
   

»»KK TT OO   SS IIĘĘ   WW YY WW YYŻŻSS ZZ AA ,,   BBĘĘDD ZZ II EE   PP OO NN IIŻŻOO NN YY ,,   
AA   KK TT OO   SS IIĘĘ   PP OO NN IIŻŻAA ,,   BBĘĘDD ZZ II EE   WW YY WW YYŻŻSS ZZ OO NN YY……««   

NR XXXV/2016 (750) GAZETKA PARAFII ŚW. ZYGMUNTA W SŁOMCZYNIE 28 SIERPNIA AD 2016 
 

Portal parafialny: www.swzygmunt.knc.pl strona — 1 — 

Świętowanie niedziel i dni świątecznych wymaga wspólnego wysiłku. Każdy chrześcijanin powinien unikać narzucania – bez potrzeby – drugiemu tego, 

co przeszkodziłoby mu w zachowywaniu dnia PAŃSKIEGO. Gdy zwyczaje (sport, rozrywki, itd.) i obowiązki społeczne (służby publiczne, itp.) wymagają od niektórych 

pracy w niedzielę, powinni czuć się odpowiedzialni za zapewnienie sobie wystarczającego czasu wolnego. Wierni powinni czuwać z umiarkowaniem i miłością 

nad tym, by unikać nadużyć i przemocy, jakie rodzą niekiedy rozrywki masowe. Pomimo przymusu ekonomicznego władze publiczne powinny czuwać 

nad zapewnieniem obywatelom czasu przeznaczonego na odpoczynek i oddawanie czci BOGU. Pracodawcy mają analogiczny obowiązek względem swoich 

pracowników. [KKK, 2187] 

DWUDZIESTA DRUGA NIEDZIELA ZWYKŁA 

 

ŚW. ŁUKASZ —RENI, Gwidon (1575; Bolonia – 1642; Bolonia) 

1621, 65×78 cm, Bob Jones University, 
Greenville, Płd. Karolina; źródło: www.wikiart.org 

Z KSIĘGI PROROKA SYRACYDESASyr 3, 17-18. 20. 28-29 

Synu, z łagodnością wykonuj swe sprawy, a każdy, kto jest prawy, będzie 

cię miłował. 

O ile wielki jesteś, o tyle się uniżaj, a znajdziesz łaskę u PANA. 

Wielka jest bowiem potęga PANA i przez pokornych bywa chwalony. 

Na chorobę pyszałka nie ma lekarstwa, albowiem nasienie zła w nim 

zapuściło korzenie. 

Serce rozumnego rozważa przypowieści, a ucho słuchacza jest 

pragnieniem mędrca. 

PSALM RESPONSORYJNYPs 68 (67), 4-5ac. 6-7ab. 10-11 (R.: por. 11b) 

REFREN: TY, dobry BOŻE, biednego ochraniasz 

Sprawiedliwi cieszą się i weselą przed BOGIEM, 

i rozkoszują radością. 

Śpiewajcie BOGU, grajcie JEGO imieniu, 

cieszcie się PANEM, przed NIM się weselcie. 

OJCEM sierot i wdów opiekunem 

jest BÓG w swym świętym mieszkaniu. 

BÓG dom gotuje dla opuszczonych, 

jeńców prowadzi ku lepszemu życiu. 

Deszcz obfity zesłałeś, BOŻE, 

TYŚ orzeźwił swoje znużone dziedzictwo. 

Twoja rodzina, BOŻE, znalazła to mieszkanie, 

które w swej dobroci dałeś ubogiemu. 

Z LISTU DO HEBRAJCZYKÓWHbr 12, 18-19. 22-24a 

Bracia: 

Nie przystąpiliście do dotykalnego i płonącego ognia, 

do mgły, 

do ciemności i burzy 

ani też do grzmiących trąb 

i do takiego dźwięku słów, iż wszyscy, którzy go słyszeli, prosili, 

aby do nich nie mówił. 

Wy natomiast przystąpiliście 

do góry Syjon, 

do miasta BOGA żyjącego, Jeruzalem niebieskiego, 

do niezliczonej liczby aniołów, na uroczyste zebranie, 

do Kościoła pierworodnych, którzy są zapisani w niebiosach, 

do BOGA, który sądzi wszystkich, 

do duchów sprawiedliwych, które już doszły do celu, 

do pośrednika Nowego Testamentu, JEZUSA. 

