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SZÓSTA NIEDZIELA ZWYKŁA 

 
UZDROWIENIE TRĘDOWATEGO, BIDA, Alexandre (1823, Toulouse-1895, Buhl), z „Ewangelia Jezusa: z 

ilustracjami Bida”, Edward Eggleston, Nowy Jork, 1874, źródło: wcg.org 

Z KSIĘGI KAPŁAŃSKIEJKpł 13, 1-2. 45-46 

Tak powiedział Pan do Mojżesza i Aarona: 

«Jeżeli u kogoś na skórze ciała pojawi się nabrzmienie albo wysypka, albo 

biała plama, która na skórze jego ciała jest oznaką trądu, to przyprowadzą 

go do kapłana Aarona albo do jednego z jego synów kapłanów. Trędowaty, 

który podlega tej chorobie, będzie miał rozerwane szaty, włosy w nieładzie, 

brodę zasłoniętą i będzie wołać: ‘Nieczysty, nieczysty!’ 

Przez cały czas trwania tej choroby będzie nieczysty. Będzie mieszkał w 

odosobnieniu. Jego mieszkanie będzie poza obozem». 

PSALM RESPONSORYJNYPS 32 

REFREN: Tyś jest ucieczką i moją radością 

Szczęśliwy człowiek, któremu odpuszczona została nieprawość, 

a jego grzech zapomniany. 

Szczęśliwy ten, któremu Pan nie poczytuje winy, 

a w jego duszy nie kryje się podstęp. 

REFREN: Tyś jest ucieczką i moją radością 

Grzech wyznałem Tobie i nie ukryłem mej winy. 

Rzekłem: „Wyznaję mą nieprawość Panu”, 

a Ty darowałeś niegodziwość mego grzechu. 

Cieszcie się i weselcie w Panu, sprawiedliwi, 

radośnie śpiewajcie wszyscy prawego serca. 

REFREN: Tyś jest ucieczką i moją radością 

Z PIERWSZEGO LISTU ŚW. PAWŁA APOSTOŁA DO KORYNTIAN1 Kor 10, 31-11, 1 

Bracia: 

Czy jecie, czy pijecie, czy cokolwiek innego czynicie, wszystko na chwałę 

Bożą czyńcie. Nie bądźcie zgorszeniem ani dla Żydów, ani dla Greków, ani 

dla Kościoła Bożego, podobnie jak ja, który się staram przypodobać 

wszystkim, nie szukając własnej korzyści, lecz dobra wielu, aby byli 

zbawieni. 

Bądźcie naśladowcami moimi, tak jak ja jestem naśladowcą Chrystusa. 

AKLAMACJA Mt 4, 23Alleluja, alleluja, alleluja 

Jezus głosił Ewangelię o królestwie 

i leczył wszelkie choroby wśród ludu. 

AKLAMACJA: Alleluja, alleluja, alleluja 

SŁOWA EWANGELII WEDŁUG ŚWIĘTEGO MARKAMk 1, 40-45 

Pewnego dnia przyszedł do Jezusa trędowaty i upadając na kolana, prosił 

Go: „Jeśli chcesz, możesz mnie oczyścić”. 

Zdjęty litością, wyciągnął rękę, dotknął go i rzekł do niego: «Chcę, bądź 

oczyszczony». Natychmiast trąd go opuścił i został oczyszczony. 

Jezus surowo mu przykazał i zaraz go odprawił ze słowami: «Uważaj, 

nikomu nic nie mów, ale idź, pokaż się kapłanowi i złóż za swe 

oczyszczenie ofiarę, którą przepisał Mojżesz, na świadectwo dla nich». 

Lecz on po wyjściu zaczął wiele opowiadać i rozgłaszać to, co zaszło, tak że 

Jezus nie mógł już jawnie wejść do miasta, lecz przebywał w miejscach 

pustynnych. 

