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Nienawiść zamierzona jest przeciwna miłości. Nienawiść do bliźniego jest grzechem, gdy człowiek dobrowolnie chce dla niego zła. Nienawiść jest grzechem 

ciężkim, gdy dobrowolnie życzy się bliźniemu poważnej szkody. »A JA wam powiadam: Miłujcie waszych nieprzyjaciół i módlcie się za tych, którzy was 

prześladują; tak będziecie synami OJCA waszego, który jest w niebie…«Mt 5, 44-45. [KKK, 2303] 

PIĘTNASTA NIEDZIELA ZWYKŁA 

 

DOBRY SAMARYTANIN — LOTH, Jan Karol (1632, Monachium – 1698, Wenecja) 

ok. 1676, olejny na płótnie, 125×108 cm (owal), zbiory grafa von Schönborn, Pommersfelden; 
źródło: www.wga.hu 

Z KSIĘGI POWTÓRZONEGO PRAWAPwt 30, 10-14 

Mojżesz powiedział do ludu: 

„Będziesz słuchał głosu PANA BOGA swego, przestrzegając JEGO poleceń 

i postanowień zapisanych w księdze tego Prawa; wrócisz do PANA BOGA 

swego z całego swego serca i z całej swej duszy. 

Gdyż polecenie to, które ja ci dzisiaj daję, nie przekracza twych możliwości 

i nie jest poza twoim zasięgiem. 

Nie jest w niebiosach, by można było powiedzieć: ‘Któż dla nas wstąpi 

do nieba i przyniesie je nam, a będziemy słuchać i wypełnimy je’. 

I nie jest za morzem, aby można było powiedzieć: ‘Któż dla nas uda się 

za morze i przyniesie je nam, a będziemy słuchać i wypełnimy je’. 

Gdyż słowo to jest bardzo blisko ciebie: w twych ustach i w twoim sercu, 

byś je mógł wypełnić». 

PSALM RESPONSORYJNYPs 69 (68), 14. 17 i 30. 31 i 36ab i 37 (R.: por. 33b) 

REFREN: Ożyje serce szukających BOGA 

Lecz ja, o PANIE, modlę się do CIEBIE 

w czas łaski, o BOŻE; 

wysłuchaj mnie w TWOJEJ wielkiej dobroci, 

w TWOJEJ zbawczej wierności. 

Wysłuchaj mnie, PANIE, bo łaskawa jest TWOJA miłość, 

spójrz na mnie w ogromie swego miłosierdzia. 

Ja zaś jestem nędzny i pełen cierpienia; 

niech pomoc TWA, BOŻE, mnie strzeże. 

Pieśnią chcę chwalić imię BOGA 

i wielbić GO z dziękczynieniem. 

BÓG bowiem ocali Syjon i miasta Judy zbuduje. 

To będzie dziedzictwem potomstwa sług JEGO, 

miłujący JEGO imię przebywać tam będą. 

Z LISTU ŚW. PAWŁA APOSTOŁA DO KOLOSANKol 1, 15-20 

CHRYSTUS JEZUS jest obrazem BOGA niewidzialnego, 

Pierworodnym wobec każdego stworzenia, 

bo w NIM zostało wszystko stworzone: 

i to, co w niebiosach, i to, co na ziemi, 

byty widzialne i niewidzialne, 

Trony i Panowania, Zwierzchności i Władze. 

Wszystko przez NIEGO i dla NIEGO zostało stworzone. 

ON jest przed wszystkim i wszystko w Nim ma istnienie. 

I ON jest GŁOWĄ CIAŁA, to jest Kościoła. 

ON jest Początkiem, 

Pierworodnym spośród umarłych, 

aby sam zyskał pierwszeństwo we wszystkim. 

Zechciał bowiem BÓG, by w NIM zamieszkała cała PEŁNIA 

i aby przez NIEGO i dla NIEGO znów pojednać wszystko z sobą: 

i to, co na ziemi, i to, co w niebiosach, 

wprowadziwszy pokój przez Krew JEGO krzyża. 

AKLAMACJAJ 13, 34 Alleluja, Alleluja, Alleluja 

Daję wam przykazanie nowe, 

abyście się wzajemnie miłowali, 

jak JA was umiłowałem. 

SŁOWA EWANGELII WEDŁUG ŚW. ŁUKASZAŁk 10, 25-37 

Powstał jakiś uczony w Prawie i wystawiając JEZUSA na próbę, zapytał: 

„NAUCZYCIELU, co mam czynić, aby osiągnąć życie wieczne?” 

