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DRUGA NIEDZIELA ZWYKŁA 
Z PIERWSZEJ KSIĘGI SAMUELASM 3, 3B-10. 19 

Samuel spał w przybytku Pana, gdzie znajdowała się Arka Przymierza. 

Wtedy Pan zawołał Samuela, a ten odpowiedział: „Oto jestem”. Pobiegł do 

Helego mówiąc mu: „Oto jestem: przecież mnie wołałeś”. Heli odrzekł: „Nie 

wołałem cię, wróć i połóż się spać”. Położył się zatem spać. 

Lecz Pan powtórzył wołanie: «Samuelu!» Wstał Samuel i pobiegł do Helego 

mówiąc: „Oto jestem: przecież mnie wołałeś”. Odrzekł mu: „Nie wołałem 

cię, synu. Wróć i połóż się spać”. Samuel bowiem jeszcze nie znał Pana, a 

słowo Pana nie było mu jeszcze objawione. 

I znów Pan powtórzył po raz trzeci swe wołanie: «Samuelu!» Wstał więc i 

poszedł do Helego, mówiąc: „Oto jestem: przecież mnie wołałeś” Heli 

spostrzegł, że to Pan woła chłopca. Rzekł więc Heli do Samuela: „Idź spać. 

Gdyby jednak kto cię wołał, odpowiedz: ‘Mów, Panie, bo sługa Twój 

słucha’”. Odszedł Samuel i położył się spać na swoim miejscu. 

Przybył Pan i stanąwszy zawołał jak poprzednim razem: «Samuelu, 

Samuelu!» Samuel odpowiedział: „Mów, bo sługa Twój słucha”. Samuel 

dorastał, a Pan był z nim. Nie pozwolił upaść żadnemu jego słowu na 

ziemię. 

PSALM RESPONSORYJNYPS 40 

REFREN: Przychodzę, Boże, pełnić Twoją wolę 

Z nadzieją czekałem na Pana, 

a On się pochylił nade mną 

i wysłuchał mego wołania. 

Włożył mi w usta pieśń nową, 

śpiew dla naszego Boga. 

REFREN: Przychodzę, Boże, pełnić Twoją wolę 

Nie chciałeś ofiary krwawej ani z płodów ziemi, 

ale otworzyłeś mi uszy. 

Nie żądałeś całopalenia i ofiary za grzechy. 

Wtedy powiedziałem: «Oto przychodzę. 

REFREN: Przychodzę, Boże, pełnić Twoją wolę 

W zwoju księgi jest o mnie napisane: 

Radością jest dla mnie pełnić Twoją wolę, mój Boże, 

a Twoje prawo mieszka w moim sercu». 

Głosiłem Twą sprawiedliwość w wielkim zgromadzeniu 

i nie powściągałem warg moich, o czym Ty wiesz, Panie. 

REFREN: Przychodzę, Boże, pełnić Twoją wolę 

Z PIERWSZEGO LISTU ŚW. PAWŁA APOSTOŁA DO KORYNTIAN1 KOR 6, 13C-15A. 17-20 

Bracia: 

Ciało nie jest dla rozpusty, ale dla Pana, a Pan dla ciała. Bóg zaś i Pana 

wskrzesił, i nas również swą mocą wskrzesi z martwych. Czyż nie wiecie, 

że wasze ciała są członkami Chrystusa? Ten zaś, kto się łączy z Panem, 

jest z Nim jednym duchem. 

Strzeżcie się rozpusty; wszelki grzech popełniony przez człowieka jest na 

zewnątrz ciała; kto zaś grzeszy rozpustą, przeciwko własnemu ciału 

grzeszy. Czyż nie wiecie, że ciało wasze jest przybytkiem Ducha Świętego, 

który w was jest, a którego macie od Boga, i że już nie należycie do 

samych siebie? Za wielką bowiem cenę zostaliście nabyci. Chwalcie więc 

Boga w waszym ciele! 

