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Racją wiary nie jest fakt, że prawdy objawione okazują się prawdziwe i zrozumiałe w świetle naszego rozumu naturalnego. 

Wierzymy z powodu „autorytetu samego objawiającego się BOGA, który nie może ani sam się mylić, ani nas mylić”. 

„Aby jednak posłuszeństwo naszej wiary było zgodne z rozumem, BÓG zechciał, by z wewnętrznymi pomocami DUCHA ŚWIĘTEGO były połączone także 

argumenty zewnętrzne JEGO Objawienia”Sobór Watykański I: DS 3009. 

Tak więc cuda CHRYSTUSA i świętychpor. Mk 16, 20; Hbr 2, 4, proroctwa, rozwój i świętość Kościoła, jego płodność i trwałość „są pewnymi znakami Objawienia, 

dostosowanymi do umysłowości wszystkich”, są „racjami wiarygodności”, które pokazują, że „przyzwolenie wiary żadną miarą nie jest ślepym dążeniem 

ducha”Sobór Watykański I: DS 3008-3010. [KKK, 156] 

DWUDZIESTA NIEDZIELA ZWYKŁA 

 

KOBIETA KANANEJSKA — COPPING, Harold (1863, Camden Town – 1932, Shoreham) 

1910—31, farby wodne, ilustracje prawd. z tzw. „Biblii Coppinga”; źródło: paintingandframe.com 

Z KSIĘGI PROROKA IZAJASZAIZ 56, 1. 6-7 
Tak mówi PAN: 

»Zachowujcie prawo i przestrzegajcie sprawiedliwości, bo MOJE zbawienie 

już wnet nadejdzie i MOJA sprawiedliwość ma się objawić. 

Cudzoziemców zaś, którzy się przyłączyli do PANA, ażeby MU służyć 

i aby miłować imię PANA i zostać JEGO sługami – wszystkich zachowujących 

szabat bez pogwałcenia go i trzymających się mocno MOJEGO przymierza, 

przyprowadzę na MOJĄ świętą górę i rozweselę w MOIM domu modlitwy. 

Całopalenia ich oraz ofiary będą przyjęte na MOIM ołtarzu, bo dom MÓJ będzie 

nazwany domem modlitwy dla wszystkich narodów«. 

PSALM RESPONSORYJNYPS 67 (66), 2-3. 5 I 8 (R.: POR. 4) 

REFREN: Niech wszystkie ludy sławią CIEBIE, BOŻE 

Niech BÓG się zmiłuje nad nami i nam błogosławi; 

niech nam ukaże pogodne oblicze. 

Aby na ziemi znano JEGO drogę, 

JEGO zbawienie wśród wszystkich narodów. 

Niech się narody cieszą i weselą, 

bo rządzisz ludami sprawiedliwie 

i kierujesz narodami na ziemi. 

Niech nam BÓG błogosławi 

i niech cześć MU oddają wszystkie krańce ziemi. 

Z LISTU ŚW. PAWŁA APOSTOŁA DO RZYMIANRZ 11, 13-15. 29-32 
Bracia: 

Do was, pogan, mówię: 

„Będąc apostołem pogan, przez cały czas chlubię się posługiwaniem swoim 

w nadziei, że może pobudzę do współzawodnictwa swoich rodaków 

i przynajmniej niektórych z nich doprowadzę do zbawienia. 

Bo jeżeli ich odrzucenie przyniosło światu pojednanie, to czymże będzie 

ich przyjęcie, jeżeli nie powstaniem ze śmierci do życia? 

Bo dary łaski i wezwanie BOŻE są nieodwołalne. 

Podobnie bowiem jak wy niegdyś byliście nieposłuszni BOGU, teraz zaś 

z powodu ich nieposłuszeństwa dostąpiliście miłosierdzia, tak i oni stali się 

teraz nieposłuszni z powodu okazanego wam miłosierdzia, aby i sami 

w czasie obecnym mogli dostąpić miłosierdzia. 

Albowiem BÓG poddał szystkich nieposłuszeństwu, aby wszystkim okazać 

swe miłosierdzie”. 

AKLAMACJAPOR. MT 4, 23 Alleluja, alleluja, alleluja 

JEZUS głosił Ewangelię o królestwie 

i leczył wszelkie choroby wśród ludu. 

