
   

»»NN II EE   BBÓÓJJ CC II EE   SS IIĘĘ   TT YY CC HH ,,   KK TTÓÓRR ZZ YY   ZZ AA BB II JJ AA JJĄĄ   CC II AAŁŁOO ,,   
LL EE CC ZZ   DD UU SS ZZ YY   ZZ AA BB IIĆĆ   NN II EE   MM OO GGĄĄ …… ««   

NR XXVI/2017 (793) GAZETKA PARAFII ŚW. ZYGMUNTA W SŁOMCZYNIE 25 CZERWCA AD 2017 
 

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

Bluźnierstwo sprzeciwia się bezpośrednio drugiemu przykazaniu. 

Polega ono na wypowiadaniu przeciw BOGU – wewnętrznie lub zewnętrznie – słów nienawiści, wyrzutów, wyzwań, na mówieniu źle o BOGU, na braku szacunku 

względem NIEGO w słowach, na nadużywaniu imienia BOŻEGO. 

Św. Jakub piętnuje tych, którzy „bluźnią zaszczytnemu Imieniu (Jezusa), które wypowiedziano nad (nimi)”Jk 2, 7. 

Zakaz bluźnierstwa rozciąga się także na słowa przeciw Kościołowi CHRYSTUSA, świętym lub rzeczom świętym. 

Bluźniercze jest również nadużywanie imienia BOŻEGO w celu zatajenia zbrodniczych praktyk, zniewalania narodów, torturowania lub wydawania na śmierć. 

Nadużywanie imienia BOŻEGO w celu popełnienia zbrodni powoduje odrzucanie religii. 

Bluźnierstwo sprzeciwia się szacunkowi należnemu BOGU i JEGO świętemu IMIENIU. Ze swej natury jest grzechem ciężkimpor. KPK, kan. 1369. [KKK, 2148] 

DWUNASTA NIEDZIELA ZWYKŁA 

Z KSIĘGI PROROKA JEREMIASZAJR 20, 10-13 

Rzekł Jeremiasz: 

„Słyszałem 

oszczerstwo wielu: 

'Trwoga dokoła! 

Donieście, 

donieśmy na niego!' 

Wszyscy 

zaprzyjaźnieni ze mną 

wypatrują mojego upadku: 

'Może on da się zwieść, 

tak że go zwyciężymy 

i wywrzemy 

pomstę na nim!' 

Ale PAN jest przy mnie 

jako potężny mocarz; 

dlatego moi prześladowcy 

ustaną 

i nie zwyciężą. 

Będą bardzo zawstydzeni 

swoją porażką, 

okryci wieczną 

i niezapomnianą hańbą. 

PANIE ZASTĘPÓW, 

TY, który doświadczasz 

sprawiedliwego 

i który patrzysz 

na nerki i serce, 

dozwól, bym zobaczył 

TWOJĄ pomstę na nich. 

Tobie bowiem powierzyłem 

swą sprawę. 

Śpiewajcie PANU, 

wysławiajcie PANA! 

Uratował bowiem 

życie ubogiego 

z ręki złoczyńców”. 

PSALM RESPONSORYJNYPS 69 (68), 8-10. 14. 17 I 33. 34-35 (R.: POR. 14C) 

REFREN: W TWOJEJ dobroci wysłuchaj mnie, PANIE 

Dla CIEBIE znoszę urąganie, hańba twarz mi okrywa, 

dla braci moich stałem się obcym 

i cudzoziemcem dla synów mej matki. 

Bo gorliwość o dom TWÓJ mnie pożera 

i spadły na mnie obelgi złorzeczących TOBIE. 

PANIE, modlę się do CIEBIE 

w czas łaski, o BOŻE. 

Wysłuchaj mnie w TWOJEJ wielkiej dobroci, 

w TWOJEJ zbawczej wierności. 

Wysłuchaj mnie, PANIE, 

bo miłość TWOJA jest łaskawa, 

spójrz na mnie w ogromie swego miłosierdzia. 

Patrzcie i cieszcie się, ubodzy, 

niech ożyje serce szukających BOGA. 

Bo PAN wysłuchuje biednych 

i swoimi więźniami nie gardzi. 

Niechaj GO chwalą niebiosa i ziemi 

Z LISTU ŚW. PAWŁA APOSTOŁA DO RZYMIANRZ 5, 12-15 
Bracia: 

Przez jednego człowieka grzech wszedł do świata, a przez grzech śmierć, 

i w ten sposób śmierć przeszła na wszystkich ludzi, ponieważ wszyscy 

zgrzeszyli. 

Bo i przed Prawem grzech był na świecie, grzechu się jednak nie poczytuje, 

gdy nie ma Prawa. 

