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Gdy JEZUS się modli, już wówczas uczy nas modlitwy. Teologalną drogą naszej modlitwy jest JEGO modlitwa do OJCA. Ewangelia jednak przekazuje nam 

bezpośrednie nauczanie JEZUSA o modlitwie. JEZUS jako wychowawca przyjmuje nas takimi, jacy jesteśmy, i stopniowo prowadzi nas do OJCA. Zwracając się 

do tłumów, które idą za NIM, JEZUS zaczyna od tego, co już wiedzą o modlitwie na podstawie Starego Przymierza, i otwiera je na nowość Królestwa, które 

przychodzi. Następnie objawia im tę nowość w przypowieściach. Wreszcie do swoich uczniów, którzy mają być nauczycielami modlitwy w JEGO Kościele, 

będzie mówił otwarcie o OJCU i o DUCHU ŚWIĘTYM. [KKK, 2607] 

SIEDEMNASTA NIEDZIELA ZWYKŁA 

 

OJCZE NASZ KTÓRYŚ JEST W NIEBIESIECH — HOFMAN, Wlastimil (1881, Karlin - 1970, Szklarska Poręba) 
1951-2, fragm. tryptyku I, z cyklu „Ojcze nasz”, własność prywatna; źródło: artyzm.com 

Z KSIĘGI RODZAJURdz 18, 20-32 

BÓG rzekł do Abrahama: 

»Skarga na Sodomę i Gomorę głośno się rozlega, bo występki ich 

mieszkańców są bardzo ciężkie. Chcę więc iść i zobaczyć, czy postępują 

tak, jak głosi oskarżenie, które do MNIE doszło, czy nie; dowiem się«. 

Wtedy to dwaj mężowie odeszli w stronę Sodomy, a Abraham stał dalej 

przed PANEM. Zbliżywszy się do NIEGO, Abraham rzekł: 

„Czy zamierzasz wygubić sprawiedliwych wespół z bezbożnymi? 

Może w tym mieście jest pięćdziesięciu sprawiedliwych; czy także 

zniszczysz to miasto i nie przebaczysz mu dla owych pięćdziesięciu 

sprawiedliwych, którzy w nim mieszkają? 

O, nie dopuść do tego, aby zginęli sprawiedliwi z bezbożnymi, aby stało się 

sprawiedliwemu to samo, co bezbożnemu! 

O, nie dopuść do tego. 

Czyż TEN, który jest sędzią nad całą ziemią, mógłby postąpić 

niesprawiedliwie?”. 

PAN odpowiedział: »Jeżeli znajdę w Sodomie pięćdziesięciu 

sprawiedliwych, przebaczę całemu miastu dla nich«. 

Rzekł znowu Abraham: „Pozwól, o PANIE, że jeszcze ośmielę się mówić 

do CIEBIE, choć jestem pyłem i prochem. 

Gdyby wśród tych pięćdziesięciu sprawiedliwych zabrakło pięciu, czy dla bra-

ku tych pięciu zniszczysz całe miasto?”. 

PAN rzekł: »Nie zniszczę, jeśli znajdę tam czterdziestu pięciu«. 

Abraham znów odezwał się tymi słowami: „A może znalazłoby się tam 

czterdziestu?”. 

PAN rzekł: »Nie dokonam zniszczenia przez wzgląd na tych czterdziestu«. 

Wtedy Abraham powiedział: „Niech się nie gniewa PAN, jeśli rzeknę: może 

znalazłoby się tam trzydziestu?”. 

A na to PAN: »Nie dokonam zniszczenia, jeśli znajdę tam trzydziestu«. 

Rzekł Abraham: „Pozwól, o PANIE, że ośmielę się zapytać: gdyby znalazło 

się tam dwudziestu?”. 

PAN odpowiedział: »Nie zniszczę przez wzgląd na tych dwudziestu«. 

Na to Abraham: „O, racz się nie gniewać, PANIE, jeśli raz jeszcze zapytam: 

gdyby znalazło się tam dziesięciu?”. 

Odpowiedział PAN: »Nie zniszczę przez wzgląd na tych dziesięciu«. 

PSALM RESPONSORYJNYPs 138 (137), 1-2a. 2bc-3. 6-7ab. 7c-8 (R.: por. 3a) 

REFREN: PAN mnie wysłuchał, kiedy GO wzywałem 

Będę CIĘ sławił, PANIE, z całego serca, 

bo usłyszałeś słowa ust moich. 

Będę śpiewał Ci psalm wobec aniołów, 

pokłon CI oddam w TWOIM świętym przybytku. 

I będę sławił TWE imię 

za łaskę TWOJĄ i wierność. 

Wysłuchałeś mnie, kiedy CIĘ wzywałem, 

pomnożyłeś moc mojej duszy. 