JEZUS mu odpowiedział: »Co jest napisane w Prawie? Jak czytasz?« 

On rzekł: „Będziesz miłował PANA BOGA swego całym swoim sercem, całą 

swoją duszą, całą swoją mocą i całym swoim umysłem; a swego bliźniego 

jak siebie samego”. 

JEZUS rzekł do niego: »Dobrześ odpowiedział. To czyń, a będziesz żył«. 

Lecz on, chcąc się usprawiedliwić, zapytał JEZUSA: „A kto jest moim 

bliźnim?” 

JEZUS, nawiązując do tego, rzekł: 

»Pewien człowiek schodził z Jerozolimy do Jerycha i wpadł w ręce zbójców. 

Ci nie tylko że go obdarli, lecz jeszcze rany mu zadali i zostawiwszy na pół 

umarłego, odeszli. 

Przypadkiem przechodził tą drogą pewien kapłan; zobaczył go i minął. 

Tak samo lewita, gdy przyszedł na to miejsce i zobaczył go, minął. 

Pewien zaś Samarytanin, będąc w podróży, przechodził również obok 

niego. Gdy go zobaczył, wzruszył się głęboko: podszedł do niego i opatrzył 

mu rany, zalewając je oliwą i winem; potem wsadził go na swoje bydlę, 

zawiózł do gospody i pielęgnował go. 

Następnego zaś dnia wyjął dwa denary, dał gospodarzowi i rzekł: ‘Miej 

o nim staranie, a jeśli co więcej wydasz, ja oddam tobie, gdy będę wracał’. 

Któryż z tych trzech okazał się, według twego zdania, bliźnim tego, który 

wpadł w ręce zbójców?« 

On odpowiedział: „Ten, który mu okazał miłosierdzie”. 

JEZUS mu rzekł: »Idź, i ty czyń podobnie«. 

PATRON TYGODNIA: BŁ. JAN SUGAR, MĘCZENNIK. 
Urodził się 1558 w Wom-
bourn, dużej wsi w środ-
kowej Anglii, w roku, gdy 
władzę przejęła Elżbieta I 
Tudor i po kilku latach 
przerwy znów zaczęto 
prześladować katolików. 

Prawd. był synem anglikań-
skiego pastora. 

Od 30.X.1584 Studiował 
w kolegium St Mary Hall 
w Oxford. Z niejasnych przyczyn dyplomu jednak nie obronił. Następnie służył 
jako protestancki pastor w Cannock, w rodzinnym hrabstwie Staffordshire. 

W którymś momencie nawrócił się. Opuścił Anglię i udał się do Douai w katolic-
kich Niderlandach, gdzie funkcjonowało Kolegium Angielskie. Tam przygotowywał 
się do kapłaństwa i w 1601 przyjął święcenia. 

Jeszcze w tym samym roku powrócił potajemnie do Anglii. Anglia była krajem 
misyjnym, a duchowni katoliccy byli najbardziej poszukiwanymi ludźmi w króles-
twie. Ich posługę uznawano bowiem za akt zdrady… 

Poruszał się pieszo, przemieszczając z miejsca na miejsce, gdzie ubodzy wierni 
przyjmowali go i potajemnie sprawował NAJŚWIĘTSZĄ OFIARĘ… dokończenie na odwrocie 

http://www.swzygmunt.knc.pl/
http://www.wga.hu/frames-e.html?/html/l/loth/good_sam.html
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INFORMACJE PARAFIALNE 
 17.VII (niedziela): Po Mszach św. zbierane będą ofiary do pu-

szek z przeznaczeniem na Światowe Dni Młodzieży. 

 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. 

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: 

9.VII Łukasz Karol RYCHLIK i Kornelia CZAPLICKA 

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

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

w Milanówku, i Mariola BACHORSKA, panna z parafii tutejszej 

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

wie, i Alicja MURAWSKA, panna z parafii tutejszej 

Zapowiedź II: Marcin Grzegorz SAWICKI, kawaler z parafii pw. Matki Bożej Ma-

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

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

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

w Helenowie, i Joanna MAKULSKA, panna z parafii tutejszej 

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

PARADOWSKA, panna, oboje z parafii tutejszej 

Zapowiedź I: Jan SIENICKI, kawaler z parafii pw. Świętej Bożej Rodzicielki Maryi 

w Klarysewie, i Sylwia Wiktoria JODŁOWSKA, panna 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. Zofia Janina MIRKOWSKA  29.VI.2016 l. 70 

śp. Jan Wojciech WILMAŃSKI  26.VI.2016 l. 54 

śp. Tadeusz NOWACKI  26.VI.2016 l. 87 

śp. Jan OPALIŃSKI  25.VI.2016 l. 86 

Wieczne odpoczywanie racz Im dać PANIE! 