A przecież śmierć rozpanoszyła się od Adama do Mojżesza nawet nad tymi, 

którzy nie zgrzeszyli przestępstwem na wzór Adama. 

On to jest typem TEGO, który miał przyjść. 

Ale nie tak samo ma się rzecz z przestępstwem, jak z darem łaski. 

Jeżeli bowiem przestępstwo jednego sprowadziło na wszystkich śmierć, 

to o ileż obficiej spłynęła na nich wszystkich łaska i dar BOŻY, łaskawie 

udzielony przez jednego CZŁOWIEKA, JEZUSA CHRYSTUSA. 

AKLAMACJA POR. J 15, 26B. 27A Alleluja, alleluja, alleluja 

Świadectwo o MNIE 

da DUCH PRAWDY 

i wy także świadczyć będziecie. 

SŁOWA EWANGELII WG ŚW. MATEUSZAMT 10, 26-33 

JEZUS powiedział do swoich apostołów: 

»Nie bójcie się ludzi! 

Nie ma bowiem nic skrytego, co by nie miało być wyjawione, ani nic 

tajemnego, o czym by się nie miano dowiedzieć. 

Co mówię wam w ciemności, powtarzajcie w świetle, a co słyszycie na ucho, 

rozgłaszajcie na dachach. 

Nie bójcie się tych, którzy zabijają ciało, lecz duszy zabić nie mogą. 

Bójcie się raczej TEGO, który duszę i ciało może zatracić w piekle. 

Czyż nie sprzedają dwóch wróbli za asa? 

A przecież bez woli OJCA waszego żaden z nich nie spadnie na ziemię. 

U was zaś policzone są nawet wszystkie włosy na głowie. 

Dlatego nie bójcie się: jesteście ważniejsi niż wiele wróbli. 

Do każdego więc, kto się przyzna do MNIE przed ludźmi, przyznam się i JA 

przed MOIM OJCEM, który jest w niebie. 

Lecz kto się MNIE zaprze przed ludźmi, tego zaprę się i JA przed MOIM OJCEM, 

który jest w niebie«. 

il. po lewej: PROROK JEREMIASZ — CONSONI, Mikołaj (1814, Ceprano – 1884, Rzym) 

mozaika, fasada bazyliki pw. św. Pawła za Murami, Rzym; źródło: www.123rf.com 

PATRON TYGODNIA: ŚW. ATILANO CRUZ Y ALVARADO, MĘCZENNIK. 
Na świat przyszedł 5.X.1901 w wiosce Ahuetita de Abajo, 
w powiecie Teocaltiche w meksykańskim stanie Jalisco. 

Był synem Józefa Cruz i Maksymy Alvarado. 

Pochodził z ubogiej rodziny, o indiańskim pochodzeniu. 

Jako chłopiec pasał krowy… 

Ale rodzice pragnęli, by się kształcił. Uczył się więc w lokalnej 
szkole „Los Dolores”, a gdy miał 16 lat wstąpił do niższego 
seminarium w Teocaltiche, prowadzonego przez Kościół. 

Trzy lata później przeniósł się do Guadalajary, gdzie funkcjo-
nowało konspiracyjne seminarium wyższe. Uczono się w pry-
watnych domach i przybudówkach do kościołów… 

Działo się to bowiem trzy lata po wprowadzeniu w Meksyku jawnie antykatolickiej 
konstytucji. Księżom zabroniono odprawiania publicznych nabożeństw, noszenia 
sutann, pozbawiono ich prawa wyborczego, konfiskowano posiadane przez Koś-
ciół nieruchomości, upaństwowiono katolickie szkoły, zakazano nowych święceń. 
Zakazano używania konfesjonałów, przebywania świeckich na plebaniach. 

Dwukrotnie wojska rządowe wyrzucały kleryków z domów i zamykały po-
mieszczenia, gdzie się przygotowywali do kapłaństwa: 21.XI.1923 i 27.VII.1925. 
Po tym ostatnim przypadku przygotowywanie się w Guadalajara stało się nie-
możliwe. Seminarium przeniosło się wówczas w góry. Grupa Atilany spotykała się 
ze swym profesorem, o. Narcyzem Aviña, w tajemnicy, w pobliżu wioski 
Ocotengo, u podnóża gór Cerro Alto. dokończenie na odwrocie 

http://www.swzygmunt.knc.pl/
https://www.123rf.com/photo_16360826_mosaic-of-the-prophet-jeremiah-in-the-facade-of-basilica-of-saint-paul-outside-the-walls-rome-italy.html
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INFORMACJE PARAFIALNE 
 1-30.VI: NABOŻEŃSTWA CZERWCOWE do NAJŚWIĘTSZEGO SERCA 

PANA JEZUSA codziennie o 1730. 
 24–28.VI (sobota): Parafialna pielgrzymka na Litwę i Łotwę. 
 25.VI (niedziela): Po każdej Mszy św. święcenie pojazdów: 

 Każdy kierowca otrzymuje obrazek z modlitwą kierowcy. 
 Ofiary zebrane zostaną przeznaczone na program misyjny 

MIWA Polska, wspierający zakup samochodów dla pol-
skich misjonarzy. 

