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Niedziela jest w pełnym znaczeniu tego słowa dniem zgromadzenia liturgicznego, w którym zbierają się wierni „dla słuchania słowa BOŻEGO i uczestniczenia 

w Eucharystii, aby tak wspominać Mękę, Zmartwychwstanie i chwałę PANA JEZUSA i składać dziękczynienie BOGU, który ich ‘odrodził przez zmartwychwstanie 

JEZUSA CHRYSTUSA ku nadziei żywej’”Sobór Watykański II, konst. Sacrosanctum Concilium, 106: 

„Gdy kontemplujemy, o CHRYSTE, cuda, jakie zostały dokonane w tym niedzielnym dniu TWEGO świętego Zmartwychwstania, mówimy: Błogosławiony jest dzień 

niedzielny, ponieważ był to dzień początku stworzenia… odnowienia rodzaju ludzkiego… W tym dniu rozradowało się niebo i ziemia, a cały wszechświat został 

napełniony światłem. Błogosławiony jest dzień niedzielny, ponieważ w nim zostały otwarte bramy raju, by wszedł do niego bez lęku Adam i wszyscy 

wygnańcy” Fanqith, Oficjum syryjskie z Antiochii, T. 6, część letnia, s. 193 b. [KKK, 1167] 

SZESNASTA NIEDZIELA ZWYKŁA 

 

CHRYSTUS I SŁUCHAJĄCA MARIA — SIEMIRADZKI, Henryk Hektor (1843, Nowobiełgorod - 1902, Strzałkowo) 

1886, fragm. obrazu „Chrystus w domu Marty i Marii”, olejny na płótnie, 
Państwowe Muzeum Rosyjskie, Sankt Petersburg; źródło: artyzm.com 

Z KSIĘGI RODZAJURdz 18, 1-10a 

PAN ukazał się Abrahamowi pod dębami Mamre, gdy ten siedział u wejścia 

do namiotu w najgorętszej porze dnia. 

Abraham spojrzawszy dostrzegł trzy ludzkie postacie naprzeciw siebie. 

Widząc je u wejścia do namiotu podążył na ich spotkanie. 

A pokłoniwszy się im głęboko, rzekł: 

„O PANIE, jeśli jestem tego godzien, racz nie omijać swego sługi! 

Przyniosę trochę wody, wy zaś raczcie obmyć sobie nogi, a potem 

odpocznijcie pod drzewami. 

Pozwólcie też, że pójdę wziąć nieco jedzenia, abyście się pokrzepili, zanim 

pójdziecie dalej, skoro przechodzicie koło sługi waszego”. 

A oni mu rzekli: „Uczyń tak, jak powiedziałeś”. 

Abraham poszedł więc spiesznie do namiotu Sary i rzekł: 

„Prędko zaczyń ciasto z trzech miar najczystszej mąki i zrób podpłomyki”. 

Potem podążył do trzody i wybrawszy tłuste i piękne cielę, dał je słudze, 

aby ten szybko je przyrządził. Po czym wziąwszy twaróg, mleko i przyrzą-

dzone cielę, postawił przed nimi, a gdy oni jedli, stał przed nimi pod drze-

wem. 

Zapytali go: „Gdzie jest żona twoja, Sara?”. 

Odpowiedział im: „W tym oto namiocie”. 

Rzekł mu jeden z nich: 

„O tej porze za rok znów wrócę do ciebie, twoja zaś żona Sara będzie miała 

wtedy syna”. 

PSALM RESPONSORYJNYPs 15 (14), 1b-3a. 3b-4ab. 4c-5 (R.: por. 1a) 

REFREN: Prawy zamieszka w domu TWOIM, PANIE 

Kto zamieszka na TWEJ górze świętej? 

Ten, kto postępuje nienagannie, działa sprawiedliwie 

i mówi prawdę w swym sercu, 

kto swym językiem oszczerstw nie głosi. 

Kto nie czyni bliźniemu nic złego, 

nie ubliża swoim sąsiadom, 

kto za godnego wzgardy uważa złoczyńcę, 

ale szanuje tego, kto się boi PANA. 

Kto dotrzyma przysięgi dla siebie niekorzystnej, 

kto nie daje swych pieniędzy na lichwę 

i nie da się przekupić przeciw niewinnemu. 

Kto tak postępuje, nigdy się nie zachwieje. 

Z LISTU ŚW. PAWŁA APOSTOŁA DO KOLOSANKol 1, 24-28 

Bracia: 

Teraz raduję się w cierpieniach za was i ze swej strony w moim ciele 

dopełniam braki udręk CHRYSTUSA dla dobra JEGO CIAŁA, którym jest 

Kościół. 

