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"Indywidualna i integralna spowiedź oraz rozgrzeszenie stanowią jedyny zwyczajny sposób, przez który wierni dostępują pojednania z Bogiem i Kościołem, 

chyba że zwalnia ich od tego niemożliwość fizyczna lub moralna"Obrzędy pokuty, 31. Jest to uzasadnione, gdyż Chrystus działa w każdym sakramencie; zwraca 878 

się osobiście do każdego grzesznika: »Synu, odpuszczają ci się twoje grzechy«Mk 2, 5; On jest lekarzem pochylającym się nad każdym chorym, który Go 

potrzebujePor. Mk 2, 17, by zostać uzdrowionym; podnosi każdego i na nowo włącza do komunii braterskiej. Dlatego spowiedź osobista jest najbardziej wymowną 

formą pojednania z Bogiem i Kościołem. [KKK, 1484] 

SIÓDMA NIEDZIELA ZWYKŁA 

 
CHRYSTUS UZDRAWIAJĄCYH PARALITYKA, CAROLSFELD, Julius Schnorr von (1794, Lipsk – 1872, Drezno), 

1853, rycina, z "Bibel in Bildern"; źródło: www.pitts.emory.edu 

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. 

Pan mu pomoże na łożu boleści, 

podczas choroby poprawi mu posłanie. 

Mówię: „O Panie, zmiłuj się nade mną, 

uzdrów mnie, bo zgrzeszyłem przeciw Tobie!”. 

A Ty mnie podtrzymasz dzięki swej prawości 

i na wieki umieścisz przed Twoim obliczem. 

Błogosławiony Pan, Bóg Izraela, 

aż po wszystkie wieki. 

Z DRUGIEGO LISTU ŚWIĘTEGO 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. 

AKLAMACJAŁk 4,18 Alleluja, Alleluja, Alleluja 

Pan posłał Mnie, abym ubogim niósł dobrą nowinę, 

więźniom głosił wolność. 

SŁOWA EWANGELII WEDŁUG ŚW. MARKAMk 2,1–12 

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

domu. Zebrało się tylu 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: BŁ. IZABELA FRANCUSKA, DZIEWICA 

Urodziła się w 1225. Była córką króla Francji, Ludwika VIII i św. Blanki z Kastylii. 
Jej bratem był św. Ludwik IX. Pomimo że pochodziła z rodziny królewskiej, 
otrzymała surowe wychowanie. Jej specjalnymi spowiednikami byli franciszkanie 
– im też była później bardzo oddana. 

Z rodziny wyniosła zamiłowanie do modlitwy i 
czystość obyczajów. Ciężka i bardzo bolesna 
choroba nauczyła młodą niewiastę, jak próżne są 
dobra i ponęty świata… Ze względów 
dynastycznych kilkakrotnie proponowano jej 
małżeństwo. Odmawiała. Między innymi nie 
zgodziła się na zaślubiny z Konradem, synem 
samego cesarza Fryderyka II, mimo interwencji 
papieża Innocentego IV  (który później jednakże 
wychwalał bardzo jej decyzję…). Wybrała służbę 
Bogu, spełniając czyny pokutne i dzieła 
miłosierdzia. 

Najpiękniejszym darem Izabeli było założenie 
nowej rodziny zakonnej w Longchamp, w lasku 
Rouvray, koło Paryża w 1255. Siostry tegoż 
klasztoru (ukończonego już w 1259) obrały sobie 
za cel ćwiczenie się w cnocie pokory, by w ten 
sposób naśladować Najświętszą Maryję Pannę. 
Klasztor przyjął nazwę Pokory Błogosławionej 
Maryi Dziewicy (Monasterium Humilitatis B. Mariæ 
Virginis). Pierwszą regułę, opartą o złagodzoną 
regułę św. Klary (klarysek) - siostry mogły 
posiadać majątek - Izabela ułożyła z pomocą 
franciszkanina Mansuetusa. Później ją zmieniła a 
papież Urban IV zatwierdził zmiany w 1263 
nadając siostrom nazwę Sorores Ordinis humilium 
ancillarum Beatissimae Mariae Virginis (siostry 
pokornego zakonu sług Najświętszej Dziewicy), co 
wskazuje na bliską łączność z zakonem braci 
mniejszych… 

Sama Izabela nie wstąpiła do klasztoru, odmówiła 
też zostania jego przeoryszą – żyła jednakże – 
niedaleko - wg wskazań reguły. Dwa lata przed 
śmiercią ponownie nawiedziła ją bardzo bolesna i ciężka choroba, którą znosiła z 
heroiczną cierpliwością i poddaniem się woli Bożej. Życie pełne umartwień i cnót 
zakończyła w 1270 (kilka miesięcy przez bratem, św. Ludwikiem IX). Pochowana 
została, na własne życzenie, w klasztornym kościele w habicie zakonnym. Po 9 
dniach jej ekshumowane ciało nie miało śladów rozpadu… 
Agnieszka d'Harcourt, dama nadworna Izabeli, autorka jej żywota, przytacza 40 
wypadków cudownych uleczeń za wstawiennictwem Izabeli. Po ich rozpatrzeniu 
Leon X wyniósł ją do godności ołtarzy i wpisał w 1520 do katalogu 
błogosławionych. (uroczystość 23 lutego) 