A ludzie zewsząd schodzili się do Niego. 

PATRON TYGODNIA: ŚW. KLAUDIUSZ DE LA COLOMBIERE 
Klaudiusz urodził się w 1641. Kiedy miał lat 18, 

wstąpił do Towarzystwa Jezusowego (jezuitów). 

Studia teologiczne odbył w Paryżu, będąc 

równocześnie wychowawcą synów ministra 

finansów we Francji, Colberga. W 1674 został 

superiorem domu jezuickiego w Paray-le-Monial. 

W pobliskim klasztorze sióstr wizytek zetknął się 

ze św. Małgorzatą Marią Alacoque, apostołką kultu 

Najświętszego Serca Jezusowego (który również 

głosił św. Jan Eudes). Św. Małgorzata miała serię 

objawień Pana Jezusa, polecającego jej, by ze 

wszystkich swoich sił popierała to nabożeństwo. 

Klaudiusz bezzwłocznie poświęcił się Bożemu 

Sercu, w dzień po oktawie Bożego Ciała, wybranym 

przez Pana Jezusa na obchodzenie święta swojego 

Najświętszego Serca. 

W 1676 o. Klaudiusz został kaznodzieją i 

spowiednikiem księżnej Yorku, Marii Beatrycze 

d'Este, przyszłej królowej Anglii. Na nowym miejscu, w nowej ojczyźnie, Klaudiusz 

szerzył nabożeństwo do Serca Pana Jezusa słowem i piórem. Przekonał także 

księżnę, która odtąd stała się gorącą propagatorką tegoż nabożeństwa. W przyszłości 

to ona właśnie będzie gorliwie zabiegać u papieża Innocentego XII, by to 

nabożeństwo zatwierdził. 

Księżnę jako katoliczkę i jej dwór inwigilowano. Ponieważ Klaudiusz nawrócił księcia 

Yorku i kilku anglikanów, został w 1679 wtrącony do lochów więzienia Kings Bench. 

Po 5 tygodniach aresztu, gdzie zapadł na nieuleczalną chorobę, został i skazany na 

banicję. Dla poratowania zdrowia został wysłany do Paray-le-Monial, gdzie zmarł 

15.II.1682. Jego relikwie spoczywają w tamtejszym kościele jezuitów. 

Pisma Klaudiusza zebrano i wydano w dwa lata po jego śmierci w 4 tomach. 

Najcenniejszym jest jego dziennik osobisty. Aktu beatyfikacji o. Klaudiusza dokonał 

papież Pius XI w 1929. Kanonizował go Jan Paweł II w 1992. Powiedział wtedy: : Aby 

dziś prowadzić ewangelizację, trzeba uznać, że Serce Chrystusa jest sercem Kościoła. 

To On wzywa nas do nawrócenia i do pojednania. To On prowadzi drogą 

błogosławieństw serca czyste i spragnione sprawiedliwości. To On jest twórcą 

braterskiej wspólnoty członków jednego Ciała. To On uzdalnia nas do przyjęcia Dobrej 

Nowiny i obietnicy życia wiecznego. To On zleca nam misję. Zażyłość z Sercem Jezusa 

sprawia, że serce człowieka otwiera się na cały świat.” (Uroczystość 15 luty) 
 

Modlitwa skierowana do Jezusa jest już wysłuchiwana przez Niego w czasie Jego działalności przez znaki, które uprzedzają moc Jego śmierci i zmartwychwstania: Jezus wysłuchuje 

modlitwy pełnej wiary wyrażonej w słowach 548 (trędowaty66
Por. Mk 1, 40-41; Jair67

Por. Mk 5, 36; kobieta kananejska68
Por. Mk 7, 29; dobry łotr69

Por. Łk 23, 39-43) lub też w milczeniu (niosący 

paralityka70
Por. Mk 2, 5; kobieta cierpiąca na krwotok, która dotknęła Jego szaty71

