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SIÓDMA NIEDZIELA ZWYKŁA 

 
UZDROWIENIE PARALITYKA, MERIAN, Matthäus,starszy (1593, Bazylea – 1650, Bad Schwalbach), 

1625-30, rycina, z "Icones Biblicae"; źródło: www.biblical-art.com 

Z KSIĘGI PROROKA IZAJASZAIz 43, 18-19. 21-22. 24b-25 

To mówi Pan: 

«Nie wspominajcie wydarzeń minionych, nie roztrząsajcie w myśli dawnych 

rzeczy. Oto Ja dokonuję rzeczy nowej: pojawia się właśnie. Czyż jej nie 

poznajecie? Otworzę też drogę na pustyni, ścieżyny na pustkowiu. Lud ten, 

który sobie utworzyłem, opowiadać będzie moją chwałę. 

Lecz ty, Jakubie, nie wzywałeś mnie, bo się Mną znudziłeś, Izraelu. Raczej 

Mi przykrość zadałeś twoimi grzechami, występkami twoimi Mnie 

zamęczasz. Ja, właśnie Ja przekreślam twe przestępstwa i nie wspominam 

twych grzechów». 

PSALM RESPONSORYJNYPS 41 

REFREN: Uzdrów mnie, Panie, bo bardzo zgrzeszyłem 

Błogosławiony człowiek, który myśli o biednym, 

ocali go Pan w dniu nieszczęścia. 

Pan go ustrzeże, zachowa przy życiu, 

uczyni szczęśliwym na ziemi 

i nie odda w moc jego wrogów. 

REFREN: Uzdrów mnie, Panie, bo bardzo zgrzeszyłem 

Pan mu pomoże na łożu boleści, 

podczas choroby poprawi mu posłanie. 

Mówię: „O Panie, zmiłuj się nade mną, 

uzdrów mnie, bo zgrzeszyłem przeciw Tobie!” 

REFREN: Uzdrów mnie, Panie, bo bardzo zgrzeszyłem 

A Ty mnie podtrzymasz dzięki swej prawości 

i na wieki umieścisz przed Twoim obliczem. 

Błogosławiony Pan, Bóg Izraela, 

aż po wszystkie wieki. 

REFREN: Uzdrów mnie, Panie, bo bardzo zgrzeszyłem 

Z PIERWSZEGO LISTU ŚW. PAWŁA APOSTOŁA DO KORYNTIAN2 Kor 1, 18-22 

Bracia: 

Bóg mi świadkiem, że w tym, co do was mówię, nie ma równocześnie 

„tak” i „nie”. Syn Boży, Chrystus Jezus, Ten, którego głosiłem wam ja i 

Sylwan, i Tymoteusz, nie był „tak” i „nie”, lecz dokonało się w Nim „tak”. 

Albowiem ile tylko obietnic Bożych, wszystkie są w Nim „tak”. 

Dlatego też przez Niego wypowiada się nasze „Amen” Bogu na chwałę. 

Tym zaś, który umacnia nas wespół z wami w Chrystusie i który nas 

namaścił, jest Bóg. On też wycisnął na nas pieczęć i zostawił zadatek 

Ducha w sercach naszych. 

AKLAMACJA Łk 4, 18Alleluja, alleluja, alleluja 

Pan posłał Mnie, abym ubogim niósł dobrą nowinę,  

więźniom głosił wolność. 

AKLAMACJA: Alleluja, alleluja, alleluja 

SŁOWA EWANGELII WEDŁUG ŚWIĘTEGO MARKAMk 2, 1-12 

Gdy po pewnym czasie Jezus wrócił do Kafarnaum, posłyszeli, że 

jest w domu. Zebrało się tyle ludzi, że nawet przed drzwiami nie 

było miejsca, a On głosił im naukę. 

Wtem przyszli do niego z paralitykiem, którego niosło czterech. 

Nie mogąc z powodu tłumu wnieść go do Niego, odkryli dach nad 

miejscem, gdzie Jezus się znajdował, i przez otwór spuścili łoże, 

na którym leżał paralityk. Jezus widząc ich wiarę, rzekł do 

paralityka: «Synu, odpuszczają ci się twoje grzechy». 