INTENCJE MSZALNE I MODLITEWNE 

11.VII 
(poniedziałek) 

730 † Mariana STECHNIJA 

1800 
† Kazimierza, Anieli i Kazimierza OSIADACZÓW, 

Kazimiery i Tadeusza WIEWIÓRÓW 

12.VII 
(wtorek) 

730 
o błogosławieństwo BOŻE i wszelkie potrzebne łaski 

dla Michała TRAKULA, z racji 3. urodzin 

1800 † Mariana STECHNIJA 

13.VII 
(środa) 

730 w pewnej intencji 

1800 † Mariana STECHNIJA 

14.VII 
(czwartek) 

730 
† Jana ŁUKASIKA, 

Marianny i Szymona STEFANIAKÓW, 

Zbigniewa WICHNIEWICZA 

1800 † Mariana STECHNIJA 

15.VII 
(piątek) 

730 † Mariana STECHNIJA 

1800 † Bogusława BIERNACKIEGO, w 1. rocznicę śmierci 

16.VII 
(sobota) 

730 † Mariana STECHNIJA 

1800 
† Edwarda ANDZIAKA, w 16. rocznicę śmierci, 

Reginy i Edwarda ANDZIAKÓW, Wiesława ANDZIAKA, 

Władysławy i Stanisława SERAFINÓW 

17.VII 
(niedziela) 

845 
† Wojciecha GRZYWACZA, w 6. rocznicę śmierci, Marii i 

Tadeusza RYBAKÓW 

1030 

† Zbigniewa PARADOWSKIEGO, w. 6 rocznicę śmierci, 

Weroniki i Franciszka PARADOWSKICH, 

Teresy i Franciszka WILCZAKÓW, 

zmarłych z rodzin PARADOWSKICH i WILCZAKÓW 

1200 
† Haliny i Stanisława STĘPNIEWSKICH, 

Jadwigi i Aleksandra PIEŃKOWSKICH, 

Lucjana PIEŃKOWSKIEGO 

1800 † Mariana STECHNIJA 

POLSKIE KALWARIE — KALWARIA WARMIŃSKA W GŁOTOWIE 
W drugiej połowie XIX w. w po-

bliżu kościoła w Głotowie na 

Warmii – wsi, w której w XIV w. 

miał miejsce cud eucharys-

tyczny, gdy pierwszy biskup war-

miński z nominacji papieża, 

Herman z Pragi, pisał o „nad-

zwyczajnych zajściach, cudach, 

łaskach i pielgrzymkach, jakie 

się działy [w Głotowie] z przy-

czyny NAJŚWIĘTSZEGO SAKRAMEN-

TU”1347 r. – powstała KALWARIA. 

Najstarsze wzmianki o Głotowie 

pochodzą z 1290. Powstać tam 

miał wówczas drewniany kościół pw. św. Andrzeja. 23 lata później wieś 

została lokowana przez bpa Eberharda z Nysy. 

W pierwszej połowie XVIII w. zbudowano nową, barokową świątynię 

pw. św. Floriana – Sanktuarium pw. Najświętszego Zbawiciela, którą konse-

krował bp Krzysztof Andrzej Jan Szembek. 

Na pomysł budowy KALWARII natomiast wpadł w XIX w., podczas 

pielgrzymki do Ziemi Świętej, majętny mieszkaniec Głotowa, niejaki Jan 

Merten. Przywiózł ze sobą kamyki z DROGI KRZYŻOWEJ w Jerozolimie, i po-

stanowił umieścić je w kaplicach rysujących się w jego wyobraźni stacji. 

Ponieważ naonczas parafia sama nie była w stanie nabyć ziemi – były to 

czasy niemieckiego „Kulturkampfu”, gdy katolicki Kościół został pozba-

wiony tego prawa – Merten sam wykupił ponad 7 hektarów gruntu… 

Budowa rozpoczęła się 29.VII.1878. Trwała 16 lat – do 1894. Wykorzys-

tując niewielki jar ze strumykiem ręcznie wykopano wąwóz, w którym swe 

miejsce znalazły kapliczki stacyjne – dziś pięknie zadrzewiony, o niemal 

pionowych ścianach. W pracach, finansowanych przez wiernych, pod 

kierownictwem dwóch ofiarnych proboszczów – ks. Ferdynanda 

Engelbrechta i ks. Donalda Steinsohna – wzięło udział ok. 70 tys. osób! 

