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CZWARTA NIEDZIELA ZWYKŁA 
Z KSIĘGI POWTÓRZONEGO PRAWAPwt 18, 15-20 

Mojżesz tak przemówił do ludu: 

„Pan Bóg twój wzbudzi ci proroka spośród braci twoich, podobnego do 

mnie. Jego będziesz słuchał. Właśnie o to prosiłeś Pana Boga swego na 

Horebie, w dniu zgromadzenia: ‘Niech więcej nie słucham głosu Pana 

Boga mojego i niech już nie widzę tego wielkiego ognia, abym nie umarł’. 

I odrzekł mi Pan: «Dobrze powiedzieli. Wzbudzę im proroka spośród ich 

braci, takiego jak ty, i włożę w jego usta moje słowa, będzie im mówił 

wszystko, co rozkażę. Jeśli ktoś nie będzie chciał słuchać moich słów 

wypowiedzianych w moim imieniu, Ja od niego zażądam zdania sprawy. 

Lecz jeśli który prorok odważy się mówić w moim imieniu to, czego mu nie 

rozkazałem, albo wystąpi w imieniu bogów obcych, taki prorok musi 

ponieść śmierć»”. 

PSALM RESPONSORYJNYPS 95 

REFREN: Słysząc głos Pana serc nie zatwardzajcie 

Przyjdźcie, radośnie śpiewajmy Panu, 

wznośmy okrzyki ku chwale Opoki naszego zbawienia. 

Stańmy przed obliczem Jego z uwielbieniem, 

radośnie śpiewajmy Mu pieśni. 

REFREN: Słysząc głos Pana serc nie zatwardzajcie 

Przyjdźcie, uwielbiajmy Go padając na twarze, 

zegnijmy kolana przed Panem, który nas stworzył. 

Albowiem On jest naszym Bogiem, 

a my ludem Jego pastwiska i owcami w Jego ręku. 

REFREN: Słysząc głos Pana serc nie zatwardzajcie 

Obyście dzisiaj usłyszeli głos Jego: 

«Niech nie twardnieją wasze serca jak w Meriba, 

jak na pustyni w dniu Massa, 

gdzie Mnie kusili wasi ojcowie, 

doświadczali Mnie, choć widzieli moje dzieła» 

REFREN: Słysząc głos Pana serc nie zatwardzajcie 

Z PIERWSZEGO LISTU ŚW. PAWŁA APOSTOŁA DO KORYNTIAN1 Kor 7, 32-35 

Bracia: 

Chciałbym, żebyście byli wolni od utrapień. Człowiek bezżenny troszczy się 

o sprawy Pana, o to, jak by się przypodobać Panu. Ten zaś, kto wstąpił w 

związek małżeński, zabiega o sprawy świata, o to, jak by się przypodobać 

żonie. I doznaje rozterki. Podobnie i kobieta: niezamężna i dziewica 

troszczy się o sprawy Pana, o to, by była święta i ciałem, i duchem. Ta zaś, 

która wyszła za mąż, zabiega o sprawy świata, o to, jak by się przypodobać 

mężowi. 

Mówię to dla waszego pożytku, nie zaś, by zastawiać na was pułapkę; po 

to, byście godnie i z upodobaniem trwali przy Panu. 

AKLAMACJAMt 4, 16 Alleluja, alleluja, alleluja 

Lud, który siedział w ciemności, ujrzał światło wielkie, 

i mieszkańcom cienistej krainy śmierci wzeszło światło. 

AKLAMACJA: Alleluja, alleluja, alleluja 

SŁOWA EWANGELII WEDŁUG ŚWIĘTEGO MARKAMk 1, 21-28 

W mieście Kafarnaum Jezus w szabat wszedł do synagogi i 

nauczał. Zdumiewali się Jego nauką; uczył ich bowiem jak ten, 

który ma władzę, a nie jak uczeni w Piśmie. 

Był właśnie w synagodze człowiek opętany przez ducha 

nieczystego. Zaczął on wołać: „Czego chcesz od nas, Jezusie 

Nazarejczyku? Przyszedłeś nas zgubić. Wiem, kto jesteś: Święty 

Boży”. Lecz Jezus rozkazał mu surowo: «Milcz i wyjdź z niego». 

Wtedy duch nieczysty zaczął go targać i z głośnym krzykiem 

wyszedł z niego. 

A wszyscy się zdumieli, tak że jeden drugiego pytał: „Co to jest? 

