie im: ‘Przybliżyło się 

do was królestwo BOŻE’. 

Lecz jeśli do jakiego miasta wejdziecie, a nie przyjmą was, wyjdźcie na 

jego ulice i powiedzcie: ‘Nawet proch, który z waszego miasta przylgnął 

nam do nóg, strząsamy wam. 

Wszakże to wiedzcie, że bliskie jest królestwo BOŻE’. 

Powiadam wam: Sodomie lżej będzie w ów dzień niż temu miastu«. 

Wróciło siedemdziesięciu dwóch z radością mówiąc: „PANIE, przez wzgląd 

na TWOJE imię nawet złe duchy nam się poddają”. 

Wtedy rzekł do nich: 

»Widziałem szatana spadającego z nieba jak błyskawica. 

Oto dałem wam władzę stąpania po wężach i skorpionach, i po całej 

potędze przeciwnika, a nic wam nie zaszkodzi. 

Jednak nie z tego się cieszcie, że duchy się wam poddają, lecz cieszcie się, 

że wasze imiona zapisane są w niebie«. 

PATRON TYGODNIA: ŚW. ANTONI DANIEL, MĘCZENNIK. 
Na świat przyszedł 27.V.1601 w Dieppe w Norman-
dii we Francji. 

Po 2 latach studiów filozofii i roku prawa przyszło 
powołanie. 1.X.1621 zapukał do jezuitów w Rouen 
i rozpoczął nowicjat. 

W latach 1623-7 nauczał w niższych klasach kole-
gium w Rouen, po czym został wysłany do kole-
gium Clermont w Paryżu, gdzie rozpoczął studia 
teologiczne. 

W 1630 przyjął święcenia kapłańskie. 

Po kolejnych 2 latach nauczania w kolegium w Eu 
wyjechał na misje do tzw. Nowej Francji, czyli kolonii 
francuskich w Kanadzie. Wylądował na wyspie Ca-
pe Breton, w forcie Sainte Anne założonym 3 lata 
wcześniej przez swego brata, i tam przez rok 
posługiwał wśród francuskich osiedleńców. dokończenie na odwrocie 

http://www.swzygmunt.knc.pl/
http://www.pitts.emory.edu/dia/detail.cfm?ID=1619
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INFORMACJE PARAFIALNE 
 3.VII (niedziela): Po sumie – z racji 1. niedzieli miesiąca – adora-

cja NAJŚWIĘTSZEGO SAKRAMENTU i spotkanie Kół Żywego Różańca. 
 9.VII (sobota): 

 WYPOMINKI o 1715. 
 O 1800 Msza św. za zmarłych polecanych w WYPOMINKACH. 

 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. Informacje 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 przyjęci zostali, 
w Sakramencie Chrztu Świętego: 

25.VI Anna RĘBIŚ, Cieciszew 

 

26.VI Kacper GLESZCZYŃSKI, Obory 
26.VI Maja KALINOWSKA, Parcela 
26.VI Szymon MOLAK, Dębówka 
26.VI Zuzanna RUTKOWSKA, Konstancin Jeziorna 
26.VI Zofia KOWALSKA, Kąty 

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

ZAPOWIEDZI 
Zapowiedź I: Przemysław LESZEK, kawaler z parafii pw. Matki Bożej Bolesnej 

w Milanówku, i Mariola BACHORSKA, panna z parafii tutejszej 

Zapowiedź I: Tomasz GLAPIŃSKI, kawaler z parafii pw. św. Rocha w Jazgarze-

wie, i Alicja MURAWSKA, panna z parafii tutejszej 

Zapowiedź I: Marcin Grzegorz SAWICKI, kawaler z parafii pw. Matki Bożej Mat-

ki Miłosierdzia w Warszawie, i Monika WROCHNA, panna z parafii tutejszej 

Zapowiedź I: Jakub WRONA, kawaler, i Angelika Justyna RAKOCZY, 
panna, oboje z parafii tutejszej 

Zapowiedź I: Adam Kamil WÓJCISZYN, kawaler z parafii pw. św. Faustyny 

w Helenowie, i Joanna MAKULSKA, panna z parafii tutejszej 

Zapowiedź I: Rafał Stanisław RAWSKI, kawaler, i Aneta Ewelina 

PARADOWSKA, 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 odszedł z naszego grona: 

śp. Krzysztof Ryszard ZARON  22.VI.2016 l. 50 

Wieczne odpoczywanie racz Mu dać PANIE! 

