
   

»»WWWEEEŹŹŹMMMIIIJJJCCCIIIEEE   MMMOOOJJJEEE   JJJAAARRRZZZMMMOOO   NNNAAA   SSSIIIEEEBBBIIIEEE   
III   UUUCCCZZZCCCIIIEEE   SSSIIIĘĘĘ   OOODDDEEE   MMMNNNIIIEEE««  

NR NR NR NR XXXXXXXXVVVVIIIIIIII/2008/2008/2008/2008    (325)    GGGGAZETKA PARAFII AZETKA PARAFII AZETKA PARAFII AZETKA PARAFII ŚWWWW....    ZZZZYGMUNTA W YGMUNTA W YGMUNTA W YGMUNTA W SSSSŁOMCZYNIEŁOMCZYNIEŁOMCZYNIEŁOMCZYNIE    6666 LIPCA LIPCA LIPCA LIPCA    2008200820082008    

   strona — 1 — 

Jezus w całym swoim życiu ukazuje się jako nasz wzórJezus w całym swoim życiu ukazuje się jako nasz wzórJezus w całym swoim życiu ukazuje się jako nasz wzórJezus w całym swoim życiu ukazuje się jako nasz wzórPor. Rz 15, 5; Flp 2, 5: jest "człowiekiem : jest "człowiekiem : jest "człowiekiem : jest "człowiekiem 459, 359 doskonałym" doskonałym" doskonałym" doskonałym"Sobór Watykański II, konst. Gaudium et spes, 38, który zaprasza nas, , który zaprasza nas, , który zaprasza nas, , który zaprasza nas, 
abyśmy się stali Jego uczniami i szli abyśmy się stali Jego uczniami i szli abyśmy się stali Jego uczniami i szli abyśmy się stali Jego uczniami i szli 2607 za Nim. Przez swoje uniżenie  za Nim. Przez swoje uniżenie  za Nim. Przez swoje uniżenie  za Nim. Przez swoje uniżenie dał nam wzór do naśladowaniadał nam wzór do naśladowaniadał nam wzór do naśladowaniadał nam wzór do naśladowaniaPor. J 13, 15, przez swoją modlitwę pociąga do modlitwy, przez swoją modlitwę pociąga do modlitwy, przez swoją modlitwę pociąga do modlitwy, przez swoją modlitwę pociąga do modlitwyPor. Łk 11,1, , , , 
przez swoje ubóstwo wzywa do dobrowolnego przyjęcia ogołocenia i prześladowańprzez swoje ubóstwo wzywa do dobrowolnego przyjęcia ogołocenia i prześladowańprzez swoje ubóstwo wzywa do dobrowolnego przyjęcia ogołocenia i prześladowańprzez swoje ubóstwo wzywa do dobrowolnego przyjęcia ogołocenia i prześladowańPor. Mt 5, 11-12....    [KKK, 520] 

CCCCCCCCZZZZZZZZTTTTTTTTEEEEEEEERRRRRRRRNNNNNNNNAAAAAAAASSSSSSSSTTTTTTTTAAAAAAAA        NNNNNNNNIIIIIIIIEEEEEEEEDDDDDDDDZZZZZZZZIIIIIIIIEEEEEEEELLLLLLLLAAAAAAAA        ZZZZZZZZWWWWWWWWYYYYYYYYKKKKKKKKŁŁŁŁŁŁŁŁAAAAAAAA        
Z Z Z Z KSIĘGI KSIĘGI KSIĘGI KSIĘGI PROROKA PROROKA PROROKA PROROKA ZZZZACHARIACHARIACHARIACHARIASZAASZAASZAASZAZa 9,9–10 

To mówi Pan: 
»Raduj się wielce, Córo Syjonu, wołaj radośnie, Córo Jeruzalem! Oto Król 
twój idzie do ciebie, sprawiedliwy i zwycięski. Pokorny jedzie na osiołku, na 
oślątku, źrebięciu oślicy. On zniszczy rydwany w Efraimie i konie 
w Jeruzalem, łuk wojenny strzaska w kawałki, pokój ludom obwieści. Jego 
władztwo sięgać będzie od morza do morza, od brzegów Rzeki aż po 
krańce ziemi«. 