JEGO sługą stałem się według zleconego mi wobec was BOŻEGO 

włodarstwa: mam wypełnić posłannictwo głoszenia słowa BOŻEGO. 

Tajemnica ta, ukryta od wieków i pokoleń, teraz została objawiona JEGO 

świętym, którym BÓG zechciał oznajmić, jak wielkie jest bogactwo chwały 

tej tajemnicy pośród pogan. 

Jest nią CHRYSTUS pośród was – nadzieja chwały. 

JEGO to głosimy, upominając każdego człowieka i ucząc każdego człowieka 

z całą mądrością, aby każdego człowieka okazać doskonałym w CHRYS-

TUSIE. 

AKLAMACJADz 16, 14b Alleluja, Alleluja, Alleluja 

Otwórz, Panie, nasze serca, 

abyśmy uważnie słuchali 

słów SYNA TWOJEGO. 

SŁOWA EWANGELII WEDŁUG ŚW. ŁUKASZAŁk 10, 38-42 

JEZUS przyszedł do pewnej wsi. 

Tam niejaka niewiasta, imieniem Marta, przyjęła GO do swego domu. 

Miała ona siostrę, imieniem Maria, która siadła u nóg PANA i przysłuchi-

wała się JEGO mowie. 

Natomiast Marta uwijała się koło rozmaitych posług. Przystąpiła więc 

do NIEGO i rzekła: 

„PANIE, czy CI to obojętne, że moja siostra zostawiła mnie samą przy 

usługiwaniu? 

Powiedz jej, żeby mi pomogła”. 

A PAN jej odpowiedział: 

»Marto, Marto, troszczysz się i niepokoisz o wiele, a potrzeba mało albo 

tylko jednego. 

Maria obrała najlepszą cząstkę, której nie będzie pozbawiona«. 

PATRON TYGODNIA: BŁ. JAKUB LOMBARDIE, MĘCZENNIK. 
Urodził się 1.XII.1737 w Limoges. 

Został, podobnie jak jego brat Piotr kapłanem rodzinnej diecezji Limoges i w 1780 
zastąpił brata jako proboszcz parafii Saint-Hilaire-Foissac w środkowej Francji. 

Tam też posługiwał, gdy 14.VII.1789 rozpoczęła się rewolucja francuska. 

Cztery lata później, 17.IX.1793, rewolucyjny Konwent Narodowy uchwalił 
tzw. „Dekret o podejrzanych”. Potencjalnym wrogiem rewolucji stawał się każdy, kto 
zachowaniem albo poglądami wyrażonymi w mowie lub piśmie budził wśród władz 
podejrzenia o popieranie kontrrewolucji… 

A wielu księży odmówiło złożenia przysięgi na wierność państwu i zerwania 
z Ojcem Świętym, czyli przyjęcia uchwalonej w 1790 „Cywilnej Konstytucji Kleru”. 
Odmówił także Jakub Lombardie. dokończenie na odwrocie 

http://www.swzygmunt.knc.pl/
http://artyzm.com/e_obraz.php?id=1689
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INFORMACJE PARAFIALNE 
 17.VII (niedziela): Po Mszach św. zbierane są ofiary do puszek z 

przeznaczeniem na Światowe Dni Młodzieży. 

 22.VII (piątek): Jak w każdy 4. piątek miesiąca po Mszy św. 
o 1800 zapraszamy! na Różaniec rodziców za dzieci. 

 Chrzty w lipcu w 4tą niedzielę miesiąca, 24.VII, na sumie. 

ZAPOWIEDZI 
Zapowiedź II: 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 

INTENCJE MSZALNE I MODLITEWNE 

18.VII 
(poniedziałek) 

730  

1800 † Mariana STECHNIJA 

19.VII 
(wtorek) 

730  

1800 † Mariana STECHNIJA 

20.VII 
(środa) 

730 † Mariana STECHNIJA 

1800 
† Czesława, Anny i Władysława KŁOSZEWSKICH, 

Stanisława i Marii WIŚNIEWSKICH, 

Janiny i Donata BABICZÓW 

21.VII 
(czwartek) 

730 † Mariana STECHNIJA 

1800 † Kazimiery ŻUBER, w 1. rocznicę śmierci 

22.VII 
(piątek) 

730 † Mariana STECHNIJA 

1800  

23.VII 
(sobota) 

730 † Mariana STECHNIJA 

1800 
† Jana LATOSZKA i jego rodziców, 

Mieczysława SOBIECKIEGO 

24.VII 
(niedziela) 

