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PIĄTA NIEDZIELA ZWYKŁA 
Z KSIĘGI JOBAJob 7, 1-4. 6-7 

Job przemówił w następujący sposób: 

„Czyż nie do bojowania podobny byt człowieka? Czy nie pędzi on dni jak 

najemnik? Jak niewolnik, co wzdycha do cienia, jak robotnik, co czeka 

zapłaty. Zyskałem miesiące męczarni, przeznaczono mi noce udręki. 

Położę się, mówiąc do siebie: „Kiedyż zaświta i wstanę?‟ 

Lecz noc wiecznością się staje i boleść mną targa do zmroku. Czas leci jak 

tkackie czółenko i przemija bez nadziei. 

Wspomnij, że dni me jak powiew. Ponownie oko me szczęścia nie zazna”. 

PSALM RESPONSORYJNYPS 147 

REFREN: Panie, Ty leczysz złamanych na duchu 

Chwalcie Pana, bo dobrze jest śpiewać psalmy Bogu, 

słodko jest Go wychwalać. 

Pan buduje Jeruzalem, 

gromadzi rozproszonych z Izraela. 

REFREN: Panie, Ty leczysz złamanych na duchu 

On leczy złamanych na duchu 

i przewiązuje im rany. 

On liczy wszystkie gwiazdy 

i każdej nadaje imię. 

REFREN: Panie, Ty leczysz złamanych na duchu 

Nasz Pan jest wielki i potężny, 

a Jego mądrość niewypowiedziana. 

Pan dźwiga pokornych, 

karki grzeszników zgina do ziemi. 

REFREN: Panie, Ty leczysz złamanych na duchu 

Z PIERWSZEGO LISTU ŚW. PAWŁA APOSTOŁA DO KORYNTIAN1 Kor 9, 16-19. 22-23 

Bracia: 

Nie jest dla mnie powodem do chluby to, że głoszę Ewangelię. Świadom 

jestem ciążącego na mnie obowiązku. Biada mi, gdybym nie głosił 

Ewangelii. Gdybym to czynił z własnej woli, miałbym zapłatę, lecz jeśli 

działam nie z własnej woli, to tylko spełniam obowiązki szafarza. 

Jakąż przeto mam zapłatę? Otóż tę właśnie, że głosząc Ewangelię bez 

żadnej zapłaty, nie korzystam z praw, jakie mi daje Ewangelia. 

Tak więc nie zależąc od nikogo, stałem się niewolnikiem wszystkich, aby 

tym liczniejsi byli ci, których pozyskam. Dla słabych stałem się jak słaby, 

aby pozyskać słabych. Stałem się wszystkim dla wszystkich, żeby w ogóle 

ocalić przynajmniej niektórych. 

Wszystko zaś czynię dla Ewangelii, by mieć w niej swój udział. 

AKLAMACJA Mt 8, 17Alleluja, alleluja, alleluja 

Jezus wziął na siebie nasze słabości i nosił nasze choroby. 

AKLAMACJA: Alleluja, alleluja, alleluja 

SŁOWA EWANGELII WEDŁUG ŚWIĘTEGO MARKAMk 1, 29-39 

Jezus po wyjściu z synagogi przyszedł z Jakubem i Janem do domu 

Szymona i Andrzeja. Teściowa zaś Szymona leżała w gorączce. 

Zaraz powiedzieli Mu o niej. On zbliżył się do niej i ująwszy ją za 

rękę podniósł. Gorączka ją opuściła i usługiwała im. 

Z nastaniem wieczora, gdy słońce zaszło, przynosili do Niego 

wszystkich chorych i opętanych; i całe miasto było zebrane u 

drzwi. Uzdrowił wielu dotkniętych rozmaitymi chorobami i wiele 

złych duchów wyrzucił, lecz nie pozwalał złym duchom mówić, 

ponieważ wiedziały, kim On jest. 