PSALM RESPONSORYJNYPSALM RESPONSORYJNYPSALM RESPONSORYJNYPSALM RESPONSORYJNYPs145 

REFREN: Będę Cię wielbił, Boże mój i KróluBędę Cię wielbił, Boże mój i KróluBędę Cię wielbił, Boże mój i KróluBędę Cię wielbił, Boże mój i Królu 
Będę Cię wielbił, Boże mój i Królu, 
i sławił Twoje imię przez wszystkie wieki. 
Każdego dnia będę Ciebie błogosławił 
i na wieki wysławiał Twoje imię. 

Pan jest łagodny i miłosierny, 
nieskory do gniewu i bardzo łaskawy. 
Pan jest dobry dla wszystkich, 
a Jego miłosierdzie nad wszystkim, co stworzył. 

Niech Cię wielbią, Panie, wszystkie Twoje dzieła 
i niech Cię błogosławią Twoi święci. 
Niech mówią o chwale Twojego królestwa 
i niech głoszą Twoją potęgę. 

Pan jest wierny we wszystkich swoich słowach 
i we wszystkich dziełach swoich święty. 
Pan podtrzymuje wszystkich, którzy upadają, 
i podnosi wszystkich zgnębionych. 

Z LISTU ŚWIĘTEGO Z LISTU ŚWIĘTEGO Z LISTU ŚWIĘTEGO Z LISTU ŚWIĘTEGO PPPPAWŁA AWŁA AWŁA AWŁA AAAAPOSTOŁA DO POSTOŁA DO POSTOŁA DO POSTOŁA DO RRRRZYMIANZYMIANZYMIANZYMIANRz 8,9.11–13 

 
ŚW. PAWEŁ, SAVOLDO, Giovanni Girolamo (1480, Brescia - 1548, Wenecja), 1533, czarna, biała i 

czerwona kreda na niebieskim papierze, J. Paul Getty Museum, Los Angeles; źródło: www.getty.edu 

Bracia: 
Wy nie żyjecie według ciała, lecz według ducha, jeśli tylko Duch Boży 

w was mieszka. Jeżeli zaś kto nie ma Ducha Chrystusowego, ten do Niego 
nie należy. A jeżeli mieszka w was Duch Tego, który Jezusa wskrzesił 
z martwych, to Ten, co wskrzesił Chrystusa Jezusa z martwych, przywróci 
do życia wasze śmiertelne ciała mocą mieszkającego w was swego Ducha. 
Jesteśmy więc, bracia, dłużnikami, ale nie ciała, byśmy żyć mieli według 
ciała. Bo jeżeli będziecie żyli według ciała, czeka was śmierć. Jeżeli zaś 
przy pomocy Ducha uśmiercać będziecie popędy ciała, będziecie żyli. 

AKLAMACJAAKLAMACJAAKLAMACJAAKLAMACJAMt 11,25 Alleluja, Alleluja, AllelujaAlleluja, Alleluja, AllelujaAlleluja, Alleluja, AllelujaAlleluja, Alleluja, Alleluja 
Wysławiam Cię, Ojcze, Panie nieba i ziemi, 

że tajemnice królestwa objawiłeś prostaczkom. 

SŁOWA SŁOWA SŁOWA SŁOWA EEEEWANGELII WEDŁUG ŚWWANGELII WEDŁUG ŚWWANGELII WEDŁUG ŚWWANGELII WEDŁUG ŚW....    MMMMATEUSZAATEUSZAATEUSZAATEUSZAMt 11,25–30 

W owym czasie Jezus przemówił tymi słowami: 
»Wysławiam Cię, Ojcze, Panie nieba i ziemi, że zakryłeś te rzeczy przed 
mądrymi i roztropnymi, a objawiłeś je prostaczkom. Tak, Ojcze, gdyż takie 
było Twoje upodobanie. Wszystko przekazał Mi Ojciec mój. Nikt też nie zna 
Syna, tylko Ojciec, ani Ojca nikt nie zna, tylko Syn, i ten, komu Syn zechce 
objawić. 
Przyjdźcie do Mnie wszyscy, którzy utrudzeni i obciążeni jesteście, a Ja was 
pokrzepię. Weźmijcie moje jarzmo na siebie i uczcie się ode Mnie, bo 
jestem łagodny i pokorny sercem, a znajdziecie ukojenie dla dusz 
waszych. Albowiem jarzmo moje jest słodkie, a moje brzemię lekkie«. 