AKLAMACJAJ 1, 41. 17B: Alleluja, alleluja, alleluja 

Znaleźliśmy Mesjasza, to znaczy Chrystusa, 

łaska i prawda przyszły przez Niego 

AKLAMACJA: Alleluja, alleluja, alleluja 

SŁOWA EWANGELII WEDŁUG ŚW. JANA1, 35-42 

Jan stał wraz z dwoma swoimi uczniami i gdy zobaczył przechodzącego 

Jezusa, rzekł: „Oto Baranek Boży”. 

Dwaj uczniowie usłyszeli, jak mówił, i poszli za Jezusem. Jezus zaś 

odwróciwszy się i ujrzawszy, że oni idą za Nim, rzekł do nich: «Czego 

szukacie?» Oni powiedzieli do Niego: „Rabbi, to znaczy: Nauczycielu, gdzie 

mieszkasz?” Odpowiedział im: «Chodźcie, a zobaczycie». 

Poszli więc i zobaczyli, gdzie mieszka, i tego dnia pozostali u Niego. Było to 

około godziny dziesiątej. Jednym z dwóch, którzy to usłyszeli od Jana i 

poszli za nim, był Andrzej, brat Szymona Piotra. Ten spotkał najpierw 

swego brata i rzekł do niego: „Znaleźliśmy Mesjasza” to znaczy: Chrystusa. 

I przyprowadził go do Jezusa. A Jezus wejrzawszy na niego rzekł: «Ty jesteś 

Szymon, syn Jana, ty będziesz nazywał się Kefas», to znaczy: Piotr. 

 
POWOŁANIE ŚW. PIOTRA I ANDRZEJA, Mistrz brukselskich inicjałów (z Bolonii), fragment Mszału, 1389–

1404, tempera, złoto i atrament, pergamin, muzeum Getty, Los Angeles, źródło: www.getty.edu 

PATRON TYGODNIA: ŚW. ANTONI 
Antoni urodził się w środkowym Egipcie w 251. Miał zamożnych i religijnych rodziców, 

których wcześnie stracił, po czym, kierując się wskazaniem Ewangelii, sprzedał 

ojcowiznę, a pieniądze rozdał ubogim. Młodszą siostrę oddał pod opiekę szlachetnym 

paniom, zabezpieczając jej byt materialny. 

Sam udał się na pustynię w pobliżu rodzinnego miasta. Początkowo mieszkał w 

grocie. Około 275 przeniósł się na pustynię Libijską. 10 lat później osiadł w ruinach 

opuszczonej fortecy Pispir na prawym brzegu Nilu. Oddał się pracy fizycznej, 

modlitwie i uczynkom pokutnym. Podjął życie pełne umartwienia i milczenia. Wg św. 

Atanazego musiał znosić wiele jawnych ataków ze strony szatana, który go nękał, 

jawiąc mu się w różnych postaciach. Doznawał wtedy umacniających go wizji 

nadprzyrodzonych. Miał dar widzenia rzeczy przyszłych. Słynął ze świętości i 

mądrości. 

Jego postawa 

znalazła wielu 

naśladowców. Sława 

i cuda sprawiły, że 

zaczęli ściągać 

uczniowie, pragnący 

poddać się jego 

duchowemu kierow-

nictwu. Oaza Farium 

na pustyni zaczęła 

zapełniać się 

rozrzuconymi wokół 

celami eremitów 

(miało ich być około 

6000). Owe wspól-

noty pustelników 

nazwano "laurami" (później także "ławrami"). Wśród pierwszych uczniów Antoniego 

znalazł się św. Hilarion. 

W 311 Antoni gościł w Aleksandrii, wspierając duchowo prześladowanych przez 

cesarza Maksymiana chrześcijan. Spotkał się wówczas ze św. Aleksandrem, 

biskupem tegoż miasta i męczennikiem. Ok. 312 udał się do Tebaidy, gdzie w grocie 

w okolicy Celzum spędził ostatnie lata życia. Stąd wybrał się do Teb, gdzie odwiedził 

św. Pawła Pustelnika. W latach 334-335 był także w Aleksandrii, u biskupa św. 