A siedziało tam kilku uczonych w Piśmie, którzy myśleli w duszy: 

„Czemu On tak mówi? On bluźni. Któż może odpuszczać grzechy, 

jeśli nie Bóg sam jeden?” 

Jezus poznał zaraz w swym duchu, że tak myślą, i rzekł do nich: 

«Czemu nurtują te myśli w waszych sercach? Cóż jest łatwiej 

powiedzieć do paralityka: „Odpuszczają ci się twoje grzechy”, czy 

też powiedzieć: „Wstań, weź swoje łoże i chodź?” Otóż, żebyście 

wiedzieli, iż Syn Człowieczy ma na ziemi władzę odpuszczania 

grzechów (rzekł do paralityka): „Mówię ci: Wstań, weź swoje łoże i 

idź do domu”». 

On wstał, wziął zaraz swoje łoże i wyszedł na oczach wszystkich. 

Zdumieli się wszyscy i wielbili Boga mówiąc: „Jeszcze nigdy nie 

widzieliśmy czegoś podobnego”. 

PATRON TYGODNIA: ŚW. KONRAD Z PIACENZY 
Konrad Confalonieri urodził się około 1290 w 

zamożnej, włoskiej rodzime. Za młodu obrał 

sobie zawód rycerski. W 1313 w czasie 

polowania rozpalił ognisko dla wypłoszenia 

zwierzyny i wywołał pożar. Nie zdawał sobie 

sprawy, jaką żywiołową klęskę wywoła tym 

czynem. Namiestnik Piacenzy, Galeazzo 

Visconti, skazał na śmierć przypadkowo 

przyłapanego w lesie człowieka, podejrzanego 

o umyślny pożar lasu. Gdy Konrad się o tym 

dowiedział, natychmiast zgłosił się do 

namiestnika i wyznał swoją winę. Wynagrodził 

też pieniężnie wyrządzoną miastu szkodę. 

Oddał na ten cel cały swój majątek. 

Wydarzenie to stało się przełomem religijnym 

w życiu jego i małżonki, Euphrosyne, która 

wstąpiła do klasztoru klarysek w Piacenzy. 

Konrad natomiast zaczął prowadzić żywot 

wędrownego ascety. Wstąpił w 1315 do 

tercjarzy zakonu św. Franciszka. Jako 

pielgrzym pokutny nawiedził wiele 

sanktuariów Italii. Osiadł w 1343 jako 

pustelnik w dolinie Noto koło Syrakuz na 

Sycylii, gdzie wiódł życie pełne modlitwy, 

wyrzeczenia, surowych praktyk pokutnych 

oraz posług chorym w pobliskim szpitalu. 

Posiadał dar prorokowania. 

Zmarł w 1351, klęcząc przed krucyfixem. 

Pochowano go w Noto, w kościele Św. 

Mikołaja. Po latach nad grobem św. Konrada 

(w 1485 jego śmiertelne szczątki 

umieszczono w srebrnej trumnie) wzniesiono 

świątynię, która stała się centrum kultu, 

początkowo lokalnego. W 1625 papież Urban 

VIII jego kult - zatwierdzony dla diecezji 

syrakuskiej w 1515, potem rozszerzony na 

całą Sycylię (1544) - rozciągnął także na 

zakony franciszkańskie. (Uroczystość 19 luty) 

il.: ŚW. KONRAD, ALLEGRINI, Francesco (1615?, Cantiano - 1679?, Gubbio), fresk, Bazylika Kosmy i 
Damiana, Rzym; źródło: www.immaginettesacre.it 

 

Współczucie Chrystusa dla chorych i liczne uzdrowienia z różnego 549 rodzaju chorób89
Por. Mt 4, 24 są wymownym znakiem, że "Bóg łaskawie nawiedził lud swój"Łk 7,16 i że Królestwo 

Boże jest bliskie. Jezus ma nie tylko moc uzdrawiania, lecz także moc przebaczania grzechów90
Por. Mk 2, 5-12. Przyszedł, by uleczyć całego człowieka, 1421 duszę i ciało; jest lekarzem, 

którego potrzebują chorzy91
Por. Mk 2, 17. Jego współczucie dla wszystkich cierpiących posuwa się tak daleko, że Jezus utożsamia się z nimi: «Byłem chory, a odwiedziliście Mnie»Mt 25, 36. 