PAN, który jest wysoko, patrzy łaskawie na pokornego, 

pyszałka zaś dostrzega z daleka. 

Gdy chodzę wśród utrapienia, TY podtrzymujesz me życie, 

wyciągasz swoją rękę przeciwko gniewowi mych wrogów. 

Wybawia mnie TWOJA prawica. 

PAN za mnie wszystkiego dokona. 

PANIE, TWA łaska trwa na wieki, 

nie porzucaj dzieła rąk TWOICH. 

Z LISTU ŚW. PAWŁA APOSTOŁA DO KOLOSANKol 2, 12-14 

Bracia: 

Z CHRYSTUSEM pogrzebani jesteście w chrzcie, z NIM też razem zostaliście 

wskrzeszeni przez wiarę w moc BOGA, który GO wskrzesił. 

I was umarłych na skutek występków i „nieobrzezania” waszego ciała 

razem z CHRYSTUSEM BÓG przywrócił do życia. 

Darował nam wszystkie występki, skreślił zapis dłużny obciążający nas 

nakazami, usunął go z drogi, przygwoździwszy do krzyża. 

AKLAMACJARz 8, 15 Alleluja, Alleluja, Alleluja 

Otrzymaliście DUCHA przybrania za synów, 

w którym wołamy: »ABBA, OJCZE« 

SŁOWA EWANGELII WEDŁUG ŚW. ŁUKASZAŁk 11, 1-13 

Gdy JEZUS przebywał w jakimś miejscu na modlitwie i skończył ją, rzekł 

jeden z uczniów do NIEGO: „Panie, naucz nas się modlić, jak i Jan nauczył 

swoich uczniów”. 

A ON rzekł do nich: »Kiedy się modlicie, mówcie: 

OJCZE, niech się święci TWOJE imię; 

niech przyjdzie TWOJE królestwo. 

Naszego chleba powszedniego dawaj nam na każdy dzień, 

i przebacz nam nasze grzechy, bo i my przebaczamy każdemu, kto nam 

zawini; 

i nie dopuść, byśmy ulegli pokusie«. 

Dalej mówił do nich: »Ktoś z was, mając przyjaciela, pójdzie do niego o pół-

nocy i powie mu: ‘Przyjacielu, użycz mi trzech chlebów, bo mój przyjaciel 

przybył do mnie z drogi, a nie mam, co mu podać’. 

Lecz tamten odpowie z wewnątrz: ‘Nie naprzykrzaj mi się! Drzwi są już 

zamknięte i moje dzieci leżą ze mną w łóżku. Nie mogę wstać i dać tobie’. 

Mówię wam: Chociażby nie wstał i nie dał z tego powodu, że jest jego 

przyjacielem, to z powodu jego natręctwa wstanie i da mu, ile potrzebuje. 

I JA wam powiadam: Proście, a będzie wam dane; szukajcie, a znajdziecie; 

kołaczcie, a otworzą wam. 

Każdy bowiem, kto prosi, otrzymuje; kto szuka, znajduje; a kołaczącemu 

otworzą. 

Jeżeli którego z was ojców syn poprosi o chleb, czy poda mu kamień? 

Lub też gdy prosi o jajko, czy poda mu skorpiona? 

Jeśli więc wy, choć źli jesteście, umiecie dawać dobre dary swoim 

dzieciom, o ileż bardziej OJCIEC z nieba da DUCHA ŚWIĘTEGO tym, którzy 

GO proszą«. 

http://www.swzygmunt.knc.pl/
http://artyzm.com/e_obraz.php?id=1689
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INFORMACJE PARAFIALNE 
 Zachęcamy! – szczególnie w okresie wakacyjnym – do zaintere-

sowania się prasą katolicką. Naprawdę warto! 

ZAPOWIEDZI 
Zapowiedź I: Krystian Witold PRUSZYŃSKI, kawaler z parafii pw. Matki 

Bożej Królowej Polski w Jabłonnie, i Milena Kamila STAROS, panna 
z parafii tutejszej 

Zapowiedź I: Krystian Daniel NOWICKI, kawaler z parafii tutejszej, i Pau-
lina OŁDAK, panna z parafii pw. Przemienienia Pańskiego w Tłuszczu 

Ktokolwiek wiedziałby o przeszkodach w zawarciu małżeństwa przez 
w/w osoby proszony jest o skontaktowanie się z Kancelarią Parafialną 

ODESZLI 
W ostatnim czasie odeszła z naszego grona: 

śp. Zofia KUŹBA  13.VII.2016 l. 86 

Wieczne odpoczywanie racz Jej dać PANIE! 