PATRON TYGODNIA:    ŚWŚWŚWŚW....    WWWWERONIKA ERONIKA ERONIKA ERONIKA GGGGIULIANIIULIANIIULIANIIULIANI    
Urodziła się 1660 w Mercatello, w zamożnej rodzinie Mancini. Rodzice dali jej na 
chrzcie imię Urszula. Kiedy miała 5 lat, umarła jej matka. Sakrament 
Bierzmowania otrzymała w siódmym roku życia. W 1677, wbrew woli ojca, 
pragnąc oddać się Panu Jezusowi całkowicie na służbę - jako żertwa ofiarna za 
grzechy ludzkie - wstąpiła do kapucynek w Citta di Castello. W rok potem 
połączyła się z zakonem ślubami (przyjmując imię Weroniki). W klasztorze 
przeszła wszystkie stopnie w hierarchii: od furtianki, kucharki, szatniarki, piekarki, 
zakrystianki, mistrzyni nowicjuszek aż po urząd ksieni. 
Wyróżniała się delikatnością sumienia: lękała się najmniejszej przewiny i każdą 
opłakiwała. Ze swoich ułomności zwierzała się publicznie. Surowa dla siebie, była 
delikatna i zatroskana o siostry, zwłaszcza chore. Umiała rozbudzić tak wielkiego 
ducha gorliwości, że siostry rywalizowały ze sobą w obserwancji zakonnej. Choć 
była surowa i wymagająca w zakresie kultywowania cnoty ubóstwa 
franciszkańskiego, to równocześnie była matką dbającą, by siostrom nie 
brakowało niczego, co konieczne do posiłku, ubrania, czy leczenia. 
Cierpiała wiele nie tylko z powodu zadawanych sobie pokut, ale z powodu często 
nawiedzających ją dolegliwości i chorób. Do tych jednak fizycznych cierpień 
doszły cierpienia duchowe: oschłości, stany opuszczenia i osamotnienia 
duchowego. Wszystko to znosiła z heroicznym poddaniem się woli Bożej. 

Pan Jezus pocieszał ją darem ekstaz i widzeń 
nadprzyrodzonych. Już ok. 1678 miała wizję 
Chrystusa niosącego Swój krzyż i od tego czasu 
cierpiała na ból serca (po śmierci na jej sercu 
odkryto odcisk krzyża). Gdy w 1694 otrzymała 
bolesne stygmaty korony cierniowej, a trzy lata 
później, w Wielki Piątek, pięć ran na rękach, 
stopach i boku, na polecenie biskupa poddała się 
leczeniu lekarskiemu - bez rezultatów. 
Spowiednik, nie rozumiejąc jej stanów, poczytał 
je za swego rodzaju opętanie szatańskie, za 
symulację. Doszło do tego, że zakazał jej 
przystępować do Komunii świętej, a jej sprawę 
oddał nawet do rozpatrzenia Kongregacji Św. O-
ficjum. Na te jawne już prześladowania Weronika 
odpowiadała tylko pokornymi słowami: "Krzyże 
i męki są radosnym darem dla mnie z Bożej ręki". 
Wszystkie cierpienia ofiarowała za nawrócenie 
grzeszników, by ich ratować od potępienia 
wiecznego. 
Mistyczne życie nie przeszkodziło jej jednakże 