Jego szczególna miłość do ludzi dotkniętych słabością nie przestaje w ciągu wieków pobudzać 2288 chrześcijan do specjalnej troski o tych, którzy cierpią na ciele i duszy. Znajduje się 

ona u podstaw podejmowania niestrudzonych wysiłków, by ulżyć im w cierpieniu. [Katechizm Kościoła Katolickiego, 1503] 



 
Sw. Zygmunt 
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INFORMACJE PARAFIALNE 
 19.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. 

 Trwają zapisy 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 jest 
pobierana 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, znajdują się na kartkach na stolikach z tyłu 
kościoła. Zapisy w kancelarii lub zakrystii. 

 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.  

ZAPOWIEDZI 
Zapowiedź I: Sławomir Jan JEDLIŃSKI, kawaler z parafii 

Przemienienia Pańskiego w Sulejówku-Miłosnej, i Monika 
FRANKOWSKA, panna z parafii tutejszej. 

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

ODESZLI 
W ostatnim tygodniu pożegnaliśmy z naszego grona: 

śp. Adam KRZYŻANOWSKI, † 10.II.2006, l. 77 

 

Wieczne odpoczywanie racz Mu dać Panie! 

Z „WPROWADZENIA DO MSZAŁU RZYMSKIEGO”, cd. 
WIERNOŚĆ TRADYCJI 

6. Gdy Sobór Watykański II zarządził odnowę obrzędów Mszy świętej, polecił między 
innymi, by niektóre obrzędy przywrócono „stosownie do pierwotnej tradycji Ojców 
Kościoła‖KL nr 50, czyli używając tego samego wyrażenia, co św. Pius V w Piśmie 
apostolskim zaczynającym się od słów Quo primum, którym w roku 1570 ogłoszony 
został Mszał trydencki. Ta zgodność słów pozwala stwierdzić, jakim sposobem oba 
Mszały rzymskie, chociaż dzielą je cztery wieki, zawierają jedną i tę samą tradycję. Jeśli 
zaś rozważymy wewnętrzne elementy tej tradycji, zrozumiemy, jak wspaniale drugi 
mszał udoskonala pierwszy. 

POLSKIE MADONNY: MATKA BOŻA POCIESZENIA WE WROCŁAWIU 
Obraz (o wymiarach 200100 cm) 

namalowano w Rzymie około 1570 

na prośbę generała o.o. jezuitów św. 

Franciszka Borgiasza. Według 

danych historycznych, przysłano go 

jezuitom w Jarosławiu, którzy pod 

koniec XVI wieku ofiarowali go nowo 

powstającej placówce jezuitów we 

Lwowie (kościół św. Piotra i Pawła). 

Przed obrazem Matki Boskiej 

Pocieszenia modlili się królowie i 

mężowie stanu: Zygmunt III Waza, 

Władysław IV, kanclerz Jerzy 

Ossoliński, Jan Kazimierz, Stefan 

Czarnecki, Jan III Sobieski, i wiele 

innych osobistości. Zanosił przed 

nim swe modły lud, mieszczaństwo i 

szlachta i byli wysłuchani, o czym 

świadczyły liczne złote wota i zapisy 

w księgach pamiątkowych. 

Przed obrazem, około 1660, legat 

Stolicy Apostolskiej w Polsce - Piotr 

Vidini - w obecności tłumów 

wiernych na prośbę króla Jana 

Kazimierza, podczas specjalnego 

nabożeństwa dodał po raz pierwszy 

do Litanii Loretańskiej trzykrotne wezwanie: "Królowo Polski - módl się za 

nami", a zebrany lud z radością wołał: „Módl się za nami”. Przed 

wizerunkiem Maryi w XVIII w. zaczęto również odprawiać nabożeństwa 

majowe dotychczas nieupowszechnione w Polsce. 

W okresie zaborów rząd austriacki zagrabił sukienkę i wszystkie wota. W 

dniu 28.V.1905 abp Józef Bilczewski, metropolita lwowski uroczyście 

ukoronował obraz matki Bożej Pocieszenia. Właściwy cel koronacji wyraża 

dekret papieski: Ku większej chwale Przenajświętszej Trójcy, ku nowej chlubie i 
ozdobie Bogurodzicy, ku pożytkowi chrześcijańskiego imienia. 