845 † Mariana STECHNIJA 

1030 † Lidii WAWRZYŃCZAK, w 1. rocznicę śmierci 

1200 † Eugeniusza SALAMONIKA, w 1. rocznicę śmierci 

1800 
† Andrzeja KWIETNIA, w 11. rocznicę śmierci, 

Arkadiusza BARANA, 

Bolesława ZDUŃCZYKA 

POLSKIE KALWARIE — KALWARIA PSZOWSKA 

 
W VI.1906 proboszcz parafii Pszów na Górnym Śląsku, ks. Bruno Laska, 

postanowił na terenie swojej parafii zrealizować pomysł zrodzony jeszcze 

w XIX w. i wystawić KALWARIĘ. Pod budowę przeznaczył zakupione w 1905 

za własne środki 30 morgów ziemi byłego majątku dworskiego. 

Początkowo w miejscach planowanych kaplic ustawiono dębowe słupy, 

na których zawieszono namalowane na blasze sceny z męki PAŃSKIEJ, 

wzorowane na obrazach niemieckiego artysty Martina von Feuersteina. 

Na najwyżej położonym miejscu ustawiono trzy drewniane krzyże. 

Ową tymczasową KALWARIĘ poświęcono w IX.1906. 

Następnie rozpoczęto budowę stałych kaplic. Pierwsza powstała w 1910. 

Dwie następne ukończono w 1911. Teren okazał się za mały, w III.1907 

dokupiono więc kolejnych 8 hektarów ziemi. Dalsze prace przerwał 

jednakże pożar probostwa 11.IX.1911, opuszczenie parafii w 1913 przez 

ks. Laska i wybuch w 1914 I wojny światowej… 

Dopiero 15 lat później, w 1929, nowy proboszcz, ks. Mikołaj Knosała 

postanowił kontynuować budowę KALWARII. Rok wcześniej pisał: 

„Kościół pątniczy i KALWARIA bywają przez całe lato odwiedzane przez 

licznych pątników, we wielkiej części przychodzących nawet ze Śląska 

Opolskiego, gdyż Pszów leży na pograniczu. Opłakany stan KALWARJI 

wywiera ujemne wrażenie […] na ostatnio wymienionych pątników”… 

Doszedł więc do przekonania, że należy „albo zlikwidować KALWARJĘ, albo 

wybudować [brakujące jeszcze] kaplice”. Wybrał tę drugą opcję. 

Okazało się, że chętnych do pracy przy stawianiu kaplic nie brakowało. 

Pracowali ojcowie, a nawet matki wraz z dziećmi – po kilkanaście dni. 

I w krótkim czasie, w ciągu lata 1929, wyremontowano trzy istniejące już 

kaplice i postawiono 12 nowych… 

Każda kaplica miała własną, niepowtarzalną architekturę. Wewnątrz 

umieszczono ustawione na cokołach rzeźby obrazujące kolejne etapy 

męki CHRYSTUSA. Wykonały je warsztaty w Katowicach, Poznaniu, a nawet 

we Francji. Tylko stacja XII – upamiętniająca śmierć CHRYSTUSA – nie ma 

kaplicy: zamiast niej na środku polany ustawiono trzy wielkie krzyże. 

Ostatnią stacją stała się wybudowana na wzniesieniu, górująca nad 

pozostałymi, kaplica Zmartwychwstania PAŃSKIEGO… 

Całość, o długości 3 km, topologicznie odzwieciedlać miała charaktery-

styczne szczegóły świętego miasta, Jerozolimy… 

Uroczystość poświęcenia miała miejsce 1.X.1929. Aktu konsekracji 

dokonał ówczesny wikariusz generalny wrocławskiej Kurii, ks. Wilhelm 

Kasperlik. „W ten dzień był upał wielki” – zanotował ks. Knosała. 

Do II wojny światowej KALWARIA PSZOWSKA cieszyła się dużą popularnością. 

Na pac, czyli obchody kalwaryjskie, przybywali pątnicy Mikołowa, Bierunia, 

Pszczyny, Żor, Strumienia, Skoczowa, Cieszyna, Frydku, Mistka, Frysztatu, 

Głogówka, Koźla, Pilchowic, Gliwic, Rybnika, Wodzisławia – Niemcy, 

Morawianie, Polacy. Niejednokrotnie pielgrzymowali przez kilka dni. „Gość 

Niedzielny” w 1936 pisał: „W ostatnich latach […] założono koło Pszowa 

wspaniałą KALWARJĘ. Kaplice jej różnią się chlubnie od wielu innych 

kalwaryj przez to, że są urządzone i ozdobione z dobrym gustem 

artystycznym”. Pisano: „Położenie KALWARJI jest o wiele piękniejsze 

od położenia KALWARJI PIEKARSKIEJ, a i kaplice są tu ładniejsze”Franciszek Hübner; 

„jest KALWARIA PSZOWSKA jedną z najwzorowszych w Europie”K. Kowol. 