SŁOWA EWANGELII WG ŚW. MATEUSZAMT 15, 21-28 

JEZUS podążył w okolice Tyru i Sydonu. 

A oto kobieta kananejska, wyszedłszy z tamtych stron, wołała: 

„Ulituj się nade mną, PANIE, SYNU DAWIDA! 

Moja córka jest ciężko nękana przez złego ducha”. 

Lecz ON nie odezwał się do niej ani słowem. 

Na to podeszli JEGO uczniowie i prosili GO: 

„Odpraw ją, bo krzyczy za nami”. 

Lecz ON odpowiedział: 

»Jestem posłany tylko do owiec, które poginęły z domu Izraela«. 

A ona przyszła, padła MU do nóg i prosiła: 

„PANIE, dopomóż mi”. 

ON jednak odparł: 

»Niedobrze jest zabierać chleb dzieciom, a rzucać szczeniętom«. 

A ona odrzekła: 

„Tak, PANIE, lecz i szczenięta jedzą okruchy, które spadają ze stołu ich 

panów”. 

Wtedy JEZUS jej odpowiedział: 

»O niewiasto, wielka jest twoja wiara; niech ci się stanie, jak pragniesz!« 

Od tej chwili jej córka była zdrowa. 

PATRON TYGODNIA: BŁ. SZYMON ŁUKACZ, MĘCZENNIK 
Na świat przyszedł 7.VII.1893 w wiosce Starunia 
ok. 35 km od Stanisławowa, naonczas w tzw. Królestwie 
Galicji i Lodomerii, czyli Galicji, należącej do zaborcze-
go cesarstwa Austro-Węgier, w rodzinie chłopskiej. 

Po ukończeniu gimnazjum w Kołomyi w 1913 wstąpił 
do greckokatolickiego seminarium duchownego 
w Stanisławowie. 

Na dwa lata, podczas I wojny światowej, musiał przer-
wać studia, ale w końcu w 1919, tuż po zakończeniu 
wojny polsko-ukraińskiej i objęciu Galicji Wschodniej 
przez II Rzeczpospolitą, seminarium ukończył. 

Tego samego roku. w X.1919 w Stanisławowie, przyjął 
święcenia kapłańskie, z rąk bpa Grzegorza Chomy-
szyna, ordynariusza ukraińskiej greckokatolickiej epar-
chii stanisławowskiej, i został wikariuszem we wsi 
Lackie Szlacheckie… dokończenie na odwrocie 

http://www.swzygmunt.knc.pl/
http://paintingandframe.com/buy/harold_copping_the_woman_of_canaan_framed_paint-18510.html
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INFORMACJE PARAFIALNE 
 25.VIII (piątek): 

 Jak w każdy 4. piątek miesiąca po Mszy św. o 1800 zapra-

szamy! na Różaniec rodziców za dzieci. 
 Chrzty w sierpniu w 4tą niedzielę miesiąca, 27.VIII, na sumie. 

 9–10.IX: Pielgrzymka Różańca Rodziców za dzieci do san-
ktuariów w Piekarach Śląskich, na Górę św. Anny, Leśniowa 
i św. Anny k. Częstochowy. W programie również zwiedzanie 
kopalni „Guido” w Zabrzu. Przejazd autokarem. Nocleg 
w Domu Pielgrzyma na Górze św. Anny. Przewidywany koszt 
– ok. 250 zł. Są jeszcze wolne miejsca – zapisy w zakrystii. 
Zapraszamy! 

 Zainteresujmy się!, szczególnie w okresie wakacyjnym, prasą 

katolicką. Naprawdę warto! 

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

13.VIII Michał TURALSKI, Piaseczno  

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

ŚLUBY 
Sakrament Małżeństwa w ostatnim czasie przyjęli: 

19.VIII Radosław Maciej PASTERSKI i Małgorzata NOGAL 
29.VII Piotr MAJEWSKI i Edyta TRYKACZ 
22.VII Mariusz Robert SZEWCZYK i Karolina KŁOS 

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

ZAPOWIEDZI 
Zapowiedź II: Jan Stanisław BOGDAŃSKI, kawaler z parafii pw. Matki 

Bożej z Lourdes w Warszawie, i Weronika Józefina BORECKA, 
panna z parafii tutejszej 

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

INTENCJE MSZALNE I MODLITEWNE 

21.VIII 
(poniedziałek) 