AKLAMACJAMt 11, 29ab Alleluja, Alleluja, Alleluja 

Weźcie moje jarzmo na siebie i uczcie się ode MNIE, 

bo jestem cichy i pokorny sercem. 

SŁOWA EWANGELII WEDŁUG ŚW. ŁUKASZAŁk 14, 1. 7-14 

Gdy JEZUS przyszedł do domu pewnego przywódcy faryzeuszów, aby w sza-

bat spożyć posiłek, oni GO śledzili. 

I opowiedział zaproszonym przypowieść, gdy zauważył, jak sobie wybierali 

pierwsze miejsca. Tak mówił do nich: 

»Jeśli cię kto zaprosi na ucztę, nie zajmuj pierwszego miejsca; by czasem 

ktoś znakomitszy od ciebie nie był zaproszony przez niego. 

Wówczas przyjdzie ten, kto was obu zaprosił, i powie ci: ‘Ustąp temu 

miejsca’; i musiałbyś ze wstydem zająć ostatnie miejsce. 

Lecz gdy będziesz zaproszony, idź i usiądź na ostatnim miejscu. 

Wtedy przyjdzie gospodarz i powie ci: ‘Przyjacielu, przesiądź się wyżej‘; 

i spotka cię zaszczyt wobec wszystkich współbiesiadników. 

Każdy bowiem, kto się wywyższa, będzie poniżony, a kto się poniża, będzie 

wywyższony«. 

Do tego zaś, który GO zaprosił, rzekł: 

»Gdy wydajesz obiad albo wieczerzę, nie zapraszaj swoich przyjaciół 

ani braci, ani krewnych, ani zamożnych sąsiadów, aby cię i oni nawzajem 

nie zaprosili, i miałbyś odpłatę. 

Lecz kiedy urządzasz przyjęcie, zaproś ubogich, ułomnych, chromych 

i niewidomych. 

A będziesz szczęśliwy, ponieważ nie mają czym tobie się odwdzięczyć; 

odpłatę bowiem otrzymasz przy zmartwychwstaniu sprawiedliwych«. 

PATRONKA TYGODNIA: BŁ. LAURENCJA LEOKADIA HARASYMIW, MĘCZENNICA 
Leokadia przyszła na świat 30.IX.1911 w wiosce 
Rudniki, ok. 50 km na południe od Lwowa. 

Ojciec, Eliasz, był rolnikiem; matka, Julia, wiejską 
akuszerką. Miała pięcioro rodzeństwa. 

Nauki skończyła na 4 latach szkoły podstawowej, 
po czym pomagała rodzicom na gospodarstwie. 

W wieku 20 lat wstąpiła w Cebłowie (ok. 40 km od To-
maszowa Lub.) do unickiego zgromadzenia józefitek. 
8.I.1932 przy obłóczynach przyjęła imię Laurencji. 

Po nowicjacie złożyła pierwsze śluby i rozpoczęła 
apostolską posługę w okolicznych wsiach. Uczyła 
dzieci religii, pomagała ubogiej młodzieży i organizo-
wała edukację dla młodych kobiet. Była lubianą, spo-
kojną i uczynną osobą. Pięknie śpiewała sopranem, 
podczas porannego wezwania i nieszporów. 

W 1938 została przeniesiona do Chyrowa w woj. lwo-
wskim, gdzie przełożoną była s. Olimpia Bida, z której losami OPATRZNOŚĆ 
ją odtąd nierozerwalnie połączyła. 

W Chyrowie przeżyła IV rozbiór Polski w 1939, pierwszą okupację rosyjską i oku-
pację niemiecką. Widziała gehennę sąsiadów: Żydów mordowanych przez 
Niemców i Polaków przez Ukraińców i Niemców. A gdy 8.VIII.1944 do Chyrowa 
wrócili Rosjanie rozpoczęła się droga krzyżowa józefitek… dokończenie na odwrocie 

http://www.swzygmunt.knc.pl/
http://www.wikiart.org/en/guido-reni/saint-luke-1621
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INFORMACJE PARAFIALNE 
 Witamy! serdecznie w naszej wspólnocie 

parafialnej ks. Michała BOGDANA, który 
od 26.VIII pełni formalnie obowiązki wikariusza 
naszej parafii. 
Ks. Michałowi życzymy! wielu łask BOŻYCH i owoc-

nej pracy wśród naszej owczarni. 
 1.IX (czwartek): 1. CZWARTEK MIESIĄCA. 