Pieczołowicie odtworzono wygląd jerozolimskiej DROGI KRZYŻOWEJ. Starano 

się wiernie oddać nie tylko długość, ale nachylenie stoków, po których 

kroczył CHRYSTUS w Jerozolimie. W murowanych, z kamienia i cegły, 

neoromańskich i neogotyckich kaplicach umieszczono rzeźby, ukazujące 

mękę CHRYSTUSA. A pod specjalnymi kloszami złożono kamyczki ze ście-

żek jerozolimskich, świadków Pasji… 

Oprócz 14 stacji wystawiono także „grotę MATKI BOŻEJ z Lourdes” – ze źród-

łem – oraz kaplicę „Getsemani”, czyli modlitwy PANA JEZUSA w Ogrójcu. 

Poświęcenia KALWARII dokonał 18.v.1894 biskup warmiński, Andrzej Thiel, 

oczywiście w piątek… 

Dwa lata później Leon XIII wydał przywilej odpustu dla tych, którzy odpra-

wią w Głotowie DROGĘ KRZYŻOWĄ, w ciągu 7 dni przystąpią do Komunii św., 

odmówią wyznanie wiary i pomodlą się w intencji Ojca Świętego… 

Do dziś KALWARIA GŁOTOWSKA należy do najpiękniejszych w Polsce. 

Il. powyżej: KALWARIA WARMIŃSKA - STACJA X – Głotowo; źródło: www.glotowo.freehost.pl 

PATRON TYGODNIA: BŁ. JAN SUGAR, MĘCZENNIK. DOKOŃCZNIE 
8.VII.1603 – w kilka miesięcy po śmierci Elżbiety I i objęciu tronu przez Jakuba I 
Stuarta – został w Rowington w hrabstwie Warwickshire aresztowany. Wraz z nim 
zatrzymano Roberta Grissolda, który mu towarzyszył. 

Przez rok czasu obaj przetrzymywani byli w więzieniu w Warwick, by 13.VII.1604 
stanąć przed sądem. Odmówili złożenia Przysięgi Zwierzchności, czyli uznania 
króla za głowę Kościoła w Anglii. 

Obu skazano na śmierć i trzy dni później stanęli przed katem. 

Przed wywiezieniem z więzienia Jan miał powiedzieć: „Nie smućcie się, bo to 
nie okazja do żalu, ale radości. Bo choć mój obiad będzie ostry, za to kolacja – 

ufam memu PANU, JEZUSOWI CHRYSTUSOWI – będzie jak najbardziej słodka”… 

Skazańców, skutych łańcuchami, przytroczonych głową w dół do kilku połą-
czonych sztachet lub drewnianej płyty, tworzących namiastkę sań, zawleczono 
za koniem na miejsce egzekucji. Tam anglikański pastor próbował ostatni raz 
namówić Jana na apostazję. W odpowiedzi usłyszeć miał: 

„Moją wiarą jest wiara mojej matki, Kościoła Katolickiego”… 

Wchodząc na szafot miał mówić do zgromadzonej gawiedzi: „Wiedzcie, dobrzy 
ludzie, że umieram pozostając wierny swemu sumieniu”, a gdy założono mu sznur 
na szyi pobłogosławił go i powiedział: „Moje rzeczywiste narodziny na tym świecie 
zaczęły się od znaku krzyża. Z tym też znakiem opuszczam go”… 

Na chwilę go powieszono, po czym kat zdjął go – jeszcze żywego – ze stryczka, 
okaleczył go, rozciął mu brzuch i wyrwał wewnętrzne narządy, w tym serce, 
i na gasnących oczach umierającego wrzucił je do ogniska z okrzykiem: „Oto ser-
ce zdrajcy”. Na koniec zwłoki poćwiartowano… 

Głowę i kończyny oprawcy wywiesili na murach miejskich Warwick… 

Obu beatyfikował św. Jan Paweł II, 22.xi.1987, w Watykanie, w gronie 85 angiel-
skich i walijskich męczenników angielskiej reformacji. (uroczystość 16 lipca) 
Il. na odwrocie: W DRODZE NA SZAFOT – współczesne wyobrażenie; źródło: youngcatholicadults-latestnews.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://www.glotowo.freehost.pl/kalwaria.html
http://youngcatholicadults-latestnews.blogspot.com/2008/09/blessed-john-sugar-and-blessed-robert.html
http://www.swzygmunt.knc.pl/