Nad ranem, gdy jeszcze było ciemno, wstał, wyszedł i udał się na 

miejsce pustynne, i tam się modlił. Pośpieszył za Nim Szymon z 

towarzyszami, a gdy Go znaleźli, powiedzieli Mu: „Wszyscy Cię 

szukają”. Lecz On rzekł do nich: «Pójdźmy gdzie indziej, do 

sąsiednich miejscowości, abym i tam mógł nauczać, bo na to 

wyszedłem». 

I chodził po całej Galilei, nauczając w ich synagogach i wyrzucając 

złe duchy. 

 
CHRYSTUS UZDRAWIAJĄCY, fragment, BRÉE, Mathieu Ignace van (1773 - 1839), olejny na płótnie, 

prywatna kolekcja, źródło: www.artrenewal.org 

PATRON TYGODNIA: ŚW. DOROTA 
“Martyrologium rzymskie” w paru 

zdaniach opisuje jej dzieje: “W 

Cezarei, w Kapadocji, rocznica zgonu 

św. Doroty. Z wyroku Saprycjusza, 

namiestnika tej prowincji, najpierw 

dręczono ją w katowni, w końcu 

skazano na ścięcie. Na widok jej 

męczeństwa nawrócił się młody 

mówca imieniem Teofil. Zaraz też 

męczono go okrutnie na katowni, 

następnie ścięto mieczem”. Dziać 

się to miało w 311 (313?), w czasie 

prześladowań chrześcijan za cesarza 

Dioklecjana. 

Uściślający opis śmierci Świętej 

przekazuje legenda (św. Dorotę, 

czczoną szeroko w Europie, 

upodobały sobie bowiem sztuka i 

literatura). Teofil (adwokat, kat?) 

miał skazaną zapytać z ironią, 

czemu jej tak spieszno do śmierci. 

Ta miała odpowiedzieć: „Bowiem idę 

do niebieskich ogrodów”. Wówczas ten 

młody przeciwnik chrześcijan 

powiedział kpiąco: „Gdybyś mi z twoich 
ogrodów niebieskich podarowała owoce i kwiaty, to uwierzyłbym”. Nagle, mimo że była to 

zima, zjawiło się pacholę z koszykiem pełnym dorodnych jabłek i pięknych róż. I Teofi 

uwierzył, a w niektórych miejscach, na pamiątkę tego wydarzenia, do dziś, w dniu 

świętej Doroty, święcone są drzewa … 

(Uroczystość 6 luty) 
il.: ŚW. DOROTA Z KOSZEM KWIATÓW, GRÜNEWALD, Matthias (1470/80, Würzburg - 1528, Halle), ok. 

1520, kreda, farba wodna, 358256 mm, Staatliche Museen, Berlin, źródło: www.wga.hu 
 

Jezus często usuwa się w ustronne miejsce, w samotność, na górę, 616 najchętniej nocą, aby się modlić43
Por. Mk 1, 35; 6, 46; Łk 5, 16. W swojej modlitwie poleca On ludzi, ponieważ już w 

swoim Wcieleniu w pełni przyjmuje człowieczeństwo, a ofiarując siebie samego, ofiaruje ludzi Ojcu. On, Słowo, które "przyjęło  ciało", w swojej ludzkiej modlitwie uczestniczy w tym 

wszystkim, co przeżywają "Jego bracia"Hbr 2, 12; współcierpi z ich słabościami, aby ich z nich wyzwolić44
Por. Hbr 2, 15; 4, 15. Ojciec posłał Go właśnie w tym celu. Jego słowa i dzieła są 

zatem widzialnym przejawem Jego modlitwy "w ukryciu". [Katechizm Kościoła Katolickiego, 2602] 
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INFORMACJE PARAFIALNE 
 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. 

 11.II (sobota): Wspomnienie Najświętszej Maryi Panny z 

Lourdes, a zarazem ŚWIATOWY DZIEŃ CHOREGO. Wszystkich 
chorych, cierpiących i opiekujących się nimi polecamy 
gorącej modlitwie wszystkich Państwa. Niech nasza 
modlitwa w ich intencji będzie dla nich pomocą w dźwiganiu 
krzyża, który otrzymali od Boga. 