730  

1800 
w intencji Alicji, z racji 60. urodzin, i Wojciecha, z racji 40. urodzin, 

z prośbą o błogosławieństwo BOŻE i wszelkie potrzebne łaski 

dla jubilatów 

22.VIII 
(wtorek) 

730 † cierpiących w czyśćcu 

1800 
dziękczynna, w 30 rocznicę ślubu Anny i Ryszarda, 

z prośbą o błogosławieństwo BOŻE i wszelkie potrzebne łaski 

dla jubilatów 

23.VIII 
(środa) 

730  

1800 † Piotra SZCZĘSNEGO, w 15. rocznicę śmierci 

24.VIII 
(czwartek) 

730 w pewnej intencji 

1800 † Jadwigi i Zbigniewa AMBROZIKÓW 

25.VIII 
(piątek) 

730 † Waldemara i Zdzisławy STRUŻYŃSKICH 

1800 † Jana GRZYWACZA 

26.VIII 
(sobota) 

730 
dziękczynno–błagalna, w intencji Mariusza i Katarzyny, 

w 17. rocznicę ślubu 

1800 
† Marioli PILCH, 

zmarłych z rodzin TARSÓW i PILCHÓW  

27.VIII 
(niedziela) 

845 
† Tadeusza KULCZYKA, w 16. rocznicę śmierci, 

Teresy SERAFIN, w 6. rocznicę śmierci 

1030 
† Janiny, Zofii i Józefa MICHALAKÓW, 

Wiktorii i Wojciecha GAWRYSIÓW 

1200 

† Edwarda STRZELECKIEGO, w 20. rocznicę śmierci, 

jego rodziców, 

Teresy DYK, 

zmarłych z rodziny MARDASÓW 

1800 
† Krystyny i Sylwestra WĘCŁAWIAKÓW, 

Zofii KLEBAŃSKIEJ, 

Mariana BUCZKA 

STAWKA HONORU… 
Pamiętaj: nie wolno ci zwątpić 

w wolność, co przyjdzie, choćbyś padł. 

Pamiętaj, że na ciebie patrzy 

ogromny i zdumiony świat. 

I wiedz, że krokiem w nędznym bucie 

jak pomnik dziś w historię wrastasz. 

I wiedz, że w sercu twoim bije 

uparte serce tego miasta. 

Choćby zawiodła wszelka pomoc, 

choć przyjdą dni głodu i moru; 

ostatniej stawki nie przegramy 

– stawki naszego honoru. 

MARCZAK-OBORSKI, Stanisław Kazimierz, ps. „Dziennikarz” (1921, Dzików - 1987, Warszawa) — „Do powstańca” 

 

POWSTANIE WARSZAWSKIE – LOKAJSKI, Eugeniusz, ps. „Brok” (1908, Warszawa – 1944, Warszawa) – 1. dekada VIII.1944, Śród-
mieście Północne, powstańcy z kompanii „Koszta” przy narożniku kamienicy ul. Sienkiewicza 11; źródło: www.1944.pl 

PATRON TYGODNIA: BŁ. SZYMON ŁUKACZ, MĘCZENNIK, DOKOŃCZENIE 
W XII.1920, po wojnie polsko-rosyjskiej, został profesorem teologii moralnej 
w seminarium duchownym w Stanisławowie. Funkcję tę pełnił przez 25 lat, także 
po najeździe Rzeczpospolitej przez Niemców i Rosjan w 1939 – w latach 
pierwszej okupacji rosyjskiej 1939-41, oraz potem w czasie okupacji niemieckiej. 

W 1944 Galicja Wschodnia ponownie została zajęta przez okupanta rosyjskiego. 

Intencje rosyjskie szybko stały się jasne. Poczynając od 11.IV.1945, gdy II wojna 
światowa jeszcze formalnie się nie skończyła, w więzieniach znaleźli się prawie 
wszyscy biskupi ukraińskiego Kościoła greckokatolickiego przebywający na tere-
nach przedwojennej Rzeczypospolitej. Wszyscy, poza abpem Slipyjem, zmarli 
w łagrach lub z wycieńczenia tuż po uwolnieniu. 

Aresztowany został również ordynariusz stanisławowski, bp Chomyszyn. Parę dni 
wszelako przed zatrzymaniem potajemnie wyświęcił – udzielił tzw. chirotonii – 
4 biskupów, w tym Jana Słeziuka – na biskupa-koadiutora, z prawem następstwa, 
w przypadku swego aresztowania; oraz Szymona – jako biskupa pomocniczego. 