Nowa jakaś nauka z mocą. Nawet duchom nieczystym rozkazuje i 

są mu posłuszne”. I wnet rozeszła się wieść o Nim wszędzie po 

całej okolicznej krainie galilejskiej. 

 
CHRYSTUS LECZĄCY OPĘTANEGO, DORÉ Gustave (1832, Strasbourg – 1883, Paryż), 1865, z „La Sainte 

Bible‖, rycina, źródło: www.biblical-art.com 

PATRON TYGODNIA: ŚW. BRYGIDA Z KILDARE 
Brygida urodziła się między rokiem 452 a 456 w 

Irlandii. Była córką Dubtach, pogańskiego 

szkockiego króla Leinster, i Brocci, chrześnijańskiej 

niewolnicy z plemienia Piktów, ochrzczonej przez 

św. Patryka. Już od dzieciństwa tęskniła za życiem 

poświęconym Bogu. Od nieznanego z imienia 

biskupa otrzymała welon, symbol dozgonnego 

dziewictwa. Legenda głosi, że tak bardzo pragnęła 

życia zakonnego, iż prosiła Boga, aby uchronił ją od 

małżeństwa, zabierając jej urodę. Prośba została 

wysłuchana aż do chwili, kiedy z rąk św. Mela 

przyjęła welon dziewictwa; wówczas miała 

powrócić jej niepospolita uroda. Zaczęła gromadzić 

przy sobie dziewice o podobnych ideałach. Założyła 

dla nich w Kildare, na zachód od Dublina, „Dębowy 

kościół” - pierwszy klasztor w Irlandii. Klasztor ten 

niebawem zasłynął i dał początek wielu innym. 

Brygida niosła pomoc cierpiącym i ubogim. 

Zmarła w 523 lub 524. Uważana za współapostołkę, patronkę Irlandii i matkę życia 

zakonnego na tej wyspie. Czczona jest jako opiekunka pracujących na roli. Jej kult 

szybko rozpowszechnił się w Irlandii, Anglii i krajach skandynawskich. Przypisywano 

jej liczne cuda, które wywarły znaczący wpływ na rozwój Kościoła w Irlandii. 

Jej ciało znajduje się w pięknym, kamiennym sarkofagu w Kildare (dzisiaj Cell Dara), 

w grobowcu, kryjącym również relikwie św. Patryka i św. Kolumbana. Z VII w. 

zachował się staroirlandzki hymn ku czci św. Brygidy - najstarszy pomnik rodzimej 

literatury hagiograficznej Irlandii. 

Ni bu Sanct Brigid suanach 

Ni bu huarach im sheire, 

Sech ni chiuir ni cossens 

Ind neb dibad bethath che. 

Święta Brygida nie spała wiele 
Nie była wybiórcza w Bożej miłości 
Nie szukała bogactw tego świata 
Poświęcając się życiu wiecznemu 

 (Uroczystość 1 luty) 
 

Gdy Kościół publicznie i na mocy swojej władzy prosi w imię Jezusa Chrystusa, by jakaś osoba lub przedmiot były strzeżone od napaści Złego i wolne od jego 395 panowania, 

mówimy o egzorcyzmach. Praktykował je Jezus7
Por. Mk 1, 25n., a Kościół od Niego 550 przyjmuje władzę i obowiązek wypowiadania egzorcyzmów8

Por. Mk 3,15; 6, 7. 13; 16, 17. W prostej formie 
1237 egzorcyzmy występują podczas celebracji chrztu. Egzorcyzmy uroczyste, nazywane "wielkimi", mogą być wypowiadane tylko przez prezbitera i za zezwoleniem biskupa. 

Egzorcyzmy należy traktować bardzo roztropnie, przestrzegając ściśle ustalonych przez Kościół norm. Egzorcyzmy mają na celu wypędzenie złych duchów lub uwolnienie od ich 

demonicznego wpływu, mocą duchowej władzy, jaką Jezus powierzył Kościołowi. Czymś zupełnie innym jest choroba, zwłaszcza psychiczna, której leczenie wymaga wiedzy 

medycznej. Przed podjęciem egzorcyzmów należy więc upewnić się, że istotnie chodzi o obecność Złego, a nie o chorobę9
Por. KPK, kan. I 172. [Katechizm Kościoła Katolickiego, 1673] 



 
Sw. Zygmunt 

NR V/2006 (198) 
 

Wyd. Redakcja parafia św. Zygmunta, ul. Wiślana 85, 05-507 Słomczyn, 29 stycznia 2006 strona — 2— 
Nakład: 350 egz. 

