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Kościół wypełniając swoje posłanie, „kroczy razem z całą ludzkością i doświadcza tego samego losu ziemskiego co świat, istniejąc w nim jako zaczyn 

i niejako dusza społeczności ludzkiej, która ma się w CHRYSTUSIE odnowić i przemienić w rodzinę BOŻĄ”Sobór Watykański II, konst. Gaudium et spes, 40. 

Zadanie misyjne wymaga zatem cierpliwości. 

Zaczyna się od głoszenia Ewangelii ludom i grupom, które jeszcze nie wierzą w CHRYSTUSApor. Jan Paweł II, enc. Redemptoris missio, 42-47; jest kontynuowane przez zakładanie 

wspólnot chrześcijańskich, aby stawały się „znakami obecności BOŻEJ w świecie”Sobór Watykański II, dekret Ad gentes, 15, oraz przez zakładanie Kościołów 

lokalnychpor. Jan Paweł II, enc. Redemptoris missio, 48-49; rozwija proces inkulturacji, aby wcielać Ewangelię w kultury narodówpor. Jan Paweł II, enc. Redemptoris missio, 52-54; nie ominą 

go także niepowodzenia. 

„Jeśli chodzi o poszczególnych ludzi, grupy ludzkie i narody, Kościół podchodzi do nich i przenika ich tylko stopniowo, wprowadzając ich w ten sposób 

w katolicką pełnię”Sobór Watykański II, dekret Ad gentes, 6. [KKK, 854] 

TRZYNASTA NIEDZIELA ZWYKŁA 

 

KOMUNIA APOSTOŁÓW — VAN DEN EECKHOUT, Gerbrand (1621, Amsterdam – 1674, Amsterdam) 

1649, olejny na płótnie, 103×125 cm, Muzeum Narodowe, Warszawa; źródło: commons.wikimedia.org 

Z DRUGIEJ KSIĘGI KRÓLEWSKIEJ2 KRL 4, 8-12A. 14-16A 
Pewnego dnia Elizeusz przechodził przez Szunem. 

Była tam kobieta bogata, która zawsze nakłaniała go do spożycia posiłku. 

Ilekroć więc przechodził, udawał się tam, by spożyć posiłek. 

Powiedziała ona do swego męża: 

„Oto jestem przekonana, że świętym mężem BOŻYM jest ten, który ciągle 

do nas przychodzi. 

Przygotujmy mały pokój na górze, obmurowany, i wstawmy tam dla niego 

łóżko, stół, krzesło i lampę. 

Kiedy przyjdzie do nas, to tam się uda”. 

Gdy więc pewnego dnia Elizeusz tam przyszedł, udał się na górę i tam ułożył 

się do snu. 

I powiedział do Gechaziego, swojego sługi: 

„Co można uczynić dla tej kobiety?” 

Odpowiedział Gechazi: 

„Niestety, ona nie ma syna, a mąż jej jest stary”. 

Rzekł więc: 

„Zawołaj ją!” 

Zawołał ją i stanęła przed wejściem. I powiedział: 

„O tej porze za rok będziesz pieściła syna”. 

PSALM RESPONSORYJNYPS 89 (88), 2-3. 16-17. 18-19 (R.: POR. 2A) 

REFREN: Na wieki będę sławił łaski PANA 

O łaskach PANA będę śpiewał na wieki, 

TWĄ wierność będę głosił moimi ustami 

przez wszystkie pokolenia. 

Albowiem powiedziałeś: 

»Na wieki ugruntowana jest łaska«, 

utrwaliłeś SWĄ wierność w niebiosach. 

Błogosławiony lud, który umie się cieszyć 

i chodzi, PANIE, w blasku TWOJEJ obecności. 

Cieszą się zawsze TWYM imieniem, 

TWOJA sprawiedliwość ich wywyższa. 

Bo TY jesteś blaskiem ich potęgi, 

a przychylność TWOJA dodaje nam mocy. 

Bo do PANA należy nasza tarcza, 

a król nasz do Świętego Izraela. 

Z LISTU ŚW. PAWŁA APOSTOŁA DO RZYMIANRZ 6, 3-4. 8-11 
Bracia: 

My wszyscy, którzy otrzymaliśmy chrzest zanurzający w CHRYSTUSA JEZUSA, 

zostaliśmy zanurzeni w JEGO śmierć. 