INTENCJE MSZALNE I MODLITEWNE 

4.VII 
(poniedziałek) 

730  

1800 † Mariana STECHNIJA 

5.VII 
(wtorek) 

730 w pewnej intencji 

1800 † Mariana STECHNIJA 

6.VII 
(środa) 

730 † Antoniego OKLEJA, w 30. dzień po śmierci 

1800 † Mariana STECHNIJA 

7.VII 
(czwartek) 

730 w pewnej intencji 

1800 † Mariana STECHNIJA 

8.VII 
(piątek) 

730 
† Ireny MOSKALEWICZ, w 5. rocznicę śmierci, 

Lucjana MOSKALEWICZA 

1800 † Mariana STECHNIJA 

9.VII 
(sobota) 

730 † Mariana STECHNIJA 

1715 WYPOMINKI 

1800 † zmarłych polecanych w WYPOMINKACH 

10.VII 
(niedziela) 

845 † Stanisława KOWALCZYKA, w 1. rocznicę śmierci 

1030 † Marii, Franciszka i Edwarda KOBYŁECKICH 

1200 † Mariana STECHNIJA 

1800 
† Anny, Zofii i Marii BOCZKOWSKICH, 

Danuty MŁODZIANOWSKIEJ, Wandy OSSOWSKIEJ 

POLSKIE KALWARIE — KALWARIA GÓRY ŚWIĘTEJ ANNY 
Na Górze Świętej Anny (łac. Mons 

Divae Annae), na Wyżynie Śląs-

kiej, w 1700 zaczęto budowę 

niezwykłej kalwarii… 

Ufundował ją Jerzy Adam Fran-

ciszek von Gaschin, przedstawi-

ciel znanego rodu śląskich 

magnatów – Gaszynów. Gaszy-

nowie, jako jeden z nielicznych 

rodów szlacheckich ze Śląska, 

podczas wojny trzydziestoletniej lat 1618-48 pozostali wierni wierze 

katolickiej i walczyli  u boku cesarza austriackiego, Ferdynanda II Habsbur-

ga. W nagrodę w 1653 otrzymali dziedziczny tytuł hrabiów cesarstwa 

(niem. Reichsgraf). Wówczas zmienili nazwisko na von Gaschin… 

3 lata później Melchior Ferdynand von Gaschin na Górę Świętej Anny 

sprowadził franciszkanów i ufundował im – przy kościółku pw. św. Anny, 

w którym znajdowała się, i do dziś znajduje, niezwykła figurka św. Anny 

Samotrzeciej – klasztor. 

I to jego bratanek i następca, Jerzy Adam Franciszek, spełniając wolę 

swego zmarłego wuja, wystawił na Górze Świętej Anny piękną kalwarię. 

Budowę rozpoczęto 27.V.1700, wg projektu osiadłego w Opolu włoskiego 

architekta Dominika Signo. Do 24.VII.1709 wystawiono 33 kaplice. 

Annogórska Droga Pojmania Jezusa liczy 5112 m, czyli jest trzykrotnie 

dłuższa niż droga cierpienia CHRYSTUSA w Jerozolimie i ma kształt ryby, 

której okiem jest bazylika pw. św. Anny – symbolicznie nawiązując do słów 

św. Augustyna: łac. „Piscis assus, CHRISTUS passus” – pl. „Ryba upieczona 

i spożyta to CHRYSTUS umęczony”… 

Po śmierci fundatora w 1719 kalwaria zaczęła podupadać – w kaplicach 

pasterze urządzali stajnie dla bydła, bądź sami się w nich chronili i palili 

ogniska; lokum urządzali w nich przemieszczający się żołdacy. 

Odrodziła się w 1764, gdy odpowiedzialność za nią przejęli franciszkanie. 