INFORMACJE PARAFIALNE 
 2.II (czwartek): ŚWIĘTO OFIAROWANIA PAŃSKIEGO – Matki 

Boskiej Gromnicznej. Msze św. o godz. 8:45, 15:45 (dla 
dzieci) i 18:00. Poświęcenie gromnic podczas każdej Mszy 
św. Ofiary zbierane na tacę przeznaczone są na pomoc 
zakonom klauzurowym. 

 3.II (piątek): 1-SZY PIĄTEK MIESIĄCA. Na Mszy św. o 18:00 

uczcimy Najświętsze Serce Jezusa. O 15:45 Msza św. dla 
dzieci. Spowiedź 1-piątkowa ½ godz. przed każdą Mszą św. 

 4.II (sobota): 1-SZA SOBOTA MIESIĄCA. Na Mszy św. o 18:00, 

oddając hołd Niepokalanemu Sercu Maryi, modlić się 
będziemy o trzeźwość naszej parafii. Po Mszy św. spotkanie 
całej Wspólnoty Ruchu Światło-Życie. 

 4.II (sobota): Zbiórka ministrantów o 17:00, w kościele. 
 5.II (niedziela): Po Sumie comiesięczna adoracja Najświę-

tszego Sakramentu. Po niej spotkanie Kół Żywego Różańca. 
 5.II (niedziela): Rozpoczęcie „SZKOŁY LITURGICZNEJ”, mającej 

na celu pogłębienie rozumienia Mszy św., a tym samym 
owocniejszego w niej uczestniczenia. Spotkania będą się 
odbywać w każdą niedzielę, 10 min. przed Mszą św. o 
10:30. Serdecznie zapraszamy. 

 Chrzty w grudniu w 4-tą niedzielę miesiąca 26.II na Sumie. 
Zgłoszenia do 16.II w kancelarii. Przygotowanie przed 
chrztem dla rodziców i chrzestnych 19. II po Sumie. 

Zakończyła się wizytacja duszpasterska rodzin naszej parafii. 
Księża serdecznie dziękują za życzliwe i miłe przyjęcie, 
możliwość osobistego kontaktu i rozmowy, a także za ofiary 
złożone przy tej okazji, przeznaczone na renowację ołtarza 
Patrona naszej parafii św. Zygmunta i obrazu Matki Boskiej 

Nieustającej Pomocy, zniszczonego przez złodziei. Bóg zapłać! 

ODESZLI 
W ostatnim tygodniu pożegnaliśmy z naszego grona: 

śp. Maria WOŚ, † 20.I.2006, l. 59 

śp. Stefania BURACZYŃSKA, † 25.I.2006, l. 93 
 

Wieczne odpoczywanie racz Im dać Panie! 

KOCHANOWSKIEGO PRZEKŁAD PSALMÓW 
Powróć mi Panie z dawnych lat 

herbaty gorzkiej łyk w manierce 

i umarłego ojca list 

sweter od siostry matki serce 

Kochanowskiego przekład psalmów 

spalony z Wilczą w czas powstania 

i wszystko, czego życzę innym - 

a sam niestety nie dostanę 

I spowiedź świętą z dawnych burz 

gdy łzy ważyła ręka Zbawcy - 

i jeszcze jeden jakiś dzień 

z dzieciństwa mego na ślizgawce 

Ten śnieg co mi na oczy spadł, 

i to com szeptał bezrozumny - 

a potem jak najcięższy mszał 

postaw z kielichem mi na trumnie 

ks. Jan TWARDOWSKI (1915, Warszawa – 2006, Warszawa), 1959 

POLSKIE MADONNY: MATKA BOŻA ŚWIĘTOMICHALSKA 
Losy obrazu Matki Bożej Świętomichalskiej (Madonny Sapiehów) w 

nieodłączny sposób związane są z historią grodu wileńskiego, 

zbudowanego w miejscu gdzie do Willi wpada Wilenka. Wizerunek ten (o 

wymiarach 132200 cm), pierwotnie umieszczony w krużgankach 

franciszkańskiego klasztoru, pod koniec XVI wieku przeniesiono do 

nowozbudowanego kościoła św. Michała, ufundowanego przez gorliwego 

czciela Matki Bożej, księcia Leona Sapiehę. 

Wkrótce potem, w roku 1655 w czasie najazdu Kozaków kościół został 

zniszczony. Szczęśliwie, obraz Matki Bożej pozostał nietknięty, a kościół 

odbudowano staraniem wojewody wileńskiego, Pawła Sapiehy. 