być kobietą praktyczną. Mistrzynią swego klasztoru była wszak 33 lata, ksienią 11 
lat (zabraniała nowicjuszkom czytania rozpraw mistycznych!) W tej ostatniej roli 
przewodziła powiększeniu klasztoru i instalacji systemu wodociągowego. 
Z polecenia spowiedników Weronika zostawiła cenny dziennik swojego życia, 
w którym opisuje swoje mistyczne przeżycia. Zachowały się też jej listy i poezje. 
Po długiej i bardzo bolesnej chorobie Weronika zmarła w 1727. Do chwały 
błogosławionych wyniósł ją w 1802 Pius VII, a do chwały świętych Grzegorz XVI 
w 1839. Jej ciało zachowało się w nienaruszonym stanie… (uroczystość 9 lipca) 
il.: ŚW. WERONIKA GULIANI; źródło www.catholictradition.org 
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INFORMACJE PARAFIALNE 
 Przypominamy i uwrażliwiamy! wszystkich, że w okresie wakacji 
(do 31.VIII) z sakramentu pokuty (spowiedzi) można 
korzystać tylko i wyłącznie PÓŁ GODZINY PRZED KAŻDĄ MSZĄ ŚW. 
W czasie Mszy św. spowiedzi NIE MA. 

 6.VII (niedziela): Po sumie comiesięczna adoracja Najświętszego 
Sakramentu. Po niej - spotkanie Kół Żywego Różańca. 

 11.VII (piątek): Po Mszy św. o 18:00 KORONKA DO BOŻEGO 

MIŁOSIERDZIA. Zapraszamy! 
 12.VII (sobota): Wypominki o 17:30. Bezpośrednio po 
nabożeństwie Msza św. w intencji zmarłych z wypominek. 

 19-20.VII (sobota-niedziela): W parku Cubryny (na tyłach Bib-
lioteki Uniwersytetu Warszawskiego) spotkanie pod hasłem 
"Sydney w Warszawie". Poprzez łącze satelitarne 
uczestniczyć będzie można w Światowych Dniach Młodzieży 
w Sydney. Program – w gablotce przed kościołem. 

 Przypominamy o uiszczaniu opłat za obozy wakacyjne dzieci 
(1-15.VIII nad jeziorem Zdworskim - koszt 650- zł.; oraz 9-
22.VIII w Bieszczadach - koszt 700,- zł.)! 

 Chrzty w lipcu w 4tą niedzielę miesiąca, 27.VII na sumie. 
Zgłoszenia do 19.VII w kancelarii. Przygotowanie, dla 
rodziców i chrzestnych, 20.VII po sumie, w kościele. 

 Na stoliku przy ołtarzu św. Zygmunta, Patrona naszej parafii 
i tej gazetki, wyłożone są obrazki z wizerunkami św. Zyg-
munta i Matki Bożej Nieustającej Pomocy. Koszt obrazka - 
dobrowolna ofiara. Dochód przeznaczony jest na Caritas 
parafialny, czyli pomoc dla najbardziej potrzebujących. 

 Zachęcamy do lektury prasy i wydawnictw katolickich! 
ZAPOWIEDZI 
Zapowiedź I: Radosław Adam KOSZ, kawaler z parafii Matki Bożej 

Różańcowej w Warszawie, i Joanna BIELECKA, panna z 
Szymanowa, parafia tutejsza 

Zapowiedź I: Aleksander Radosław STAROS, kawaler z Brześc, 
parafia tutejsza, i Monika ZIELIŃSKA, panna z parafii 
Niepokalanego poczęcia NMP w Górze Kalwarii 

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

WITAMY! 
29.VI.2008 do grona członków Kościoła Powszechnego i naszej parafii 
przyjęta, w sakramencie Chrztu Świętego, została: 

 Inga NOGAL, Turowice  
Jam Alfa i Omega, Pierwszy i Ostatni, Początek i KoniecAp 22, 23 

ODESZLI 
W ostatnim czasie odeszli z naszego grona: 

śp. Władysław UTRATA, † 23.VI.2008, l. 71 
śp. Włodzimierz EKSZTAJN, † 30.VI.2008, l. 48 

śp. Stanisław MILEWSKI, † 30.VI.2008, l. 80 
śp. Eugenia KOWALCZYK, † 3.VII.2008, l. 76 

Wieczne odpoczywanie racz Im dać Panie! 