 11.II (sobota): Wypominki o 17:30. O 18:00 Msza św. za 

zmarłych z wypominek. 
 12.II (niedziela): Spotkanie kandydatów do bierzmowania na 

Mszy św. o 12:00. 
 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. 

 Ci wszyscy, którzy użyczyli Księżom zdjęć wnętrza kościoła i 
Domu Ludowego proszeni są o ich odbiór w zakrystii. 

ODESZLI 
W ostatnim tygodniu pożegnaliśmy z naszego grona: 

śp. Zofia KRASUSKA, † 26.I.2006, l. 77 

śp. Jadwiga LISIEWSKA, † 31.I.2006, l. 67 

 

Wieczne odpoczywanie racz Im dać Panie! 

Z „WPROWADZENIA DO MSZAŁU RZYMSKIEGO” 
Wstęp 

1. Chrystus Pan mając z uczniami odprawić ucztę paschalną, na której 

ustanowił Ofiarę swego Ciała i Krwi, polecił przygotować przestronną 

komnatę, usłanąŁk 22, 12. Kościół zawsze uważał, że polecenie to odnosi się 

również do niego, gdy ustanawiał przepisy dotyczące sprawowania 

Najświętszej Eucharystii co do przygotowania dusz ludzkich, miejsc, 

obrzędów i tekstów. Również obecne normy, wydane w oparciu o wolę 

Drugiego Powszechnego Soboru Watykańskiego, oraz nowy mszał, którym 

Kościół obrządku rzymskiego będzie się odtąd posługiwał przy 

sprawowaniu Mszy, są nowym dowodem tej troski Kościoła, jego wiary i 

niezmienionej miłości ku najwyższej tajemnicy eucharystycznej oraz 

świadczą o nieprzerwanej i ciągłej jego tradycji, mimo wprowadzenia 

pewnych rzeczy nowych. 

Świadectwo niezmienionej wiary 

2. Ofiarny charakter Mszy, uroczyście stwierdzony przez Sobór Trydencki, 

zgodnie z całą tradycją Kościoła został na nowo wyrażony przez Drugi 

Sobór Watykański, który o Mszy wypowiedział te znamienne słowa: 

"Zbawiciel nasz podczas Ostatniej Wieczerzy ustanowił eucharystyczną 

Ofiarę Ciała i Krwi swojej, aby w niej na wieki utrwalić Ofiarę Krzyża aż do 

swego przyjścia, i tak Kościołowi, umiłowanej Oblubienicy, powierzyć 

pamiątkę swojej śmierci i zmartwychwstania". 

To, czego w ten sposób uczy Sobór, stale wyrażają formuły Mszy. 

Albowiem nauka wyrażona ściśle tym zwrotem Sakramentarza 

leoniańskiego: "Ilekroć sprawujemy tę ofiarę na pamiątkę Chrystusa, 

dokonuje się dzieło naszego odkupienia", we właściwy sposób i dokładnie 

jest rozwinięta w Modlitwach eucharystycznych; w nich bowiem kapłan, 

dokonując anamnezy, zwraca się do Boga także w imieniu całego ludu, 

składa Mu dzięki i przedstawia żywą i świętą Ofiarę, to znaczy dar ofiarny 

Kościoła i hostię, której ofiarowaniem sam Bóg chciał być przebłagany, 

oraz prosi, aby Ciało i Krew Chrystusa były Ofiarą miłą Ojcu i zbawienną 

dla całego świata. 

W ten sposób w nowym mszale prawidło modlitwy Kościoła odpowiada 

stałemu prawidłu wiary, które nam przypomina, że wyjąwszy sposób 

ofiarowania, jednym i tym samym jest Ofiara Krzyża i jej sakramentalne 

odnowienie w Mszy, którą podczas Ostatniej Wieczerzy Chrystus Pan 

ustanowił i jej sprawowanie zlecił Apostołom na swoją pamiątkę, oraz że 

Msza stanowi jednocześnie Ofiarę uwielbienia, dziękczynienia, 

przebłagania i zadośćuczynienia. 