Tuż przed II wojną światową KALWARII zagroziły aliści lokalne kopalnie. 

Musiano zburzyć kaplicę „Góry Oliwnej”, której już nie odbudowano… 

Po II wojnie światowej natomiast, za czasów komunazizmu, znaczenie 

PSZOWSKIEJ KALWARII malało. Ilość pielgrzymów spadała. Nie do końca jed-

nak, skoro na PSZOWSKIEJ DRODZE KRZYŻOWEJ pojawił się założyciel ruchu 

„Światło-Życie”, ówczesny wikariusz parafii Rydułtowy, Sługa Boży 

ks. Franciszek Blachnicki, i przyprowadzał tam pierwsze grupy oazowe… 

Mimo iż w latach 1970. kaplica Zmartwychwstania PAŃSKIEGO stała się 

kościołem – by w 1999 zostać świątynią parafialną – KALWARIA, 

porośnięta już wówczas wieloma drzewami, zasłaniającymi poszczególne 

kaplice, nadal niszczała. Dopiero w 2010 rozpoczęto renowację poważnie 

zdewastowanych kapliczek. Trwa ona do dzisiaj… 

Il. po lewej: KALWARIA PSZOWSKA - STACJA XII – Golgota; źródło: www.polskiekrajobrazy.pl 

PATRON TYGODNIA: BŁ. JAKUB LOMBARDIE, MĘCZENNIK. DOKOŃCZNIE 
Prawd. w początkach 1974 
został aresztowany… 

Wraz z setkami księży in-
ternowano go w Rochefort 
na Atlantykiem. 

Za karę zamierzano wy-
wieźć do Gujany, ale trwa-
ła blokada angielska, więc 
kapłanów przeniesiono na 
pokłady cumujących w po-
bliżu niewielkiej wysepki 
Aix statków. 

Statki te stały się jednym 
z pierwszych współczes-
nych obozów koncentra-
cyjnych – zagłady… 

Zatłoczenie, głód, brudna 
woda, panoszące się owady szybko doprowadziły do tragicznych żniw. Kapitan 
jednego ze statków, „Les-Deux-Associés”, miał mawić: „Republika wykreśliła tych 
ludzi ze swoich ksiąg. Mnie nakazano, by bezgłośnie zniknęli”… 

Więźniowie większość czasu spędzali pod pokładem, w pomieszczeniu 12×11 m 
o wysokości 1.80 m, bez żadnych sanitarnych naczyń. Na jednego przypadało 
ok. 0.5 m

3
. A strażnicy z góry oddawali na nich mocz… 

Modlitwy były zakazane: „Nie wolno było nawet ruszać wargami” – wspominano. 

Gdy kapitan jednego ze statków żalił się, że więźniowie wolno umierają, inny miał 
odpowiedzieć: „Źle rozpalasz beczki!” – owe beczki, z cuchnącą mazią, wrzucano 
rankiem pod pokład i podpalano – by „odkazić” statek… 

Świadek zanotował: „Pod pokładem statku ‘Les-Deux-Associés’ […] [Jakub] 
straszliwie cierpiał i w końcu 22.VII.1794, w wieku 57 lat, zginął – mimo prób 
ratowania [przez współwięźniów], wygłodzony i zredukowany do skóry i kości – jak 
święty, nieustannie, mimo wycieńczenia się uśmiechając”. 

Na statku „Les-Deux-Associés” zginęło ok. 80% przetrzymywanych… 

Jakub beatyfikowany został 1.X.1995, jako jeden z 64 męczenników terroru 
podczas tzw. rewolucji francuskiej, przez św. Jana Pawła II. (uroczystość 22 lipca) 
Il. powyżej: POD POKŁADEM STATKU W ROCHEFORT – MERIOT, Kamil (1887, Rochefort - 1975, Rochefort), kreda; źródło: www.martyretsaint.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.polskiekrajobrazy.pl/Galerie/687:Gorny_Slask/140293:Golgota_Kalwaria_Pszowska.html
http://www.martyretsaint.com/les-martyrs-de-la-revolution-francaise-claude-richard-2/
http://www.swzygmunt.knc.pl/