POLSKIE MADONNY (100): MYŚLENICKA PANI 
Obraz, dzieło nieznanego malarza włoskiego z drugiej połowy XVI w., 
wykonany farbami olejnymi na desce o wymiarach 51×68 cm, należał do 
papieża Sykstusa V, który w 1590 przekazał go testamentem swej 
krewnej, zakonnicy w Wenecji. Do Krakowa przywiózł go w 1596 magnat 
polski, podróżnik i dyplomata, książę Jerzy Zbaraski, późniejszy kasztelan 
krakowski. W 1624 oficjalista Marcin Grabysza z Myślenic, w czasie 
panującej w Krakowie zarazy, uprosił ludzi księcia (przeważnie 
kalwinistów), aby obrazu nie palili (z nakazu władz miejskich wszystkie 
przedmioty z domów objętych zarazą, jako "zapowietrzone", miały zostać 
spalone), ale dali mu, po czym przewiózł go do siebie w Łagiewnikach. 
W 1629, na skutek postępującej choroby oczu, Grabysza przeniósł się do 
domu rodzinnego w Myślenicach. 
W 1633 na właściciela obrazu i domowników, wg zachowanej relacji 
proboszcza, „taki strach padł… że ani jedli, ani spali… Zgromadzenie ludzi 
zeszło się tak wielkie, ponieważ widać było światło i jasność… Oglądający 
obraz widzieli oczami na lewej stronie twarzy Najświętszej Panny 
spływające krople”. Cierpiący doznawali ulgi, gdy na zbolałe miejsca 
przykładali chusty, którymi dotykano płaczącego wizerunku… Wśród 
uzdrowionych pierwszym był Grabysza, który odzyskał wzrok… 
Zjawisko powtórzyło się kilkanaście razy. Obraz przeniesiono do kościoła 

parafialnego w Myślenicach i umieszczono tymczasowo w zakrystii, a po 
szczegółowym dochodzeniu, gdy komisja teologiczna uznała obraz za 
cudowny umieszczono go w ołtarzu. W latach 1642-6 książę Aleksander 
Koniecpolski, wojewoda sandomierski, jako wotum za uzdrowienie syna 
Stanisława, późniejszego kasztelana krakowskiego i hetmana wielkiego 
koronnego, wystawił okazałą kaplicę z kamienia ciosanego, gdzie 
przeniesiono cudowny obraz i tam po dziś dzień cześć odbiera. 
Niezwykłe uzdrowienia mnożyły się 
a wieść o nowym sanktuarium szła 
coraz dalej, przyciągając pątników… 
Bogate wota w 1658 splądrowali 
Szwedzi, paląc i kościół, ale obraz 
Matki Boskiej dobrze ukryto i szczę-
śliwie zachowano. Kaplicę ze 
zniszczeń podźwignął wspomniany 
Stanisław Koniecpolski. Drugi raz 
pozostawiane przez pątników wota 
w 1809 zrabowali Austriacy… 
W XVIII i XIX w. kult Myślenickiej 
Pani został przyćmiony kultem 
pobliskiej (30 km) Matki Bożej 
Kalwaryjskiej, kopii obrazu myśle-
nickiego. Nie zamarł jednakże: jak 
w przededniu uroczystości mille-
nijnych mówił abp Karol Wojtyła: 
Sława cudów Matki Bożej 
Myślenickiej zataczała ogromnie szerokie kręgi, a kult Jej (obrazu) 

rozpowszechniony był na całą Polskę. […] stanowi ona [parafia wraz z 
wizerunkiem] bezcenny wkład w tysiąclecie chrześcijaństwa na naszej ziemi. 
24.VIII.1969 r. kard. Wojtyła przyozdobił Myślenicką Panią papieskimi 
koronami, a 10.VI.1983, po świętokradczej kradzieży oryginalnych koron - 
już jako Jan Paweł II - dokonał Jej rekoronacji. 