Atanazego, żarliwego obrońcy czystości wiary. 

Cieszył się wielkim poważaniem. Korespondował m.in. z cesarzem Konstantynem 

Wielkim i jego synami. Zachowane listy Antoniego do mnichów zawierają głównie 

nauki moralne - szczególny nacisk kładzie się w nich na poszukiwanie indywidualnej 

drogi do doskonałości, wsparte lekturą Pisma św. 

Zmarł w 356 mając 106 lat. Jego kult rychło rozprzestrzenił się na całym Wschodzie. 

W 561 cesarz Justynian I przeniósł uroczyście jego relikwie do Aleksandrii. W czasie 

najazdu Arabów na Egipt w 635 przeniesiono je do Konstantynopola. W wieku XII 

krzyżowcy zabrali je stamtąd do Francji do Monte-Saint-Didier, a w 1491 do Saint 

Julien koło Arles. (Uroczystość 17 stycznia) 

Ilustracja powyżej: ŚW. ANTONI KUSZONY BRYŁKĄ ZŁOTA, ANGELICO, Fra (ok. 1400, Vicchio nell Mugello 

- 1455, Rzym), ok. 1436, tempera, 19.728 cm, Museum of Fine Arts, Houston, źródło: www.wga.hu
 

W oczekiwaniu na ten dzień [ostateczny] ciało i dusza wierzącego uczestniczy już w godności "należenia do Chrystusa". Wynika z tego konieczność szacunku 364 dla własnego ciała, 

a także dla ciała drugiego człowieka, szczególnie gdy cierpi: 1397 Ciało … jest … dla Pana, a Pan dla ciała. Bóg zaś i Pana wskrzesił, i nas również swą mocą wskrzesi z martwych. 

Czyż nie wiecie, że ciała wasze są członkami Chrystusa? … Nie należycie do samych siebie …Chwalcie więc Boga w waszym ciele1 Kor 6,13-15. 19-20. [Katechizm Kościoła Katolickiego, 1004] 
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INFORMACJE PARAFIALNE 
 W każdy piątek na Mszy św. o godz. 18:00 w sposób 

szczególny czcimy Miłosierdzie Boże i odmawiamy Koronkę 
do Bożego Miłosierdzia. 

 18.I (środa): Początek Tygodnia Modlitw o Jedność 

Chrześcijan w Kościele Powszechnym, w tym roku 
obchodzonego pod hasłem: „Gdzie dwóch albo trzech 
gromadzi się w Moje imię, tam jestem pośród nich”Mt 18,20. 
Ma on na celu uświadomienie wszystkim wyznawcom 
Chrystusa, że jedność jest łaską Bożą, a my musimy 
nieustannie o ten dar prosić. Sprawę zjednoczenia 
wszystkich Kościołów Chrześcijańskich polecamy modlitwie 
wszystkich Państwa. W tej intencji w sposób szczególny 
modlić się będziemy 20.I (piątek) na Mszy św. o 18:00. 

 Na przełomie czerwca i lipca planowana jest 10-dniowa 
pielgrzymka do Rzymu, do grobu Jana Pawła II. Jej koszt to 
1600.00 zł. (plus opłaty za wejścia do muzeów i wydatki 
osobiste). Decyzję trzeba podjąć do połowy lutego: od 15.II 
prowadzone będą zapisy i pobierane zaliczki wysokości 
550.00-zł. Aby pielgrzymka zamknęła się w tych kosztach 
powinno wziąć w niej udział przynajmniej 35 osób. 