Por. Mk 5, 28; płacz i wonne olejki grzesznicy72
Por. Łk 7, 37-38). Usilna prośba niewidomych: "Ulituj się nad 

nami, Synu Dawida!"Mt 9, 27 lub "Jezusie, Synu Dawida, 2667 ulituj się nade mną!"Mk 10, 48, została przejęta w tradycji Modlitwy Jezusowej: "Panie, Jezu Chryste, Synu Boga, zmiłuj się nade 
mną, grzesznikiem!" Jezus zawsze wysłuchuje modlitwy, w której ludzie z wiarą proszą o uzdrowienie z niemocy lub odpuszczenie grzechów: " Idź w pokoju, twoja wiara cię uzdrowiła!". 

Święty Augustyn wspaniale podsumowuje trzy wymiary modlitwy Jezusa: "Modli się za nas jako nasz Kapłan; modli się w nas, bo jest Głową Ciała, którym jesteśmy, a modlimy się do Niego, 
bo jest naszym Bogiem. Rozpoznajmy więc w Nim nasze głosy, a Jego głos w nas samych"73

Św. Augustyn, Enarratio in Psalmos, 85, 1; por. Ogólne wprowadzenie do Liturgii Godzin, 7. [Katechizm Kościoła Katolickiego, 2602] 
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INFORMACJE PARAFIALNE 
 12.II (niedziela): Kontynuacja „SZKOŁY LITURGICZNEJ”, 

mającej na celu pogłębienie rozumienia Mszy św., a tym 
samym owocniejszego w niej uczestniczenia. Spotkanie na 
10 min. przed Mszą św. o 10:30. Serdecznie zapraszamy. 

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

Mszy św. o 12:00. 
 12.II (niedziela): Rozpoczęcie zapisów na 10-dniową (na 

przełomie czerwca i lipca, prawdopodobnie od 24.VI do 
3.VII) pielgrzymkę do Rzymu, do grobu Jana Pawła II. Jej 
koszt to 1600.00 zł (plus opłaty za wejścia do muzeów i 
wydatki osobiste). Przy zapisie pobierana będzie zaliczka 
wysokości 550.00 zł. Aby pielgrzymka zamknęła się w 
powyższych kosztach powinno wziąć w niej udział 
przynajmniej 35 osób. Informacje o pielgrzymce, jak i jej 
program, będą wyłożone na stolikach z tyłu kościoła. 

 19.II (niedziela): Spotkanie dzieci klas II i ich rodziców 

przygotowujące do I Komunii św. o 18:00. 
 26.II (niedziela): Księża informują, że na próbę zostanie 

odprawiona specjalna Msza św. dla dzieci o 10:30. W 
zamyśle miałaby być odprawianą w każdą czwartą niedzielę 
miesiąca. Intencją jest, aby i najmłodsi czynnie i świadomie 
uczestniczyli w przeżywaniu Liturgii Eucharystii. Bardzo 
serdecznie zapraszamy wszystkie dzieci wraz z rodzicami. 

 Chrzty w lutym 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. 

ODESZLI 
W ostatnim tygodniu pożegnaliśmy z naszego grona: 

śp. Marianna KANABUS, † 7.II.2006, l. 96 

śp. Stanisław PYREK, † 7.II. 2006, l. 94 

śp. Stanisław WINIAREK, † 8.II. 2006, l. 58 

 

Wieczne odpoczywanie racz Im dać Panie! 