INTENCJE MSZALNE I MODLITEWNE 

25.VII 
(poniedziałek) 

730 w pewnej intencji 

1800 † Mariana STECHNIJA 

26.VII 
(wtorek) 

730 † Mariana STECHNIJA 

1800 † Anny CZUBY, z racji imienin 

27.VII 
(środa) 

730 † Mariana STECHNIJA 

1800 † Stanisława ZARONA, w 5. rocznicę śmierci 

28.VII 
(czwartek) 

730 † Anny i Andrzeja MICHAŁOWSKICH 

1800 † Mariana STECHNIJA 

29.VII 
(piątek) 

730 
+ Stanisławy SERAFIN, w 5. rocznicę śmierci, 

Stefana SERAFINA 

1800 † Mariana STECHNIJA 

30.VII 
(sobota) 

730 † Mariana STECHNIJA 

1800 
dziękczynna z prośbą o błogosławieństwo BOŻE i wszelkie potrzebne łaski 

dla Jadwigi i Bolesława, w 45. rocznicę ślubu 

31.VII 
(niedziela) 

845 
† Stanisławy i Tadeusza ZAWIŚLAKÓW, 

zmarłych z rodzin ZAWIŚLAKÓW i DUSZÓW 

1030 † Krystyny i Józefa ŚLIWKÓW 

1200 † Mariana STECHNIJA 

1800 
† Stanisława GELERTA, 

zmarłych z rodziny GELERTÓW 

POLSKIE KALWARIE — KALWARIA KODEŃSKA 
Kodeń to wieś położona nad doliną Bugu. W XVII w. 

wojewoda Mikołaj Sapieha Pius wystawił tam 

renesansowy kościół pw. św. Anny, w którym królo-

wać zaczęła przywieziona w 1631 z Rzymu – 

według legendy skradziona przez Sapiehę – MATKA 

BOŻA GREGORIAŃSKA, zwana dziś KODEŃSKĄ. 

Odtąd Kodeń stał się centrum pielgrzymkowym. 

15.VIII.1723 bp Stefan Rupniewski koronował wize-

runek MARYI. Był to trzecia taka koronacja na zie-

miach Rzeczypospolitej… 

Zabór rosyjski zamknął złoty wiek Kodnia. Po upad-

ku powstania styczniowego 1963-4, w wyniku ro-

syjskich represji, Kodeń utracił prawa miejskie. 

Kościół pw. św. Anny zamieniono na cerkiew, a obraz 

MATKI BOŻEJ wywieziono na Jasną Górę. 

MATKA KODEŃSKA wróciła dopiero 3.IX.1927. Wów-

czas kustoszami Sanktuarium zostali ojcowie Obla-

ci. I narodziła się myśl o wystawieniu KALWARII… 

Koncepcję stworzył artysta Marian Kiersnowski, który ostatnie 16 lat 

swego życia – zmarł w 1949 – poświęcił całkowicie Kodniowi. Ustawiono 

ją na terenie ruin dawnego zamku Sapiehów. Wokół byłego arsenału 

usypano wzgórze, które stało się wyobrażeniem Golgoty. Na kopcu zaś 

stanął wysoki krzyż, znak BOŻEJ MĘKI. W piwnicach tejże zbrojowni 

powstała stacja grobu PAŃSKIEGO. Resztę 14 stacji DROGI KRZYŻOWEJ 

stanowiły specjalne obrazy, wystawiane w dniach odpustów. 

5.v.1931 bp Sokołowski poświęcił KALWARIĘ i do Kodnia powrócili pątnicy. 

W latach 70. XX w. rzeźbiarz Tadeusz Niewiadomski – pod koniec II wojny 

światowej jako nastolatek współpracujący z Armią Krajową; następnie ja-

ko 14-letni chłopak za działalność przeciwko nowej rosyjskiej okupacji 

skazany przez komunazistowskie władze na wieloletnie więzienie – 

stworzył na rzecz KALWARII cykl rzeźb. W sceny, obejmujące prawie sto 

postaci naturalnej wielkości, wplótł motywy z czasów obu okupacji… 

Rzeźby początkowo rozmieszczono w plenerze, na podłożu polnych kamie-

ni. Później każdą z kapliczek przykryto drewnianym daszkiem, by w latach 

2000-7, na odnowionych wałach okalających kościół pw. Świę-tego Ducha – 

dawnej kaplicy zamkowej – i dawny zamek wybudować nowe kaplice 

murowane. Rzeczpospolita wzbogaciła się o kolejną KALWARIĘ… 

Il. po lewej: WERONIKA – NIEWIADOMSKI, Tadeusz (1931, Prawiedniki – 2006), rzeźba, drewno, Kalwaria Kodeńska; źródło: lubelskie.fotopolska.eu 