Zatem przez chrzest zanurzający nas w śmierć zostaliśmy razem z NIM 

pogrzebani po to, abyśmy i my postępowali w nowym życiu – jak CHRYSTUS 

powstał z martwych dzięki chwale OJCA. 

Otóż, jeżeli umarliśmy razem z CHRYSTUSEM, wierzymy, że z NIM również żyć 

będziemy, wiedząc, że CHRYSTUS, powstawszy z martwych, już więcej 

nie umiera, śmierć nad NIM nie ma już władzy. 

Bo to, że umarł, umarł dla grzechu tylko raz, a że żyje, żyje dla BOGA. 

Tak i wy rozumiejcie, że umarliście dla grzechu, żyjecie zaś dla BOGA 

w CHRYSTUSIE JEZUSIE. 

AKLAMACJA POR. 1 P 2, 9 Alleluja, alleluja, alleluja 

Jesteście królewskim kapłaństwem, 

świętym narodem. 

Ogłaszajcie dzieła potęgi TEGO, 

który was wezwał 

do SWOJEGO przedziwnego światła. 

SŁOWA EWANGELII WG ŚW. MATEUSZAMT 10, 37-42 

JEZUS powiedział do swoich apostołów: 

»Kto kocha ojca lub matkę bardziej niż MNIE, nie jest MNIE godzien. 

I kto kocha syna lub córkę bardziej niż MNIE, nie jest MNIE godzien. 

Kto nie bierze swego krzyża, a idzie za MNĄ, nie jest MNIE godzien. 

Kto chce znaleźć swe życie, straci je, a kto straci swe życie z MEGO powodu, 

znajdzie je. 

Kto was przyjmuje, MNIE przyjmuje; a kto MNIE przyjmuje, przyjmuje TEGO, 

który MNIE posłał. 

Kto przyjmuje proroka jako proroka, nagrodę proroka otrzyma. 

Kto przyjmuje sprawiedliwego jako sprawiedliwego, nagrodę sprawiedliwego 

otrzyma. 

Kto poda kubek świeżej wody do picia jednemu z tych najmniejszych, 

dlatego że jest uczniem, zaprawdę, powiadam wam, nie utraci swojej 

nagrody«. 

http://www.swzygmunt.knc.pl/
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Eeckhout_Elisha_and_the_Shunammite_woman.jpg
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INFORMACJE PARAFIALNE 
 25.VI–31.VII: Nasza parafia gości dwa turnusy Oaz Ruchu 

Światło–Życie. 
 29.VI–10.VII: Parafialny wyjazd wakacyjny dzieci i młodzieży 

do Krasnobrodu. 
 2.VII (niedziela): 1. NIEDZIELA MIESIĄCA: 

 Po sumie adoracja NAJŚWIĘTSZEGO SAKRAMENTU. 
 Nie ma spotkania Kół Żywego Różańca. 

 7.VII (piątek): 1. PIĄTEK MIESIĄCA. 
 Msza św. ku czci NAJŚWIĘTSZEGO SERCA PANA JEZUSA o 1800. 
 Spowiedź 1. piątkowa ½ godz. przed Mszą św. 
 Z uwagi na wakacje „WIECZORU MODLITWY” nie będzie. 

 8.VII (sobota): WYPOMINKI o 1715. O 1800 Msza św. za zmarłych 
polecanych w WYPOMINKACH. 

 Chrzty w lipcu w 4. niedzielę miesiąca 23.VII, na sumie. 
Zgłoszenia do 14.VII w kancelarii. Przygotowanie dla ro-
dziców i chrzestnych 16.VII, po sumie, w kościele. 

 Zainteresujmy się! prasą katolicką. Naprawdę warto! 

