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Nadzieja chrześcijańska rozwija się od początku przepowiadania JEZUSA w ogłoszeniu błogosławieństw. 

Błogosławieństwa wznoszą naszą nadzieję do Nieba jako do nowej Ziemi Obiecanej; wytyczają jej drogę przez próby, które czekają uczniów JEZUSA. 

BÓG jednak, przez zasługi JEZUSA CHRYSTUSA i JEGO męki, zachowuje nas w nadziei, która „zawieść nie może”Rz 5, 5. 

Nadzieja jest pewną i trwałą „kotwicą duszy, która przenika poza zasłonę, gdzie JEZUS poprzednik wszedł za nas”Hbr 6,19-20. 

Jest ona także zbroją, która chroni nas w walce zbawienia: „odziani w pancerz wiary i miłości oraz hełm nadziei zbawienia”1 Tes 5, 8. 

Zapewnia nam radość nawet w czasie próby: „Weselcie się nadzieją! W ucisku bądźcie cierpliwi”Rz 12,12. 

Wyraża się w modlitwie i karmi się nią, szczególnie w modlitwie „OJCZE nasz”, streszczającej to wszystko, czego nadzieja pozwala nam pragnąć. [KKK, 1820] 

SIEDEMNASTA NIEDZIELA ZWYKŁA 

 

KRÓL SALOMON JAK SĘDZIA — miniaturysta niemiecki (tworzył w XII w.) 

XII w., manuskrypt (Codex 601), Austriacka Biblioteka Narodowa, Wiedeń; źródło: www.wga.hu 

Z PIERWSZEJ KSIĘGI KRÓLEWSKIEJ1 KRL 3, 5. 7-12 
W Gibeonie PAN ukazał się Salomonowi w nocy, we śnie. 

Wtedy BÓG rzekł: 

»Proś o to, co mam ci dać«. 

A Salomon odrzekł: 

„O PANIE, BOŻE mój, TY ustanowiłeś królem TWEGO sługę w miejsce Dawida, 

mego ojca, a ja jestem bardzo młody i nie umiem rządzić. 

Ponadto TWÓJ sługa jest pośród TWEGO ludu, który wybrałeś, ludu mnogiego, 

którego nie da się zliczyć ani też spisać z powodu jego mnóstwa. 

Racz więc dać TWEMU słudze serce rozumne do sądzenia TWEGO ludu 

i rozróżniania dobra od zła, bo któż zdoła sądzić ten lud TWÓJ tak liczny?” 

Spodobało się PANU, że właśnie o to Salomon poprosił. 

BÓG więc mu powiedział: 

»Ponieważ poprosiłeś o to, a nie poprosiłeś dla siebie o długie życie ani też 

o bogactwa, i nie poprosiłeś o zgubę twoich nieprzyjaciół, ale prosiłeś 

dla siebie o umiejętność rozstrzygania spraw sądowych, oto spełniam twoje 

pragnienie i daję ci serce mądre i pojętne, takie, że podobnego tobie przed 

tobą nie było i po tobie nie będzie«. 

PSALM RESPONSORYJNYPS 119 (118), 57 I 72. 76-77. 127-128. 129-130 (R.: 97A) 

REFREN: Jakże miłuję Prawo TWOJE, PANIE 

PAN jest moim działem, 

przyrzekłem zachować słowa TWOJE. 

Prawo ust TWOICH jest dla mnie lepsze 

niż tysiące sztuk złota i srebra. 

Niech TWOJA łaska będzie mi pociechą 

zgodnie z obietnicą daną TWEMU słudze. 

Niech TWA litość mnie ogarnie, a żyć będę, 

bo TWOJE Prawo jest moją rozkoszą. 

Przeto więcej miłuję TWOJE przykazania 

niż złoto, niż złoto najczystsze. 

Dlatego uważam za słuszne wszystkie TWE postanowienia 

i nienawidzę wszelkiej drogi fałszu. 

TWOJE napomnienia, PANIE, są przedziwne, 

dlatego przestrzega ich moja dusza. 

Poznanie TWOICH słów oświeca 

i naucza niedoświadczonych. 

Z LISTU ŚW. PAWŁA APOSTOŁA DO RZYMIANRZ 8, 28-30 
Bracia: 

Wiemy, że BÓG z tymi, którzy GO miłują, współdziała we wszystkim 

dla ich dobra, z tymi, którzy są powołani według JEGO zamysłu. 

Albowiem tych, których przedtem poznał, tych też przeznaczył na to, 

by się stali na wzór obrazu JEGO SYNA, aby ON był PIERWORODNYM między wielu 

braćmi. 