WOŁYŃ 1943 
1. Dom pobielony wapnem 

na płocie wiszą gliniane dzbanki 

na sznurze między gruszami 

suszy się pranie 

dziewczyna wraca od studni 

niesie wiadro z wodą 

z wysiłku opiera głowę 

na lewym ramieniu 

za domem bezkresne łąki 

pola malowane zbożem rozmaitem 

maleńka czarna kropka 

pod lasem 

2. Ta sama dziewczyna 

leży na stole naga 

rozdzielona piłą do drewna 

na cztery części: 

od głowy do pasa 

od pasa do kolan 

od kolana do stopy 

od kolana do stopy 

widać że ten kto ją pociął 

chciał mieć na stole porządek 

jak każdy dobry gospodarz 

po powrocie z pola 

ale przez roztargnienie 

(bo nie przez brak wyobraźni) 

zapomniał odciąć dziewczynie 

jej smukłe ramiona 

nogi leżą osobno jak nóż 

i widelec a tu nagle z korpusu 

wyrasta nieskończoność 

delikatne dłonie 

opadają na piersi 

jak kielichy lilii 

miała być martwa natura 

ze szczyptą surrealizmu 

à la Salvador Dali 

albo Joan Miró 

coś świeżego na miarę 

dwudziestego wieku 

a wyszła reprodukcja 

ze starego albumu 

fragment fresku Fra Angelico 

„Zwiastowanie” 

WENCEL, Wojciech (ur. 1972, Gdańsk) 

PATRON TYGODNIA: BŁ. RUDOLF ACQUAVIVA, MĘCZENNIK 
Na świat przyszedł 2.X.1550 w miasteczku Atria, ówcześnie 
należącym do Królestwa Neapolu. Był piątym dzieckiem religijnej 
rodziny 10. księcia Atri, Jana Hieronima, oraz Małgorzaty Pio 
di Carpi (wuj i dwaj bracia zostali kardynałami). 

2.IV.1568 wstąpił do jezuitów w Rzymie. Tam zaprzyjaźnił się 
ze św. Stanisławem Kostką, tuż przed jego śmiercią 15.VIII.1568. 

Po latach studiów w 1578 wysłano go na misje do portugalskich 
kolonii w Indiach. W Lizbonie przyjął święcenia kapłańskie 
i 13.IX.1578 dotarł do Goa, w zachodnich Indiach. 

Początkowo nauczał filozofii w kolegium im. św. Pawła, założonym przez św. Fran-
ciszka Ksawerego. Potem, 27/28.II.1580, wyjechał na dwór cesarza Akbara I z dy-
nastii Wielkich Mogołów. Tam przez 3 lata próbował ewangelizować chylący się 
ku islamowi dwór. Mimo kłótni między mułłami – przechodzących w rękoczyny; 
mimo przychylności samego Akbara; uznał jednak swe wysiłki za płonne – cesarz 
nie uznawał monogamii i nie zamierzał rozwiązywać haremu… 

W 1582 powrócił więc do Goa, by już 8.VI.1583 wyjechać na niedaleki półwysep 
Salcette, gdzie misjonarze portugalscy próbowali nawrócić hinduistyczne, kastyjne 
społeczeństwo. Rudolf postanowił odwiedzić wszystkie 66 lokalnych wiosek. 

25.VII.1583 przybył, wraz z 4 współbraćmi, cywilnym przedstawicielem władz 
portugalskich i 14 konwertytami hinduskimi, do Cuncolim. Wybrano miejsce na no-
wą świątynię i wbito w ziemię krzyż. I wówczas otoczył ich tłum Hindusów… 

Powiedzieć mieli tylko w lokalnym języku Konkani: „Nie przybyliśmy tu, by wal-
czyć”… i dodać: „Nie obawiajcie się”. Odpowiedzią był wściekły atak… 

o. Rudolf padł pierwszy. Został pięciokrotnie uderzony i dźgnięty bułatami i dzi-
dami. Umierając przebaczał napastnikom i wzywał „Święte Imię”… 

Następnie w straszny sposób zamordowano pozostałych misjonarzy – jednemu 
z Hindusów, który odmówił oddania brewiarza, obcięto dłonie i przekłuto kolana, 
by nie mógł się oddalić: następnego dnia jeszcze żył, więc go zadźgano… 

Czterech jezuitów beatyfikował 30.IV.1893 Leon XIII. (uroczystość 25 lipca) 

Il.: BŁ. RUDOLF ACQUAVIVA – CRESPI, Jóżef Maria (1665, Bolonia – 1747, Bolonia), fragm., olejny na płótnie, 86.5×68.5 cm, własność prywatna; 
źródło: www.artnet.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://lubelskie.fotopolska.eu/202617,foto.html
http://www.artnet.com/artists/giuseppe-maria-crespi/m%C3%A1rtires-jesuitas-rodolfo-acquaviva-cx0-_pCMdFCJw5D4oy8s1w2
http://www.swzygmunt.knc.pl/