Z „WPROWADZENIA DO MSZAŁU RZYMSKIEGO”, cd. 
3. [Również] cudowną tajemnicę rzeczywistej obecności Pana pod eucharystycznymi 
postaciami, potwierdzoną przez Drugi Sobór Watykański i inne dokumenty Urzędu 
Nauczycielskiego Kościoła w tym samym znaczeniu, w jakim je podał do wierzenia 
Sobór Trydencki, stwierdza się w obrzędach Mszy nie tylko słowami konsekracji, 
którymi uobecnia się Chrystus przez przeistoczenie, lecz również przez poczucie i 
okazywanie najwyższej czci i adoracji, jak to się dzieje w liturgii eucharystycznej. Z tego 
samego względu nakłania się lud chrześcijański, by ten podziwu godny Sakrament 
adorował w szczególny sposób w Czwartek Wieczerzy Pańskiej oraz w uroczystość 
Najśw. Ciała i Krwi Chrystusa. 

4. Natura urzędowego kapłaństwa właściwego prezbiterowi, który w imieniu Chrystusa 
składa Ofiarę i przewodniczy zgromadzeniu świętego ludu, uwydatnia się w formie 
obrzędu, przez wyższe miejsce i czynności kapłana. Podstawy zaś tego urzędu są 
wyrażone oraz jasno i obszernie wyjaśnione w dziękczynieniu Mszy krzyżma w 
Czwartek Wieczerzy Pańskiej, w którym to dniu wspomina się ustanowienie 
kapłaństwa. W tym dziękczynieniu stwierdza się nadanie władzy kapłańskiej przez 
wkładanie rąk; oraz przez wyliczenie poszczególnych czynności opisuje się samą 
władzę, będącą kontynuacją władzy Chrystusa, Najwyższego Kapłana Nowego 
Testamentu. 

5. Natura kapłaństwa urzędowego rzuca właściwe światło również na inne kapłaństwo o 
wielkim znaczeniu, mianowicie na królewskie kapłaństwo wiernych, których duchowa 
ofiara spełnia się przez posługę kapłanów w łączności z ofiarą Chrystusa, jedynego 
Pośrednika. Sprawowanie Eucharystii jest bowiem czynnością całego Kościoła, w której 
każdy powinien czynić tylko to wszystko, co do niego należy, ze względu na jego 
stopień w ludzie Bożym. Stąd również należy bardziej zwracać uwagę na pewne 
zasady celebry, o które w ciągu wieków niekiedy mniej dbano. Lud ten jest bowiem 
ludem Bożym, nabytym Krwią Chrystusa, przez Pana zgromadzonym, Jego słowem 
karmionym, ludem na to powołanym, aby Bogu przedstawiał prośby całej rodziny 
ludzkiej; jest ludem, który w Chrystusie dzięki czyni za misterium zbawienia składając 
Jego Ofiarę, wreszcie ludem, który przez komunię Ciała i Krwi Chrystusa zrasta się w 
jedno. Lud ten jest święty przez swoje pochodzenie, jednak przez swoje świadome, 
czynne i owocne uczestnictwo w eucharystycznych misterium stale wzrasta w 
świętości. 

BOŻE CIAŁO 
Wieczerzali. A była owa pora właśnie, 

gdy słońce – już bezkrwawe – fioletowo gaśnie 

na wezgłowiu z drzew i gdy ptaszęce gonitwy 

mają w sobie najwięcej ciszy i modlitwy. 

Wtedy – wziął chleb i oczy swoje, pełne nieba, 

podniósł: zadygotała twarda dusza chleba 

i – zaklęta – z powłoki białej swego ciała 

wyszła, i w wieczerniku ścianie się schowała … 

a chleb, w którego smaku została pszenica, 

zaczął oczy bić blaskiem srebrzystym – księżyca! 

Wtedy – wziął kielich, w którym lśni grzechu przyczyna: 

Wino. Zabulgotała płocha dusza wina, 

i – skulona – jak szatan egzorcyzmem tknięty, 

wyszła z siebie i cicho ukryła się w sprzęty … 

a z kielicha, co sobą pozostał do końca, 

zaczęła tryskać jasność – ponad wszystkie słońca. 