Rok potem, 8-10.III.1946, na tzw. pseudosoborze lwowskim, nigdy nie uznanym 
przez Stolicę Apostolską, Rosjanie, za pomocą apostatów, „formalnie” zlikwido-
wali ukraiński Kościół greckokatolicki – czyli odmówili mu prawa do istnienia – 
rabując jego własność i wcielając struktury do rosyjskiej Cerkwii Prawosławnej. 
Na wschód od Bugu Kościół greckokatolicki istniał odtąd już tylko w podziemiu… 

Szymon odmówił wstąpienia do cerkwi prawosławnej. Ponieważ seminarium 
duchowne Rosjanie zamknęli powrócił do rodzinnej wioski. Do wspomnianego 
pseudosoboru posługiwał w lokalnym kościele, a potem rozpoczął potajemną 
posługę duszpasterską, w rodzinnym domu i miasteczku Nadworna… 

26.X.1949 został aresztowany przez rosyjskie MWD (następcę NKWD). Następne-
go dnia oskarżono go formalnie o to, że „po wygnaniu [niemieckich] najeźdźców, 
będąc czynnym zwolennikiem Watykanu, podczas procesu unifikacji Kościoła 
greckokatolickiego z Rosyjską Cerkwią Prawosławną w latach 1945-6, sprzeci-
wiał się mu i rozpoczął nielegalną działalność”… 

Śledztwo dwukrotnie przedłużano, bo Rosjanie dowiedzieli się, że prawd. został 
wyświęcony na biskupa. Był wielokrotnie przesłuchiwany. Nie wyparł się wiary 
i nikogo nie wydał. Odpowiadał prosto: „Moje kapłańskie sumienie nie pozwala mi 
na udzielenie odpowiedzi na pytania”… 

W końcu przed sądem stanął 2.II.1950 i został skazany na 10 lat przymusowych 
robót w niewolniczym systemie rosyjskich obozów koncentracyjnych Gułag. 
Przetransportowano go do łagru w okolicach Krasnojarska na Syberii. 

Przez 5 lat niewolniczo pracował jako drwal. Zwolniony został 11.II.1955… 

Powrócił do rodzinnej wioski, na tereny swojej diecezji, i tam posługiwał, jako 
kapłan, w „podziemiu” katolickim, udzielając – tam gdzie to możliwe – 
sakramentów świętych. 

W VII.1962 został ponownie przez Rosjan aresztowany. Sądzony był 24.X.1962 
wraz z innym robotnikiem winnicy PAŃSKIEJ — „podziemnego Kościoła” — 
wspomnianym bpem Janem Śłeziukiem. Oskarżony o „antypaństwową, nielegalną 
działalność religijną” został wraz z bpem Śleziukiem skazany na 5 lat więzienia 
o podwyższonym rygorze i kolejnych 5 lat zesłania na Syberii. 

Obu przetrzymywano w więzieniu w Stanisławowie. Po niecałych 2 latach Szymon 
był już tak chory – w więzieniu nabawił się gruźlicy, którą więzienni lekarze 
„zdiagnozowali” jako astmę, i nie leczyli – że w III.1964 zwolniono go. 

Zdążył jeszcze dojechać do rodzinnej wsi Starunia. Tam dalej potajemnie 
posługiwał, codziennie odprawiając Mszę św, udzielając sakramentów… 
W VIII.1964 jego stan gwałtownie się pogorszył i 22.VIII.1964 zmarł. Pochowany 
został w Staruni… 

Bp Śłeziuk został zwolniony w 1967. Na Syberię już go nie zesłano. Zginął 6 lat 
później, prawd. zamordowany przez rosyjskie służby specjalne. 

Szymon beatyfikowany został 27.VI.2001 we Lwowie przez św. Jana Pawła II, 
w gronie 27 męczenników kościołów rytu bizantyńskiego. Był wśród nich także 
bp Chomyszyn. Był też bp Śłeziuk… (uroczystość 22 sierpnia) 

il.: SZYMON ŁUKACZ, jako profesor seminarium duchownego eparchii Stanisławów; źródło: commons.wikimedia.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 
 

http://www.1944.pl/fototeka/walka,1.html#153
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Simeon_Lukach.jpg
http://www.swzygmunt.knc.pl/