W czasie II wojny światowej obraz został przewieziony do Krakowa i 

umieszczony w kaplicy seminarium ojców jezuitów. W 1947 przeniesiony 

na ziemię piastowską do Wrocławia. 

Szczególny kult Matki Boskiej Pocieszenia zaznaczył się po 14.XII.1981, 

kiedy to poszczególne rodziny zamawiały Msze św. przed jej cudownym 

wizerunkiem w intencji ojczyzny i internowanych. Tutaj też w ostatnich 

latach rozwinął się kult Madonny jako patronki ludzi pracy i "Solidarności". 

Przekonują o tym rozwieszone na skrzydłach ołtarza liczne wota oraz 

upamiętniające tablice wmurowane w ściany kościoła. 

ad.: Sanktuarium MB Pocieszenia, par. św. Klemensa Dworaka, Wrocław, Al. Pracy 26 
na podstawie: www.dworzak.pl 

MSZA 
O, południe niedzielne! Radosna mszo świata! 

Nabożeństwo zachwytu! Cudu chwilo boża! 

Z ołtarza niebios leje się słoneczna zorza 

I łaską swych promieni ziemię w krąg oplata. 

Pokłony w niesieniu nisko biją zboża, 

A z duszy łąk modlitwa zapachów skrzydlata 

Wyrywa się przez kwiaty, jak kadzidło lata! 

W ekstazie padły krzyżem w szary proch rozdroża. 

Podniesienie. Jak cicho! Sam Bóg hostię słońca 

W białych palcach obłoków nad jasne lazury 

Podnosi uroczyście i wolno do góry. 

Zamarło serce ziemi. Ciszy nic nie zmąca, 

Jeno przed nieb ołtarzem dzwonią, dzwonią w dzwonki 

Ministranci niebiescy, pobożne skowronki. 

Kazimierz WIERZYŃSKI 

POCZET PRYMASÓW: ANDRZEJ OLSZOWSKI (59) 
Urodzony w 1621, syn kasztelana spicymierskiego. Uczeń kolegium 

jezuickiego w Kaliszu, studiował w Krakowie i Rzymie. Zatrudniony na 

dworze Macieja Łubieńskiego, w 1644 został kanonikiem gnieźnieńskim, 

w 1648 kanclerzem prymasa. Sekretarz króla Jana Kazimierza, w czasie 

najazdu szwedzkiego w 1655 schronił się wraz z nim na Śląsku. Od 1659 

kanonik krakowski, został w 1660 referendarzem koronnym, a rok później 

biskupem chełmińskim. Zajmował się sprawami diecezji, rozwijał też  

szeroką działalność polityczną, 

angażując się w reformatorskie 

plany stronnictwa dworskiego. 

W 1666 został podkanclerzym 

koronnym. W 1671 założył 

fundację na rzecz biblioteki 

Uniwersytetu Krakowskiego. 

Podczas bezkrólewia w 1669 

zdecydowanie opowiedział się 

przeciw kandydaturze 

francuskiej i doprowadził do 

elekcji Michała Korybuta 

Wiśniowieckiego. Nowo obrany 

król darzył go pełnym 

zaufaniem, a Olszowski 

faktycznie kierował wówczas 

polityką państwa. 

W 1674 został arcybiskupem 

gnieźnieńskim. W 1676 

koronował Jana III i złożył 

wówczas urząd podkanclerski. Pozostawał w dobrych stosunkach z 

królem. Ostro występował przeciwko polityce elektora brandenburskiego 

w Prusach. Cieszył się dużym poważaniem, uważany był za jednego z 

najwybitniejszych mężów stanu Polski w XVII w. Zmarł w 1677, 

pochowany w katedrze gnieźnieńskiej. 

Il.: Marmurowy nagrobek prymasa Olszowskiego w katedrze gnieźnieńskiej, fragment (głowa z 
osobnego bloku marmuru – jeden z najwybitniejszych portretów rzeźbiarskich w Polsce XVII w). 

[źródło: ―Poczet Arcybiskupów Gnieźnieńskich Prymasów Polski‖, Przemysław Mrozowski] 

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 
 