 Chrzty w styczniu w 4-tą niedzielę miesiąca, 22.I na Sumie. 
 Trwa wizytacja duszpasterska rodzin naszej parafii – 

kolęda. W tym tygodniu Księża pragną złożyć wizytę 
mieszkańcom następujących wiosek: 

 16.I (poniedziałek): 

Turowice, przy szosie, oraz Kawęczyn i Turowice, 
od Wierzbówki do szosy: 2 księży od 9:30 

 17.I (wtorek): 
Dębówka: 2 księży od 9:30 

 18.I (środa): 

Szymanów: 2 księży od 9:30 
 19.I (czwartek): 

Cieciszew: 2 księży od 9:30 
 20.I (piątek): 

Cieciszew Rolniczy – 1 ksiądz od 9:30; oraz 
Słomczyn, ul. Wilanowska, numery nieparzyste (od 

Ośrodka Zdrowia do szkoły): 1 ksiądz od 15:30 
Księża proszą o podwożenie na kolędę i zewnętrzny znak, że 
wizyta księdza JEST OCZEKIWANA. 
Ofiary zbierane przy okazji kolędy przeznaczone będą na 
renowację ołtarza patrona parafii św. Zygmunta i 
obrazu Matki Bożej Nieustającej Pomocy. 

ODESZLI 
W ostatnim tygodniu pożegnaliśmy z naszego grona: 

śp. Antonina DYSZCZYK, † 7.I, l. 88 
 

Wieczne odpoczywanie racz Jej dać Panie! 

PASTORAŁKA 
Dobrze być kolędnikiem, lecz tylko Turoniem, 

Kożuch plecy mu grzeje, gwiazda nad łbem płonie. 

Dobrze być kolędnikiem, ale tylko Królem, 

Ma koronę z pozłotki, ojcowską koszulę. 

Dobrze być kolędnikiem, lecz tylko Aniołem, 

Dźwigać skrzydła puchate, z drutu aureolę. 

Dobrze być kolędnikiem, lecz tylko kukiełką, 

Mróz zaskwierczy – dać susa w stajenne ciepełko. 

Dobrze być kolędnikiem, lecz najlepiej kosem, 

Ofuknąć swym świergotem groźną śmierci kosę. 

ks. Jan Twardowski 

POLSKIE MADONNY: MATKA BOŻA ŁASKAWA Z LUBACZOWA 
Historia cudownego wizerunku Matki Bożej Łaskawej ściśle związana jest 

z Lwowem. Obraz, o wymiarach 44,561,2 cm, przedstawia Matkę Bożą z 

Panem Jezusem błogosławiącym rączką ziemię: w dolnej części obrazu 

widoczna jest m.in. panorama Lwowa. Namalowany został w 1598 przez 

mieszczanina Józefa Wolfowicza po śmierci wnuczki. Rodzice dziewczynki, 

modląc się przed obrazem doznawali pociechy, a inni ludzie wypraszali 

sobie łaski. Dla uczczenia obrazu rodzina wkrótce wystawiła kaplicę 

cmentarną. Stał się on przedmiotem czci całego Lwowa, symbolem Łaski i 

opieki, a także najdroższym skarbem miasta. 

W 1648, kiedy to Chmielnicki nie mógł zdobyć Lwowa, mieszkańcy miasta 

ofiarowali Matce Bożej dziękczynne wotum. W 1656 król Jan Kazimierz, 

który wcześniej dziękował w kaplicy za zwycięstwo pod Beresteczkiem, 

przeniósł obraz do katedry lwowskiej i umieścił w głównym ołtarzu. W 

obecności duchowieństwa, dworu, rycerstwa i senatorów król odczytał 

tekst ślubowania, rozpoczynający się słowami: „Wielka Boga Człowieka Matko, 

Najświętsza Dziewico. Ja, Jan Kazimierz, za zmiłowaniem Syna Twojego, Króla królów, 
a Pana mojego i Twoim miłosierdziem król, do Najświętszych stóp Twoich przypadłszy, 
Ciebie dziś za Patronkę moją i za Królową państw moich obieram”. 

12.V.1776 koronacji obrazu dokonał abp Wacław Sierakowski. 