WITAMY! 
Do grona członków Kościoła Powszechnego i naszej parafii przyjęci zostali, 
w Sakramencie Chrztu Świętego: 

25.VI Bartosz MIRKOWSKI, Podłęcze 

 

25.VI Fabian GORAJEK, Kawęczyn 
25.VI Helena ŚWIĄTKIEWICZ, Kawęczyn 
25.VI Karolina WALO, Obory 
25.VI Lena Julia ZBICIAK, Słomczyn 
25.VI Mikołaj BĄCZKOWSKI, Dębówka 
25.VI Mikołaj ZAWADZKI, Borowina 
25.VI Zofia Anna RUSAK, Brześce 

JAM JEST ALFA I OMEGA, mówi PAN BÓG, KTÓRY JEST, KTÓRY BYŁ i KTÓRY PRZYCHODZI, WSZECHMOGĄCY 

ODESZLI 
W ostatnim czasie odeszli z naszego grona: 

śp. Antoni SKOŁD  18.VI.2017 l. 86 

śp. Janina MATYJASIAK  16.VI.2017 l. 75 

Wieczne odpoczywanie racz Im dać PANIE! 

INTENCJE MSZALNE I MODLITEWNE 

3.VII 
(poniedziałek) 

730 † Leokadii PLUCIŃSKIEJ 

1800 † Seweryny CHRUŚCICKIEJ 

4.VII 
(wtorek) 

730 † Leokadii PLUCIŃSKIEJ 

1800 
† Marianny i Piotra MATYJASIAKÓW, 

Janiny SIWIŃSKIEJ, 

Franciszki i Wojciecha MOLAKÓW 

5.VII 
(środa) 

730 w pewnej intencji 

1800 
† Stefana, w 20. rocznicę śmierci, i Reginy RAWSKICH, 

zmarłych z rodziny WASILEWSKICH 

6.VII 
(czwartek) 

730 † Leokadii PLUCIŃSKIEJ 

1800 
† Anny, Marii i Stanisława BOCZKOWSKICH, 

Zofii i Danuty MŁODZIANOWSKIE 

7.VII 
(piątek) 

730 w pewnej intencji 

1800 
† Zenona BIERNACKIEGO, 

 zmarłych z rodziny BURDACHÓW 

8.VII 
(sobota) 

730 † Leokadii PLUCIŃSKIEJ 

1715 WYPOMINKI 

1800 † zmarłych polecanych w WYPOMINKACH 

9.VII 
(niedziela) 

845 
† Elżbiety i Józefa PIÓRECKICH, 

Janiny i Stanisława WASIAKÓW 

1030 † Feliksy i Władysława CHRZANOWSKICH 

1200 

† Stanisława i Gabrieli PODGÓRSKICH, 

Zofii KUBIAK, 

Zygmunta ŁOPACIŃSKIEGO, 

Dariusza KOSZORKA 

1800 
† Kazimierza, Anieli i Kazimierza OSIADACZÓW, 

Tadeusza i Kazimiery WIEWIÓRÓW 

KATHARSIS… 
Wrzuć do ognia kamienie czerwone, 

Niech się w ogniu rozpalą na biel… 

Niech powrócą znów lata minione… 

Niech położą się na nas jak cień. 

Dorzuć jeszcze kamieni do ognia 

I niech ogień zamieni je w pył… 

Jak nam życie zmieniało się co dnia… 

I jak bunt, co nam w serca się wrył. 

Niech otoczy nas para gorąca 

We mgle błądzić, normalna to rzecz… 

Nieustannie wciąż rwać się ku słońcu 

Choćby za to groziła nam śmierć. 

Odwykliśmy od światła i świata 

Świat nas zdradził i wepchnął nas w noc… 

Oduczyli nas śmiać się i płakać 

Chociaż łzy nam mieszały się z krwią. 

Krew w łachmany, łzy wsiąkły nam w dusze 

Duszę z ciała wywlekli na wierzch… 

Lecz nie mogli jej niczym pokruszyć 

Zatem ciała obrali na cel. 

Równym rytmem dudniły wagony. 

Równym rytmem rąbaliśmy las. 

Równym rytmem krew dudni nam w skroniach. 

Równym rytmem przeminął nas czas… 

Dorzuć jeszcze kamieni do ognia 

Bo sybirski ogarnął mnie chłód… 

Na czerwono rozbłysły znów gwiazdy 

Znowu serca zmieniają się w lód 

Wrzuć do ognia kamienie czerwone 

Niech się w ogniu rozpalą na biel… 

Niech odpłyną już lata minione… 

I niech znów dla nas zacznie się dzień… 

Andrzej KOŁAKOWSKI (ur. 1964,,Międzyrzecz 
W latach 1939-41 Rosjanie deportowali z okupowanych terenów Polski – w ramach 