 29.VI–10.VII: Parafialny wyjazd wakacyjny dzieci i młodzieży 
do Krasnobrodu. 

 2.VII (niedziela): 1. NIEDZIELA MIESIĄCA: 
 Po sumie adoracja Najświętszego Sakramentu. 
 Nie będzie spotkania Kół Żywego Różańca. 

 Od 25.VI do 31.VII nasza parafia gości dwa turnusy Oaz 
Ruchu Światło–Życie. 

 Parafialny zespół Caritas współorganizuje wakacyjny wyjazd 

dla dzieci i młodzieży do Olczy k. Zakopanego. Planuje się, 
że weźmie w nim udział grupa dzieci z rodzin ubogich, których 
nie stać na pokrycie kosztów. Gorąco prosimy! o wsparcie tej 
inicjatywy. Dary można wrzucać do skrzynki Caritas w koś-

ciele, 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! 

Są jeszcze wolne miejsca. Zapisy — u organizatorów. 
INTENCJE MSZALNE I MODLITEWNE 

26.VI 
(poniedziałek) 

730 
† Jana i Marianny MAKUCHÓW, 

Piotra SZCZĘSNEGO 

1800 † Jacka ROSZCZYKA, w 3. rocznicę śmierci 

27.VI 
(wtorek) 

730 † Jana WILMAŃSKIEGO 

1800 † Jana i Piotra STĘPNIÓW 

28.VI 
(środa) 

730 
† Weroniki i Władysława GUZIŃSKICH, 

Władysławę i Stefana WOJCIECHOWSKICH 

1800 † Zdzisława, Ireny, Romualda, Tomasza i Anny KŁOSÓW 

29.VI 
(czwartek) 

730 o BOŻE błogosławieństwo i potrzebne łaski dla Piotra i Pawła 

1800 † Mariusza WALIGÓRY, w 30. rocznicę śmierci 

30.VI 
(piątek) 

730 
† Cecylii i Jana LATOSZKÓW, 

Mieczysława ADAMCZYKA 

1800 † Emilii i Romana DOMINIKÓW 

1.VII 
(sobota) 

730 o nawrócenie grzeszników 

1800 

† Jana i Aleksandry BĄCZKOWSKICH, 

Katarzyny KOCON–MŁYNARCZYK, 

Stanisława i Teresy BOROWSKICH, 

Zdzisława MŁOTKA 

2.VII 
(niedziela) 