Rozpoczęto wówczas budowę dodatkowych kaplic „Dróżek Maryi”. Powstał 

program nabożeństw odprawianych na Kalwarii, a w 1767 annogórski 

gwardian o. Wacław Waxmański zredagował specjalny modlitewnik… 

Trzykrotnie franciszkanie zmuszani byli do porzucenia Góry Świętej Anny. 

W 1810, w czasie wojen napoleońskich, Prusacy wydali dekret sekula-

ryzacyjny i przejęli majątek klasztorny. Protestował hrabia Leopold de Ga-

schin – w rezultacie Prusacy skazali go na 3,205 talarów grzywny. Zakon-

nicy powrócili w 1859, by w czasie tzw. Kulturkampfu – niemieckiego progra-

mu walki z polskością – być znów w 1875 wyrzuconymi. Wrócili w 1887. 

Ostatni raz musieli opuścić Górę Świętej Anny 13.XI.1940, w czasie II woj-

ny światowej, gdy Niemcy umieścili w klasztorze niemieckich volks-

deutschów z Rumunii. Powrócili w 1945… 

Przez cały ten czas Góry Świętej Anny i jej Kalwarii nie opuścili pątnicy. 

W VI.1983 dał temu świadectwo św. Jan Paweł II odwiedzając to święte 

miejsce. Odprawił wówczas nieszpory… 

Dziś Kalwaria to zespół 26 wolnostojących kaplic „Drogi Męki Pańskiej” 

i „Dróżek Matki Bożej”, 6 kaplic maryjnych i kaplicy św. Józefa. 

Il. powyżej: KALWARIA GÓRY ŚWIĘTEJ ANNY – lata 1930.; źródło: opolskie.fotopolska.eu 

PATRON TYGODNIA: ŚW. ANTONI DANIEL, MĘCZENNIK. DOKOŃCZNIE 
24.VI.1633 przypłynął rzeką św. Wawrzyńca do Quebec, gdzie jezuicką misję pro-
wadził o. Jan de Brébeuf. Tam pozostał przez rok, posługując wśród lokalnych 
osadników oraz ucząc się języka indiańskiego szczepu Huronów. 

W 1634 przeniósł się prawie 900 km na zachód, do Huronii – kraju Huronów – 
między wielkim jeziorem Huron a jeziorem Simcoe. Tam posługiwał w hurońskich 
wioskach Wendake, Teanaostaye i Cahiague. Przetłumaczył modlitwę PAŃSKĄ 
Ojcze Nasz, Wyznanie Wiary Credo i inne modlitwy na język Huronów. 
Skomponował do nich muzykę. 

Na 2 lata powrócił do Quebec, gdzie objął szkołę dla indiańskich chłopców, by 
w VI.1648 powrócić do Huronii. Zatrzymał się w Teanaostaye. 

W wiosce pozostały głównie kobiety, dzieci i starcy – mężczyźni udali się ze skó-
rami do Quebec. I wówczas, 4.VII.1648, na wioskę napadli Irokezi… 

Huronii schronili się za palisadą, ale jasne było, że obrona jest beznadziejną. 
Wówczas Daniel zgromadził wszystkich w kaplicy, udzielił im zbiorowego 
rozgrzeszenia, po czym szybko udzielił tym, którzy jeszcze nie zostali włączeni 
do Kościoła, sakramentu chrztu św.… 

Potem, ubrany w albę, wziął krzyż i wyszedł w kierunku napastników. 

Irokezi zdumieni szaleńczą odwagą Daniela przez chwilę się zatrzymali, ale zaraz 
potem zaświszczały strzały wystrzelone z irokeskich łuków… 

Incydent trwał kilka minut, ale wystarczyło, by większość Huronów zdołała się 
wydostać z wioski i ukryć w lasach… 

Ciało Daniela Irokezi wrzucili do kaplicy, po czym ją podpalili… 

Beatyfikowany został 21.VI.1922 przez Piusa XI. Ten sam papież 29.VI.1930 kano-
nizował go, w gronie 8 kanadyjskich męczenników. (uroczystość 4 lipca) 

Il. powyżej: ŚW. ANTONI DANIEL – współczesne wyobrażenie; źródło: www.jesuites.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://opolskie.fotopolska.eu/391391,foto.html
http://www.jesuites.com/2013/01/antoine-daniel-sj/
http://www.swzygmunt.knc.pl/