czterech wielkich wywózek: 10.II.1940, 13-14.IV.1940, V-VII.1940 i V-VI.1941 – 

do 1 mln polskich obywateli na Syberię… 

il. WYWÓZKA NA SYBERIĘ; źródło: blogmedia24.pl, dzieje.pl 

PATRON TYGODNIA:BŁ. ROBERT MEYLER, MĘCZENNIK., 
Gdy dynastia Tudorów przejęła koronę w Anglii rozpoczął się 

kolejny etap podboju Irlandii. Był procesem, a nie czystą 
inwazją, ponieważ wybraną metodą było wciąganie 
irlandzkich klanów w orbitę wpływów angielskich — 
dowolną metodą. Gdy Henryk VIII proklamował się w 1542 
głową Królestwa Irlandii strukturę klanową przekształcono – 
namowami, przekupstwami, zbrojnie, w ramach polityki 
zwanej ang. „surrender and regrant” (pl. „poddaj się i uzyskaj 
stanowisko”) – w feudalny system panujący w Anglii. 

Nie obyło się bez protestów i bez powstań – jak to okre-
ślali Irlandczycy; bez „rebelii” – według Anglików. 

Problem pogłębiał protestantyzm najeźdźców… 

W vII.1580 3. wicehrabia Baltinglass, Jakub Fitz-
Eustace, zbuntował się przeciw narzucaniu religii. 

28.VIII.1580 w bitwie pod Glenmalure Irlandczycy 
pokonali 3 tysięczną armię angielską. Wkrótce jednak 

powstanie upadło i Jakub FitzEustace rozpoczął przygotowania do ucieczki. 

Ukrywał go m.in. piekarz z Wexford, Mateusz Lambert, który pomagał wielu 
ściganym przez Anglików katolikom. Ktoś jednak Lamberta zdradził i wraz 
z pięcioma marynarzami: Patrykiem Cavanagh, Edwardem Cheevers, Robertem 
Meyler i dwoma innymi, których nazwiska historia nie zachowała – marynarze ci 
przerzucali poszukiwanych na kontynent – został aresztowany. Jakub FitzEustace 
uniknął zatrzymania. 

Wszyscy aresztowani byli torturowani. 

Domagano się złożenia tzw. Przysięgi Zwierzchności i uznania panującego 
monarchy za głowę Kościoła Anglii. 

Odmówili. 

Wszyscy stanęli przed sądem, oskarżeni o zdradę. 

Powiedzieć mieli tylko, iż „[są] katolikami i wierzą w to, co podaje matczyny święty 
Kościół katolicki”… 

Wszystkich uznano za winnych. 

Dla „zdrajców” – tak jak w Anglii – był tylko jeden wymiar kary – śmierć przez 
„powieszenie, wypatroszenie i poćwiartowanie” (ang. „hanged, drawn and 
quartered”). Sędzia wygłaszał tradycjną formułę: „Zostaniesz zawieziony na wozie 
na miejsce egzekucji. Tam zostaniesz powieszony, po czym odczepiony 
od stryczka, gdy jeszcze żyć będziesz. Następnie odjęte będą ci twoje wstydliwe 
części ciała, wnętrzności wyrwane i spalone przed twoimi oczami. Na koniec 
zostaniesz ścięty a ciało poćwiartowane. Twoje szczątki zostaną następnie 
rozdysponowane zgodnie z wolą królewską”… 

Wszyscy zostali zamordowani 5.VII.1581 w Wexford. Nie oszczędzono im żadnej 
z części nakazanej kary. 

27.ix.1992 w Watykanie Patryka Cavanagh, Edwarda Cheevers, Roberta Meyler 
oraz Mateusza Lambert – nic o nich, poza tym, iż prawd. urodzeni byli w Wexford lub 
okolicy, nie wiemy – beatyfikował św. Jan Paweł II, w gronie 17 irlandzkich 
męczenników reformacji angielskiej. (uroczystość 5 lipca) 

il.: BŁ. ROBERT MEYLER – wyobrażenie współczesne; źródło: www.flickriver.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 Michał BOGDAN 
 

http://blogmedia24.pl/node/62168
http://dzieje.pl/aktualnosci/deportacja-ktora-byla-zaglada
http://www.flickriver.com/groups/saintsandblesseds/pool/
http://www.swzygmunt.knc.pl/