 Msza św. dla szkół w Słomczynie i w Brześcach na roz-
poczęcie nowego roku szkolnego 2016/7 o 800 w ko-
ściele. Serdecznie zapraszamy! wszystkie dzieci, młodzież, 

rodziców i całe grono pedagogiczne. 
 O 1800 Msza św. wotywna o CHRYSTUSIE NAJWYŻSZYM 

i WIECZNYM KAPŁANIE. 
 2.IX (piątek): 1-SZY PIĄTEK MIESIĄCA. 

 Msza św. o NAJŚWIĘTSZYM SERCU PANA JEZUSA o 1800. 
 O 1545 Msza św. dla dzieci. 
 Spowiedź 1szo-piątkowa ½ godz. przed Mszą św. 

 4.IX (niedziela): Uroczystości dożynkowe w Gassach. 
 Podczas Mszy św. dziękczynnej o 1200 w Gassach 

dziękować będziemy PANU BOGU za tegoroczne plony. 
 Prosimy! poszczególne wsie o przyniesienie na Mszę św. 

wieńców dożynkowych. 
 Zachęcamy! – szczególnie w okresie wakacyjnym – do zainte-

resowania się prasą katolicką. Naprawdę warto! 

ZAPOWIEDZI 
Zapowiedź II: Karol OKLEJ, kawaler z parafii tutejszej, i Jessica FIGU-

ROWICZ, panna z parafii pw. Bożego Ciała w Bytomiu 

Zapowiedź II: Maciej ZIELIŃSKI, kawaler z parafii tutejszej, i Jolanta 

SZELĄG, panna z parafii pw. Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi 
Panny w Górze Kalwarii 

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

ŚLUBY 
Sakrament Małżeństwa w ostatnim czasie przyjęli: 

27.VIII Krystian Witold PRUSZYŃSKI i Milena Kamila STAROS 
26.VIII Tomasz GLAPIŃSKI i Alicja MURAWSKA 

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

ODESZLI 
W ostatnim czasie odeszli z naszego grona: 

śp. Bronisława SOKOŁOWSKA  17.VIII.2016 l. 98 

śp. Alfred SZEWCZYK  15.VIII.2016 l. 58 

Wieczne odpoczywanie racz Im dać PANIE! 

INTENCJE MSZALNE I MODLITEWNE 

29.VIII 
(poniedziałek) 

730 † Zdzisława GUTTA, w mieciąc po śmierci 

1800 
† Henryka HELAKA, Elżbiety HELAK, 

Ewy i Józefa SENDERÓW, 

Bogumiła LICHORADA 

30.VIII 
(wtorek) 

730 w intencji nawrócenia Krzysztofa 

1800 
w intencji Ewy i Zbigniewa, z racji 30 rocznicy ślubu, 

o błogosławieństwo BOŻE w małżeństwie i rodzinie 

31.VIII 
(środa) 

730 w intencji nawrócenia Krzysztofa 

1800 † Jadwigi i Stefana JANUSZÓW, z racji imienin 

1.IX 
(czwartek) 

730 w pewnej intencji 

1800 
w intencji poległych i pomordowanych 

w czasie II wojny swiatowej 

2.IX 
(piątek) 

730 † Jerzego ZDUŃCZYKA 

1545 dziękczynna, w 17 rocznicę ślubu Elżbiety i Marcina 

1800 † Stefana PIENIĄŻKA, z racji imienin 

3.IX 
(sobota) 

730 o zdrowie dla Cecylii i jej rodziny 

1800 
† Kamila RAWSKIEGO, w 2 rocznicę śmierci, 

Stefana RAWSKIEGO i Zofii RAWSKIEJ 

4.IX 
(niedziela) 

845 
† Józefa, Jana i Stefanii JAKSÓW, 

Józefa NOGALA, 

Marcina i Franciszki NOGALÓW 

1030 † Marii i Bronisława MAĆKOWIAKÓW 

1200 † Anny CZUBY, w 2 rocznicę śmierci 

1800 
† Alicji SIKORSKIEJ, 

Wojciecha NOGALA 

MA WARSZAWA GDZIEŚ POD ZIEMIĄ… 
Ma Warszawa gdzieś pod ziemią 

Żołnierzy walecznych rój 

Siły jej ukryte drzemią 

Czekając hasła na bój 

Baczność! Brzmi Geesów Zew 

I żołnierski śpiew 

Szarych szeregów roty 

Wskrzesi świt promienny złoty 

Gdy w bój wyruszą na zew 

Nie złamie Pawiak ducha 

W podziemiach będziemy żyć 

Rozrobimy także Szucha 

Gdy przyjdzie rozkaz by bić 

Baczność! Gdzieś w podziemiach tkwi 

Słońce przyszłych dni 

Lecz przyjdzie dzień gdy wstanie 

I sprawimy Niemcom lanie 

O którym każdy dziś śni 

Patrzy Polska na Warszawę 

Na nieustanny jej trud 

A w Warszawie dni są krwawe 

W podziemiach pracuje lud 

Baczność! My podziemi huf 

My ziszczenie snów 

Gdy przyjdzie czas – na wroga 

Pójdziem wszyscy w imię BOGA 

By Polska ożyła znów. 