Ponieważ wizerunek cieszył się niesłabnącym kultem, zaczęto czynić 

starania o jego koronację. Choć zezwolenie na nią uzyskano od Stolicy 

Apostolskiej już w roku 1733, to sama uroczystość, wobec trudnej sytuacji 

politycznej w Rzeczypospolitej, mogła się odbyć dopiero w 17 lat później, 

8.IX.1750. Koronacji dokonał biskup wileński Michał Jan Zienkowicz. 

Jednak najtrudniejsze czasy dla Kościoła wileńskiego miały dopiero 

nadejść. Zarządzeniem cara z roku 1866 kościół św. Michała zamknięto, a 

przyległy doń klasztor 

bernardynek zlikwidowano. 

Wówczas, na kolejne 39 lat, 

cudowny wizerunek znalazł 

schronienie w kościele ojców 

bernardynów, by w roku 1905 

powrócić do kościoła św. 

Michała, odrestaurowanego 

znów z pomocą rodu Sapiehów. 

Jakie były losy obrazu w latach 

1940-1989 - nie wiadomo. 

Szczęśliwie jednak, gdy władze 

chylącego się ku upadkowi 

Związku Radzieckiego, zwróciły 

katolikom katedrę, w VIII.1989 

w kaplicy Gasztołdów wysta-

wiono odnaleziony obraz Matki 

Bożej z kościoła św. Michała. 

adres: bazylika archikatedralna św. 
Stanisława i św. Wojciecha, 

Archidiecezja wileńska 
źródło: theotokos.ovh.or 

POCZET PRYMASÓW: KAZIMIERZ FLORIAN CZARTORYSKI (58) 
Urodzony przed 1620, był synem księcia Mikołaja Czartoryskiego. Uczeń 

kolegium jezuickiego w Łucku, studiował następnie w Rzymie. Po 

powrocie został kanonikiem wileńskim, płockim, w 1643 sekretarzem 

królewskim i kanonikiem 

krakowskim. Od 1650 biskup 

poznański, od 1655 kujawski. 

Gorliwie wypełniał obowiązki, otaczał 

protekcją jezuitów, występował 

przeciwko dysydentom, skutecznie 

bronił jurysdykcji biskupiej na terenie 

Gdańska. 

Podczas najazdu szwedzkiego w 

1655 schronił się na Śląsku. W dobie 

rokoszu Lubomirskiego usiłował 

godzić zwaśnione strony. Odegrał 

znaczącą rolę za panowania króla 

Michała Korybuta, który darzył go 

wielkim zaufaniem. W obliczu 

tureckiego zagrożenia usiłował 

doprowadzić do zgody skłócone 

stronnictwa polityczne. 

W 1673 został arcybiskupem 

gnieźnieńskim. Pełnił funkcję 

interrexa po śmierci króla Michała. 

Zmarł po kilku miesiącach od objęcia 

urzędu w 1674. Głęboko religijny, był 

powszechnie szanowany i jako duchowny, i jako senator. Pochowany 

został w kościele Jezuitów w Warszawie. 

Il.: jedyny zachowany portret prymasa Czartoryskiego, mal. ad vivum, pałac biskupi we Włocławku. 
[źródło: ―Poczet Arcybiskupów Gnieźnieńskich Prymasów Polski‖, Przemysław Mrozowski] 

NA ROZWIĄZANIE ARMII KRAJOWEJ(19.I.1945) 
Za dywizję wołyńską, nie kwiaty i wianki - 

Szubienica w Lublinie. Ojczyste Majdanki. 

Za sygnał na północy, bój pod Nowogródkiem - 

Długi urlop w więzieniu. Długi i ze skutkiem. 

Za bój o naszą Rossę, Ostrą Bramę, Wilno - 

Sucha gałąź lub zsyłka na rozpacz bezsilną. 

Za dnie i noce śmierci, za lata udręki - 

Taniec w kółko: raz w oczy a drugi raz w szczęki. 

Za wsie spalone, bitwy, gdzie chłopska szła czeladź - 

List gończy, tropicielski: dopaść i rozstrzelać! 

Za mosty wysadzone z ręki robotniczej - 

Węszyć gdzie kto się ukrył, psy spuścić ze smyczy. 

Za wyroki na katów, za celny strzał Krysta - 

Jeden wyrok: do tiurmy. Dla wszystkich. Do czysta!. 

Za Warszawę, Warszawę, powstańcze zachcianki - 

Specjalny odział śledczy: "przyłożyć do ścianki". 

Kazimierz WIERZYŃSKI (1894, Drohobycz – 1969, Londyn) 

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 
 