845 † Heleny i Antoniego KALIŃSKICH 

1030 † Haliny STĘPNIEWSKIEJ, z racji imienin 

1200 † Haliny SALAMONIK, z racji imienin 

1800 
† Heleny, Lucyny, Andrzeja i Feliksa MENTLAKÓW, 

Felicji i Stanisława GĄCIKOWSKICH 

ZE SZCZYTU SCHODÓW… 
Oczywiście 

ci którzy stoją na szczycie schodów 

oni wiedzą 

oni wiedzą wszystko 

co innego my 

sprzątacze placów 

zakładnicy lepszej przyszłości 

którym ci ze szczytu schodów 

ukazują się rzadko 

zawsze palcem na ustach 

jesteśmy cierpliwi 

żony nasze cerują niedzielną koszulę 

rozmawiamy o racjach żywności 

o piłce nożnej cenie butów 

a w sobotę przechylamy głowę w tył 

i pijemy 

nie jesteśmy z tych 

co zaciskają pięści 

potrząsają łańcuchami 

mówią i pytają 

namawiają do buntu 

rozgorączkowani 

wciąż mówią i pytają 

oto ich bajka – 

rzucimy się na schody 

i zdobędziemy je szturmem 

będą się toczyć po schodach 

głowy tych którzy stali na szczycie 

i wreszcie zobaczymy 

co widać z tych wysokości 

jaką przyszłość 

jaką pustkę 

nie pragniemy widoku 

toczących się głów 

wiemy jak łatwo odrastają głowy 

i zawsze na szczycie zostaje 

jeden albo trzech 

a na dole aż czarno od mioteł i łopat 

czasem nam się marzy 

że ci ze szczytu schodów 

Zejda nisko 

to znaczy do nas 

gdy nad gazetą żujemy chleb 

i rzekną 

– a teraz pomówmy 

jak człowiek z człowiekiem 

to nie jest prawda co wykrzykują afisze 

prawdę nosimy w zaciśniętych ustach 

okrutna jest i nazbyt ciężka 

więc dźwigamy ją sami 

nie jesteśmy szczęśliwi 

chętnie zostawilibyśmy ją 

tutaj 

to są oczywiście marzenia 

mogą się spełnić 

albo nie spełnić 

więc dalej 

będziemy uprawiali 

nasz kwadrat ziemi 

nasz kwadrat kamienia 

z lekką głową 

papierosem za uchem 

i bez kropli nadziei w sercu 

Zbigniew HERBERT (1924, Lwów – 1998, Warszawa) – październik 1956 

il. POZNAŃ - CZERWIEC 1956; źródło: pn.gov.pl, nowahistoria.interia.pl 

PATRON TYGODNIA:ŚW. ATILANO CRUZ Y ALVARADO, MĘCZENNIK., DOKOŃCZENIE 
W 1926 lewacki rząd Eliasza Calles — masona 33‑stopnia — który sam o sobie 

miał mówić, że jest „osobistym wrogiem BOGA” i „antychrystem”, ogłosił dekret 
nakazujący księżom opuszczenie parafii i przeniesienie do miast… 

Zaraz potem, po 3.VIII.1926, gdy wojska otworzyły ogień do modlących się w koś-
ciele pw. Matki Bożej z Guadalupe w Guadalajarze (zginęło 18 osób), manifestem 
„A la Nación” (pl. „Do narodu”), ogłoszono tzw. powstanie Cristeros. Zawołaniem 
powstańców stało się „Viva CRISTO REY! Viva la VIRGEN DE GUADALUPE!” (pl. „Niech 
żyje CHRYSTUS KRÓL, niech żyje NIEPOKALANA MATKA BOŻA Z GUADALUPE!”). 
Cichego poparcia udzielili niektórzy biskupi… 

Mimo zakazu i lewackiego terroru Atilano poprosił o sakrament kapłaństwa. 
Otrzymał je 24.VII.1927 z rąk abpa Franciszka Orozco y Jiméneza, w konspiracji – 
w pięknej, odosobnionej kotlinie, wśród skał i otaczającą je bujnej wegetacji… 

6.VIII.1927 w obecności rodziny odprawił Mszę św. prymicyjną… 

Skierowany do parafii we wsi Cuquío, mimo dekretu zakazującego posługi 
we wsiach, przez 11 miesięcy się ukrywał i pracował jako wikariusz. 

29.VI.1928 umówił się na spotkanie ze swoim proboszczem, ks. Justynem Orona 
y Madrigal. Spotkali się potajemnie na ranchu „Las Cruces”, należącym do ro-
dziców o. Orona. Przed udaniem się na spotkanie zapisał w notatniku: 

„Nasz PAN, JEZUS CHRYSTUS, zaprasza nas do udziału w swej pasji”… 

Rozmawiali o sytuacji, swej parafii, dyskutowali, modlili się. 

Ktoś ich zdradził i o świcie 1.VII.1928, ok. 2
00

 nad ranem, rancho otoczone zostało 
przez oddział wojska. Kolbami strzelb załomotano w drzwi. 

Otworzył je o. Orona i wyszedł na podwórze. 

Ks. Atilano usłyszał jego krzyk „Viva CRISTO REY!”, po czym padły strzały. 
Uklęknął przy łóżku. Zaraz potem do domostwa wpadli żołdacy. 

Padły kolejne strzały… 

Zaraz potem zamordowano brata o. Orona. 

Żołdacy wywlekli ciała na podwórze kopiąc je i złorzecząc. Nad ranem zarekwi-
rowali osły i na nich zawieźli zwłoki do Cuquio. Tam porzucili je na środku placu. 
Jeszcze tego samego dnia parafianie pochowali je na miejscowym cmentarzu. 

Do dziś relikwie kapłanów przechowywane są w kościele parafialnym w Cuquio… 

Obaj beatyfikowani zostali 22.XI.1992 w bazylice pw. św. Piotra i kanonizowanni 
21.V.2001 na Placu św. Piotra w Watykanie, w gronie 25 męczenników rewolucji 
Cristeros, w obu przypadkach przez św. Jana Pawła II. (uroczystość 1 lipca) 

il. na odwrocie: ŚW. ATILANO CRUZ Y ALVARADO; źródło: pl.wikipedia.org 

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 
 

https://ipn.gov.pl/pl/archiw/archiwalia/archiwalia-1/31594,Poznanski-czerwiec-1956-r.html
http://nowahistoria.interia.pl/historia-na-fotografii/poznanski-czerwiec-1956-zdjecie,iId,1505794,iAId,120054
https://pl.wikipedia.org/wiki/Atilano_Cruz_Alvarado
http://www.swzygmunt.knc.pl/