SZCZEPAŃSKI, Józef Andrzej ps. „Ziutek” (1922, Łęczyca – 1944, Warszawa) 
il. pow. MATKA BOŻA NA STARÓWCE – SMOSZEWSKA, Danuta ps. „Sawo” (1922, Warszawa – 1996, Warszawa), Warszawa, I.1945; źródło: www.1944.pl 

 

NAUCZYCIEL TAJNEGO NAUCZANIA – BUDREWICZ, Olgierd (1923, Warszawa – 2011, Warszawa), okupacja, Warszawa; źródło: www.1944.pl 

PATRONKA TYGODNIA: BŁ. LAURENCJA LEOKADIA HARASYMIW, MĘCZENNICA, DOKOŃCZENIE 
Zlikwidowano Kościół greckokatolicki. Mimo tego siostry nadal, zgodnie z wiarą 
katolicką, nauczały dzieci i przygotowywały do I Komunii św. Habitów nie zdjęły. 
Nachodzone przez następcę NKWD, zbrodnicze oddziały MWD, mówiły: 
„Przysięgałyśmy BOGU NAJWYŻSZEMU i habitów nie zdejmiemy”… 

Pierwszy raz aresztowane zostały w IV.1949. Postraszono je i puszczono. 

Niecały rok później aresztowano s. Olimpię, a w nocy MWD włamało się 
do klasztoru. Obudzona Laurencja wyskoczyła z łóżka i ukryła się w ubikacji. Tam 
przez okno wydostała do ogrodu i skryła w krzakach. Rano, całkowicie przemo-
czona, wróciła. Ale zachorowała i po kilku dniach MWD zabrało ją ze szpitala. 

Zawieziono ją do Borysławia, gdzie w więzieniu przetrzymywano już s. Olimpię. 
Siedziały w celach bez prycz. Spały na cementowej podłodze. Przez 6 tygodni. 

16.III.1950 obie zostały skazane „na zsyłkę”. 30.VI.1950 wyrzucono je z pociągu 
w Tomsku. Stamtąd przewieziono łodziami do niewielkiej wioski Charsk. 

I tam je porzucono. Znalazły lokum w izbie, gdzie mieszkał sparaliżowany, chory 
na gruźlicę i chamski Rosjanin, z którym nikt nie chciał przebywać… 

Codziennie wyruszały do niewolniczej pracy – zmuszano je do pomocy przy 
wycince drzew, zbieraniu chrustu, a latem przy zbieraniu siana, wśród strasznych 
syberyskich błot. Laurencja dalej podupadła na zdrowiu… 

Ale nawet tam zachowały godność i wiarę. Pomagały sobie wzajemnie, pracowa-
ły przy wykonywaniu robót ręcznych, a współtowarzysz w izdebce uspokoił się 
widząc, jak modliły się codziennie po powrocie z pracy w lesie… 

Wycieńczona niewolniczym wysiłkiem, chora, bez opieki lekarskiej, nie wytrzy-
mała jednak długo. Odeszła do PANA 28.VIII.1952, siedem miesięcy po s. Olimpii. 

Beatyfikowane zostały 27.VI.2001 we Lwowie przez św. Jana Pawła II, w gronie 
27 greckokatolickich męczenników totalitaryzmów. (uroczystość 28 sierpnia) 
Il.:na odwrocie BŁ. LAURENCJA HARASYMIW; źródło: preobrazhennja.org.ua 

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 Michał BOGDAN 
 

http://www.1944.pl/fototeka/kolekcja/danuta-smoszewska-sawo,57.html#132
http://www.1944.pl/fototeka/kolekcja/olgierd-budrewicz,122.html#7505
http://preobrazhennja.org.ua/content/blazhenni-sestry-lavrentiya-ta-olimpiya
http://www.swzygmunt.knc.pl/