…Cieszcie się Myślenice macie czym koniecznie 
Oto was Matka Boża nie opuści wiecznie 
Podajcie się w obronę Jej się poruczając 

I nas wszystkich modlitwy ku temu przyłączając 
Aby ktokolwiek jedno tej Panny pomocy 

Wzywa: był uczestnikiem swych próśb z boskiej mocy 
adres: Sanktuarium MB Myślenickiej, 32-400 Myślenice, ul. Królowej Jadwigi 5 
wiersz: XVII w, fragment. il. źródło: theotokos.ovh.org 

NIECH ZIŚCI SIĘ EPIFANIA… 
Wyniszczony narkotykami szalem spalin uduszony 
spalony w gwiazdę płonącą goreje Super Nowa 
trzech wieczorów — chaosu pożądania udręki 
wchodzi na trampolinę zaczyna od nowa 

karzełku naszych czasów gwiazdko zetlałych wieczorów 
artysto z kozią stopą który przedrzeźniasz demiurga 
jarmarczna apokalipsa o książę lunatyków 
skryj twarz nienawistną 

póki czas jeszcze przywołaj Baranka wody oczyszczenia 
niech wzejdzie gwiazda prawdziwa Lacrimoso Mozarta 
przywołaj gwiazdę prawdziwą krainę stulistną 
niech ziści się Epifania otwarta jest Nowa Karta 

„PORTRET KOŃCA WIEKU”, HERBERT, Zbigniew (1924, Lwów – 1998, Warszawa) 

POCZET PAPIEŻY (113): BONIFACY VI 
Był synem biskupa Hadriana. Dwukrotnie, jako subdiakon i jako kapłan, 
był suspendowany przez Jana VIII. Nadchodził, jak to określł później kard. 
Baroniusz, żelazny wiek X, wiek choasu - po zmierzchu antyczności, 
upadku cesarstwa karolingiańskiego, najazdów coraz to nowych 
barbarzyńców. Chaos nie ominął i papiestwa. 
Papieżem został wybrany przez lud rzymski 
natychmiast po śmierci Formozusa w 896. 
Zmarł jednakże (zamordowany przez gang 
rodziny Spoleto?) po 15 dniach pontyfikatu 
i został pochowany w Rzymie w portyku 
bazyliki św. Piotra. 
Synod rzymski zwołany w 898 przez Jana IX 
unieważnił elekcję Bonifacego. Zabronił też 
stosowania w przyszłości niekanonicznych 
praktyk wyboru osób suspendowanych. 
Jednakże - choć synod w Rawennie w 900 nakazał 
wykreślić go z listy następców św. Piotra - Bonifacy VI do dziś wymieniany 
jest w Annuario Pontificio jako prawowity papież. 
il. BONIFACY VI, boczna nawa Bazyliki św. Pawła za Murami, Rzym, źródło: www.niedziela.pl 

niedziela i uroczystości obowiązujące: 08:45, 10:30, 12:00 (suma), 18:00 
święta pracujące: 08:45, 18:00 

MMMM SZ E  SZ E  SZ E  SZ E  

ŚŚŚŚW IW IW IW IĘĘĘĘTETETETE  
dni powszednie: 07:30 (codziennie), 18:00 (Pt – Sb) 
tel. (0-22) 754 47 32, fax. (0-22) 754 41 02; e-mail: swzygmunt.slomczyn@op.pl 
dni powszednie (z przerwą na 

Msze św. i nabożeństwa): 08:00–09:30, 17:00–19:00 
KKKK A N CE LA RIA  A N CE LA RIA  A N CE LA RIA  A N CE LA RIA  

PPPP A RA FIA LNAA RA FIA LNAA RA FIA LNAA RA FIA LNA  
niedziele i święta: nieczynna 

KKKK SISISISIĘŻĘŻĘŻĘŻAAAA  Dziekan mgr Stefan KOTWIŃSKI, Wikariusz Marcin KLOTZ 
  