Tych zaś, których przeznaczył, tych też powołał, a których powołał – tych też 

usprawiedliwił, a których usprawiedliwił – tych też obdarzył chwałą. 

AKLAMACJAPOR. MT 11, 25 Alleluja, alleluja, alleluja 

»Wysławiam CIĘ, OJCZE, 

PANIE nieba i ziemi, 

że tajemnice królestwa 

objawiłeś prostaczkom« 

SŁOWA EWANGELII WG ŚW. MATEUSZAMT 13, 44-52 

JEZUS opowiedział tłumom taką przypowieść: 

»Królestwo niebieskie podobne jest do skarbu ukrytego w roli. 

Znalazł go pewien człowiek i ukrył ponownie. 

Uradowany poszedł, sprzedał wszystko, co miał, i kupił tę rolę. 

Dalej, podobne jest królestwo niebieskie do kupca poszukującego pięknych 

pereł. 

Gdy znalazł jedną drogocenną perłę, poszedł, sprzedał wszystko, co miał, 

i kupił ją. 

Dalej, podobne jest królestwo niebieskie do sieci, zarzuconej w morze 

i zagarniającej ryby wszelkiego rodzaju. 

Gdy się napełniła, wyciągnęli ją na brzeg i usiadłszy, dobre zebrali 

w naczynia, a złe odrzucili. 

Tak będzie przy końcu świata: wyjdą aniołowie, wyłączą złych spośród 

sprawiedliwych i wrzucą ich w piec rozpalony; tam będzie płacz i zgrzytanie 

zębów. 

Zrozumieliście to wszystko?« 

Odpowiedzieli MU: 

„Tak”. 

A ON rzekł do nich: 

»Dlatego każdy uczony w Piśmie, który stał się uczniem królestwa 

niebieskiego, podobny jest do ojca rodziny, który ze swego skarbca 

wydobywa rzeczy nowe i stare«. 

http://www.swzygmunt.knc.pl/
http://www.wga.hu/html/zgothic/miniatur/1151-200/1german/7solomon.html
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INFORMACJE PARAFIALNE 
 25.VI–31.VII: Nasza parafia gości Oazy Ruchu Światło–Życie. 
 1.VIII (wtorek): 73. rocznica wybuchu Powstania Warszawskiego. 

 Msza św. w intencji Powstańców o 1800. 
 4.VIII (piątek): 1. PIĄTEK MIESIĄCA. 

 Msza św. ku czci NAJŚWIĘTSZEGO SERCA PANA JEZUSA o 1800. 
 Spowiedź 1. piątkowa ½ godz. przed Mszą św. 

 6.VIII (niedziela): Święto PRZEMIENIENIA PAŃSKIEGO 

 Msze św. według porządku niedzielnego. 
 Po sumie o 1200 adoracja NAJŚWIĘTSZEGO SAKRAMENTU. 
 Po adoracji spotkanie Kół Żywego Różańca. 

 Chrzty w sierpniu w 4tą niedzielę miesiąca, 27.VIII, na sumie. 
Zgłoszenia do 18.VIII w kancelarii. Przygotowanie dla rodzi-
ców i chrzestnych 20.VIII po sumie, w kościele. 

 Zainteresujmy się! prasą katolicką. Naprawdę warto! 

WITAMY! 
Do grona członków Kościoła Powszechnego i naszej parafii przyjęty został, 
w sakramencie Chrztu Świętego: 

23.VII Bartosz SIĘBOR, Kawęczyn  

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

ODESZLI 
W ostatnim czasie odszedł z naszego grona: 

śp. Kazimierz GUTOWSKI  15.VII.2017 l. 69 

Wieczne odpoczywanie racz Mu dać PANIE! 

INTENCJE MSZALNE I MODLITEWNE 

31.VII 
(poniedziałek) 

730 
† Antoniny i Antoniego, 

zmarłych z rodzin PIETRASZKÓW i MICHNIÓW 

1800 † Leokadii PLUCIŃSKIEJ 

1.VIII 
(wtorek) 

730 † Leokadii PLUCIŃSKIEJ 

1800 w intencji Powstańców Warszawskich 

2.VIII 
(środa) 

730 o nawrócenie grzeszników 

1800 † Leokadii PLUCIŃSKIEJ 

3.VIII 
(czwartek) 

730 w pewnej intencji 

1800 † Leokadii PLUCIŃSKIEJ 

4.VIII 
(piątek) 

730 † Leokadii PLUCIŃSKIEJ 

1800 

† Stanisława, Heleny i Józefa DOBROWOLSKICH, 

Janusza ANDZIAKA, 

Heleny, Jadwigi, Stefana, Feliksa i Władysława 

CACKÓW, zmarłych z rodziny CACKÓW 

5.VIII 
(sobota) 