Więc ucznie – nie wiedząc nawet, co tak świeci – 

bezwiednie, mimo woli klękali, jak dzieci, 

przymykali powieki od blasku bolące 

i rozchylali usta na coś czekające … 

A po minucie – snu? - obłędu? - może czaru? 

gdy wstali, własnych ciał nie czując ciężaru 

i co się z nimi dzieje nie pojmując sami, 

i zaczęli wokół rozglądać – oczami, 

które, jak po śnie, pełne były nowej siły – 

ujrzeli, że się szczupłe ściany rozstąpiły, 

że ulewa gwiazda spada z każdej szarej deski 

i że wieczernik zmienia się – w pałac niebieski! … 

I nie było słychać 

Nic oprócz ciszy, która nie śmiała oddychać. 

Anna SŁONCZYŃSKA (1893 – 1944) 

POLSKIE MADONNY: BOGURODZICA SZYDŁOWIECKA PANI 
W 1457 poseł Wielkiego Księcia Litewskiego Witolda Piotr Gedgaudasz 

przywiózł z Rzymu obraz Matki Bożej, który umieścił w ufundowanym przez 

siebie kościele, we wsi Szydłowiec. Wizerunek był jedną z 

najwspanialszych kopii Hodegetrii, jednego z obrazów przypisywanych św. 

Łukaszowi, do 1453 znajdującego się w Konstantynopolu. 

Wizerunek szybko został otoczony kultem. 

Jednakże w 1532 spora część lokalnej 

szlachty przyjęła wyznanie kalwińskie. 

Wkrótce zdecydowano o konfiskacie 

wszystkich dóbr kościelnych. Wówczas 

szydłowiecki proboszcz obraz zamknął 

w żelaznej kasecie i zakopał w ziemi. 

W 1608, gdy już wiara katolicka powoli 

już zamierała, kilkoro dzieci doglądało 

owiec i bawiło się nieopodal wsi. W 

pewnej chwili ujrzały kobietę, ubraną w 

niebieską suknię, na ramieniu 

trzymającą dziecko. Z policzków, na 

skałę, na którym stała, spływały Jej łzy. 

Otoczona niezwykłym światłem nie 

mówiła nic … 

Gdy znikła, jeden z chłopców pobiegł do 

kalwińskiego pastora. Usłyszał od niego: 

"nie opowiadaj głupstw!". 
Pomimo tego następnego dnia przy 

skale zebrała się, powiadomiona przez 

dzieci i zaintrygowana, cała wieś. W końcu przyszedł i pastor. Zaczął 

pouczać, przestrzegając przed wiarą w "rzymskie przesądy", całą sprawę 

określając mianem szatańskiej. Nagle spostrzegł, że nikt nie patrzy na 

niego - oczy wszystkich skierowane są na skałę za nim. Odwrócił się i … 

"Dlaczego płaczesz?" - spytał kalwiński pastor kobietę na skale. "Był czas" - 
odparła smutnym głosem - "że na tym miejscu oddawano cześć mojemu 

umiłowanemu Synowi. Lecz teraz, tę świętą ziemię dano oraczom, rolnikom, uczyniono 
ją pastwiskiem dla zwierząt." Po tych słowach - znikła. 

Wieść szybko rozniosła się po okolicy, a ludzie zaczęli masowo powracać 

do Kościoła. Żyjący w Szydłowcu starzec, ponad stuletni ślepiec, 

przypomniał sobie, jak przeszło 80 lat wcześniej pomagał proboszczowi 

zakopać żelazną skrzynię. I rzeczywiście - odnaleziono ją obok skały na 

której miało miejsce objawienie - a w niej - obraz Matki Bożej. 

Obraz 8.IX.1786 koronował Stefan Giedrojć, biskup żmudzki. Obraz 

odwiedził, w czasie swej pielgrzymki na Litwę, papież Jan Paweł II. 

adres: Bazylika Narodzenia N.M.P., Ńiluva (Szydłów), Litwa 
na podstawie: theotokos.ovh.or 

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 
 