Po latach zaborów i niewoli 

narodowej, ponowne 

ożywienie kultu cudownego 

wizerunku nastąpiło w 

okresie międzywojennym. 

Nie na długo jednak. Po II 

wojnie światowej Lwów 

znalazł się poza granicami 

Polski, a część jego 

mieszkańców podzieliła 

losy repatriantów ze 

Wschodu. Wielu z nich na 

nowe miejsce osiedlenia 

się wybrało Lubaczów, 

niewielkie miasteczko u 

podnóży Roztocza, na 

skraju płaskowyżu 

tarnoródzkiego. Tu też 

znalazł swoje miejsce obraz 

Matki Bożej Łaskawej, który 

przywędrował tu wraz z 

dawnymi mieszkańcami 

Lwowa. Przywiózł go w 

1946 arcybiskup Eugeniusz 

Baziak. Początkowo 

cudowny wizerunek był 

przez szereg lat przechowywany w kaplicach biskupów. Dopiero w 1974 

umieszczono go w głównym ołtarzu prokatedry lubaczowskiej. W 1978 

obraz poddany został gruntownej konserwacji w Krakowie, a następnie 

poczyniono starania o jego rekoronację. Dokonał jej 19.VI.1983 na Jasnej 

Górze papież Jan Paweł II. Nawiązując do historycznych dziejów tego 

obrazu powiedział: „Mam włożyć papieskie korony na skronie Jezusa i Marii w 

obrazie z Lubaczowa. Z największym wzruszeniem ozdabiam papieskimi koronami ten 
wizerunek, który był świadkiem ślubów Jana Kazimierza w katedrze lwowskiej w 1656 
roku, wizerunek przed którym Bogurodzica została po raz pierwszy nazwana Królową 
Korony Polskiej, a naród nasz zobowiązał się do nowego i gorliwego poświęcenia się 
na służbę swej Najmiłosierniejszej Królowej”. 

Matko Łaskawa 

nasza świętości 

w czerwonej sukni płaszczu zielonym 

pełna uroku 

świadku ślubów Jana Kazimierza 

z panoramą miasta 

wśród lwowskich obłoków 

co w Lubaczowie 

przyjmujesz swych gości 

módl się za namiks. J. Twardowski 

adres: Lubaczów, prokatedra św. Stanisława BM i śś Piotra i Pawła 

POCZET PAPIEŻY: DONUS (78) 
Donus był synem Maurycego. Po śmierci Adeodata II został wybrany na 

papieża w 676. Przez kilka miesięcy czekał na 

zatwierdzenie swego wyboru przez cesarza 

Konstantyna IV. Podczas pontyfikatu Teodora I 

patriarcha Konstantynopola proponował 

pojednanie Kościołów Zachodniego i Wschodniego 

przez wspólne wyznanie wiary. Donus próbował 

nakłonić do jedności z Kościołem rzymskim 

Reparata (677) arcybiskupa Rawenny, oderwanego 

od Kościoła przez cesarza Konstantyna II. Rozbudował i 

ozdobił kilka kościołów, m.in. atrium bazyliki św. Piotra otrzymało 

marmurową posadzkę. 

Donus zmarł w Rzymie w 678 i został pochowany w bazylice św. Piotra. 

MSZE ŚWIĘTE 
Niedziela i uroczystości 

obowiązujące: 
08:45, 10:30 (poza okresem letnich wakacji), 12:00 
(suma), 18:00 

Święta pracujące: 08:45, 18:00 
Dni powszednie: 07:30 (codziennie), 18:00 (piątek – sobota) 

KSIĘŻA 
Ks. Proboszcz mgr Stefan KOTWIŃSKI, Ks. Wikariusz Marcin KLOTZ 

KANCELARIA PARAFIALNA tel. (0-22) 754 47 32, fax. (0-22) 754 41 02 

Dni powszednie: 08:00–09:30, 17:00–19:00 
(z przerwą na Msze Św. i nabożeństwa) 

Niedziela i święta: nieczynna 
 