POLSKIE MADONNY: ZWYCIĘSKA MATKA BOŻA RÓŻAŃCOWA 
Cudowny obraz Bogarodzicy w Gdańsku, o wymiarach 7568 cm, 

namolowany jest na desce lipowej. Jak wynika z opisów i miedziorytów 

obraz pokryty był sukienką. Cechy stylowe określają czas jego powstania 

na drugą połowę XIV wieku. Przypuszcza się, że namalowano go na terenie 

Rusi Halickiej i należy do bardziej znanych kopii ikony Matki Bożej 

Smoleńskiej. Legendarne dzieje obrazu zawierają wątki tradycji 

bizantyjskich i ruskich, a przede 

wszystkim wątki legend ikony 

smoleńskiej, z którą lwowski 

obraz utożsamiano. 

Według tradycji, był on 

własnością cesarza 

bizantyjskiego Bazylego, który 

wydając swą córkę za księcia 

ruskiego Włodzimierza, dał jej 

obraz w posagu. Początkowo 

umieszczono go w Kijowie, 

potem w Haliczu i wreszcie we 

Lwowie w kościele OO. 

Dominikanów. Po II wojnie 

światowej obraz został 

przewieziony z opuszczonego 

przez Polaków Lwowa do 

Gdańska, gdzie jego kult nieco 

osłabł. 

Wizerunek koronowany został 

1.VI.1751 przez abpa 

lwowskiego Mikołaja Ignacego 

Wyżyckiego. 

adres: kościół św. Mikołaja, 80-840 
Gdańsk, ul. Świętojańska 72 

źródło: theotokos.ovh.or 

POCZET PAPIEŻY: ŚW. AGATON (79) 
Agaton pochodził z rodziny greckiej zamieszkałej 

na Sycylii. 

Papieżem został wybrany w 678. Cesarz 

bizantyjski Konstantyn IV Pogonatus, po 

uspokojeniu politycznym cesarstwa, 

pokonaniu Saracenów i powstrzymaniu 

Awarów, wysłał list do papieża, proponując 

przywrócenie unii obu Kościołów, oraz 

odbycie rozmów w Konstantynopolu w sprawie 

monoteletyzmu. 

Papież Agaton zgodził się i do Konstantynopola udała się 

duża delegacji kościoła zachodniego. Rozmowy przekształciły się w sobór 

Obrady VI Soboru Powszechnego odbywały się w Konstantynopolu, w 

pałacu cesarskim pod kopułą – trullos, stąd nazwa – pierwszy sobór 

trullański (680–681), z udziałem cesarza Konstantyna IV. 

Monoteletyzm i jego propagatorzy zostali potępieni. Cesarz został 

okrzyknięty opiekunem Kościoła, egzegetą zasad wiary, rola cesarza w 

Kościele została w pełni potwierdzona. Podział między kościołami 

wschodnim i zachodnim został zasypany. Agaton zmarł w Rzymie w 681 i 

został pochowany w bazylice św. Piotra. Jest świętym obu kościołów. 

CHORY 
Każda choroba jest cierpieniem. 

Patrzę na cierpiących 

i na tych, którzy się nimi opiekują. 

Nie wiem, kogo podziwiać więcej. 

Piotrek, duży chłop, 

jeździ na pielgrzymki dla niepełnosprawnych 

z Warszawy na Jasną Górę. 

Przy nim idą młodzi studenci. 

Nie tylko pchają wózek, 

ale tego wielkiego chłopa 

trzeba nakarmić, przewinąć, umyć. 

Dziewczyny, jak wy sobie z tym radzicie? 

- Siostro, ja bym tego nie zrobił 

za milion dolarów. 

- Bo ty nie wierzysz w Boga. 

- A siostra myśli, że miłosierdziem 

naprawi ten świat? 

- Nie. 

Chorzy są po to, 

żebyśmy stawali się lepsi, 

my, zdrowi egoiści. 

Ks. TYMOTEUSZ, fragment 

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 
 