730 w pewnej intencji 

1800 † Heleny PINDELSKIEJ, w 4. rocznicę śmierci 

6.VIII 
(niedziela) 

845 
† Stanisławy, Leona i Stefana PINDELSKICH, 

zmarłych z rodziny DĄBROWSKICH i NALEŻYTYCH 

1030 
† Stanisława, Jana i Marianny RAWSKICH, 

Franciszki i Teresy KANABUSÓW, 

Józefa i Józefy LEWANDOWSKICH 

1200 
† Marianny i Franciszka, ich dzieci, 

zmarłych z rodziny KOBYŁECKICH 

1800 
† Marii, Stanisława, Andrzeja, Witolda, Lidii i Stanisławy 

TARASZEWSKICH 

WIATR I RÓŻA… 
W ogrodzie rosła róża. 

Zakochał się w niej wiatr. 

Byli zupełnie różni, 

on — lekki i jasny, 

ona — nieruchoma i ciężka jak krew. 

Przyszedł człowiek 

w drewnianych sabotach 

i gołymi rękami zerwał różę. 

Wiatr skoczył za nim, 

ale tamten zatrzasnął przed nim drzwi. 

— Obym skamieniał 

— zapłakał nieszczęśliwy. 

— Mogłem obejść cały świat, 

mogłem nie wracać wiele lat, 

ale wiedziałem, że ona zawsze czeka. 

Wiatr rozumiał, 

że aby naprawdę cierpieć, 

trzeba być wiernym. 

HERBERT, Zbigniew Bolesław Ryszard (1924, Lwów –1998, Warszawa) 
POWSTANIE WARSZAWSKIE – TOMIAK, Edward (ok. 1924, Poznań – 1943, KL Mauthausen, Melk) – 19-20.IX.1944; źródło: www.1944.pl 

PATRON TYGODNIA: BŁ. SALWIUSZ HUIX Y MIRALPEIX, MĘCZENNIK 
Na świat przyszedł 22.XII.1877 w wiosce Santa Mar-
garita de Vellors, w prowincji Girona, w Hiszpanii. 

Pochodził z głęboko wierzącej, dość dobrze sytuo-
wanej rodziny. Nie było więc dla nikogo niespo-
dzianką, gdy mając już 10 lat zdecydował się opuścić 
dom rodzinny i wstąpić do niższego seminarium 
duchownego, czyli gimnazjum. 

Przyszło powołanie i 19.IX.1903 przyjął z rąk bpa Jó-
zefa Torras y Bages święcenia kapłańskie. 

Następnie posługiwał jako wikariusz w parafiach Coll 
i San Vicente de Castellet. 

Cztery lata później aliści zapukał do Zgromadzenia 
Oratorian, czyli Filipinów, w Vich. Został przyjęty 
i rozpoczął posługę zakonną – był spowiednikiem, 
posługiwał w różnych grupach modlitewnych, wśród 
młodych ludzi, odwiedzał chorych, katechizował. 
Zorganizował konfraternię dla żonatych mężczyzn 
pod patronatem św. Józefa. Zachęcał do aktywnego apostolatu. 

Ponadto wykładał teologię ascetyczną i mistyczną w zakonnym seminarium… 

W 1927 był już przełożonym swojej niewielkiej społeczności. I wówczas niespo-
dzianie został mianowany tytularnym biskupem Sleymbrii i administratorem 
apostoskim wyspy Ibiza, przez poprzednie 69 lat pozbawionej swego biskupa. 
Wyświęcił go Fryderyk kard. Tedeschini… 

Na ingres, który miał miejsce 28.VI.1927, przyszły tysiące ludzi… 

W 1931 obalona została monarchia i powstała tzw. Druga Republika Hiszpańska. 
Rozpoczął się czas prześladowań religijnych w Hiszpanii. 

M.in. 6.II.1932 państwo przejęło cmentarze usuwając z nich krzyże i zabraniając 
katolickich pochówków. W rezultacie na Ibizie wyrzucony z lokalego cmentarza 
krucyfiks lewacy przywlekli i rzucili przed drzwiami katedry. Wówczas Salwiusz 
wziął go na ramiona i wniósł do świątyni… 

Świątynie płonęły. Inne były zamieniane na magazyny. Coraz częściej zdarzały 
się bezpośrednie ataki na duchownych… 

W liście apostolskim na Wielki Post 1932 Salwiusz powiedział swej owczarni, iż 
„choćby i psy szczekały a świnie ryczały, to słońce i księżyc będą nadal świecić”… 

28.I.1935 został biskupem diecezji Lleida. 

Tymczasem lewacka dyktatura – acz sankcjonowana „demokratycznymi” 
wyborami – przybierała coraz ostrzejsze formy. Wobec tego 17.VII.1936 gen. 
Franciszek Franco wszczął bunt – rozpoczęła się wojna domowa. 

W odpowiedzi Hiszpanię ogarnął „czerwony terror”, skierowany głównie przeciw 
katolikom – o natężeniu nieznanym w zasadzie od czasów starożytnych, a według 
wielu największym i najokrutniejszym w historii. Pochłonąć miał 13 biskupów, 
4,172 diecezjalnych kapłanów i kleryków, 2,376 zakonników i mnichów, 95 se-
minarzystów oraz 283 siostry zakonne – razem co najmniej 6,832 ofiary wśród 
duchowieństwa diecezjalnego i zakonnego, męskiego i żeńskiego. Katolików 
świeckich nie da się policzyć… 

Lleidę już 20.VII.1936 opanowały bandy rewolucyjne. Spalono katedrę i miejskie 
kościoły. W następnych miesiącach wymordowano 80% całego duchowieństwa 
diecezji. Ostatnia zachowana fotografia bpa Sylwiusza przedstawia go w gronie 
młodych kapłanów, którym właśnie udzielił sakramentu kapłaństwa – miesiąc 
później tylko jeden z nich jeszcze żył. Jeden z uczniów niższego seminarium, 
15 letni chłopak, został postawiony przez „ludowym” sądem. Tłum wrzeszczał 
„śmierć!”, „sędzia” teatralnie umył ręce i skazał chłopca na śmierć. Pobito go, 
rozebrano i przybito do deski u powały… 

21.VII.1936, po spaleniu katedry, lewacy skierowali się ku rezydencji biskupa. 
Sylwius spożył NAJŚWIĘTSZY SAKRAMENT przechowywany w domowej kaplicy, 
po czym z najbliższymi współpracownikami wymknął się bocznymi drzwiami. 

Ukrył się w domu ogrodnika, ale zdając sobie sprawę z niebezpieczeństwa, na ja-
kie naraża jego rodzinę, udał się na posterunek policji. Powiedzieć miał: „Jestem 
biskupem Lleida i oddaję się pod waszą opiekę”… 

Natychmiast oddano go w ręce lewackich band… 

W więzieniu napotkał wielu katolickich działaczy i księży. Zapamiętano, że za-

chowywał spokój, którym do końca wręcz emanował w celi… 

Jeszcze tylko raz udało mu się odprawić Mszę św. korzystając z naczyń 
przeszmuglowanych do więzienia. Udzielił Komunii św. Słuchał spowiedzi… 

5.VIII.1936 został w grupie ok. 20 więźniów wywieziony z więzienia. Powiedzia-
no im, że zawożeni są na rozprawę sądową w Barcelonie… 

Ciężarówka zatrzymała się jednak przy lokalnym cmentarzu. 

Uwięzieni zdali sobie sprawę, co ich czeka. Salwiusz udzielił wszystkim 
błogosławieństwa i powiedział: „Bądźcie odważni – za godzinę spotkamy się 
przed naszym PANEM”… Następnie dodać miał tradycyjny kataloński zwrot 
powitalny – po długiej podróży: „Ja soms a sants” (pl. „Jesteśmy świętymi”). Zdążył 
jeszcze wyznać Credo… 

Ofiary zmuszono do wykopania własnego grobu. 

Istnieje przekaz, że zaoferowano mu wolność za porzucenie wiary. Odmówił, ale 
poprosił, by został stracony jako ostatni. Zgodzono się, więc błogosławił kolejno 
rozstrzeliwane osoby. Ale któryś z lewackich bandytów zdenerwował się i strzelił 
mu w błogosławiącą rękę. Salwiusz dalej udzielał błogosławieństwa – ręką lewą. 

Gdy przyszła jego kolej mordercy strzelali celując zwłaszcza w dłonie… 

13.X.2013 w Tarragonie beatyfikował go, w gronie 521 męczenników rewolucji 
w Hiszpanii, w imieniu papieża Franciszka, kard. Amato… (uroczystość 5 sierpnia) 

il.: BŁ. SALWIUSZ HUIX Y MIRALPEIX – Ong, Alvin, centrum parafialne, oratorium, Oxford; źródło: www.oxfordoratory.org.uk 

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/kobiety,90.html#5571
http://www.oxfordoratory.org.uk/blog/post/3052-new-painting-unveiled/
http://www.swzygmunt.knc.pl/