il.: BŁ. IZABELA FRANCUSKA, DESPREZ, Louis (1799, Paryż – 1870), 1841, kopia z oryginału 
gotyckiego, portyk Saint-Germain l'Auxerrois, Paryż; źródło: www.traditioninaction.org 

http://www.swzygmunt.knc.pl/
http://www.pitts.emory.edu/dia/detail.cfm?ID=11913
http://www.traditioninaction.org/SOD/j236sd_IsabelleFrance_01_25.html
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INFORMACJE PARAFIALNE 
 22.II (niedziela): Rozpoczyna się 42 TYDZIEŃ MODLITW O TRZEŹ-

WOŚĆ NARODU w Kościele Polskim, w tym roku obchodzony pod 

hasłem: „Troska o trzeźwość troską o życie”. 
W tej intencji w sposób szczególny modlić się będziemy 
27.II (piątek) w czasie nabożeństwa Drogi Krzyżowej o 17:30 

i na Mszy św. o 18:00. 
 25.II (środa): ŚRODA POPIELCOWA. Rozpoczyna się WWIIEELLKKII  

PPOOSSTT, czas duchowego przygotowania się do jak najlepszego 
przeżycia tajemnicy męki, śmierci i zmartwychwstania 
Chrystusa – wydarzeń, poprzez które dokonało się nasze 
odkupienie. 

 Msze św. o 8:45; 15:45 (dla dzieci) i 18:00. 
 Posypanie głów popiołem, na znak rozpoczęcia pokuty, 

w czasie każdej Mszy św. 
 OBOWIĄZUJE POST ŚCISŁY, tzn. wolno zjeść jeden posiłek 

do syta i dwa bardzo skromne, oraz należy powstrzymać 
się od pokarmów mięsnych. 

 Nabożeństwa wielkopostne w naszej parafii będą 
odprawiane wg następującego porządku: 

 DROGA KRZYŻOWA- w każdy piątek Wielkiego Postu: 

 dla dzieci o 15:45; 
 dla dorosłych o 17:30; 
 dla młodzieży o 18:40. 

 GORZKIE ŻALE- w każdą niedzielę Wielkiego Postu, 
bezpośrednio po sumie. 
W okresie Wielkiego Postu za udział w Gorzkich Żalach 
można, raz w tygodniu, uzyskać - we wszystkich 
kościołach w Polsce - odpust zupełny (pod zwykłymi 
warunkami, tzn. stan łaski uświęcającej, Komunia św., 
modlitwa w intencjach Ojca św.) 

 25.II (środa) - 29.IV: KURS PRZEDMAŁŻEŃSKI na terenie 
naszego dekanatu. Rozpoczęcie 25.II (środa), o 20:00, 

w parafii Wniebowzięcia NMP w Konstancinie-Jeziornej. 
W sposób szczególny zachęcamy! do udziału wszystkich 

narzeczonych, którzy w tym roku pragną zawrzeć 
sakramentalny związek małżeński. 

 Na stoliku w kościele wyłożone są ulotki, wyjaśniające sposób 

wypełnienia formularza PIT w celu przekazania 1% podatku – 
w ramach rozliczenia za rok 2008 - na rzecz Caritas 
Archidiecezji Warszawskiej. Pamiętajmy - Caritas, jako 

organizacja charytatywna, wspomaga ludzi szczególnie 
potrzebujących naszej pomocy! 

 Zachęcamy do lektury prasy i wydawnictw katolickich! 

POLSKIE MADONNY (113): MATKA BOŻA TRÓJCY ŚWIĘTEJ Z SEJN 
Od 1603 w Sejnach króluje Matka Boska Trójcy Przenajświętszej. Rzeźba 

należy do jednego z trzech znanych typów figur szafkowych Madonny, 

które po otwarciu odsłaniają tryptyk wewnętrzny. 

Obok sejneńskiej, w Europie zachowało się jeszcze 

5 podobnych figur: w Muzeum Cluny w Paryżu, 

Muzeum Narodowym w Norymberdze, oraz w Lu-

bieszowie, Konówce i Ełku w Polsce. 

Po otwarciu rzeźba wyobraża Boga Ojca 

siedzącego na tronie, z rozłożonymi ramionami, 

w których trzyma krucyfiks. Nad głową Boga Ojca 

unosi się Duch Święty w formie gołębicy. Na 

skrzydłach widnieją malowidła 27 postaci. 

Madonnę z Sejn zawdzięczamy nieznanemu rzeź-

biarzowi z Prus, gdzieś na przełomie XIV i XV w., 

w okresie panowania zakonu krzyżackiego. O po-

chodzeniu świadczą sylwetki dwóch mnichów- 

krzyżaków, prawdopodobnie fundatorów dzieła, 

klęczących przed Panią Świata. W XVI w., 

w czasach szalejącej w Prusach reformacji, z koś-

ciołów usuwano wizerunki nawiązujące do kultu 

Najświętszej Maryi Panny – jeśli w przystępie 

fanatyzmu ich nie zniszczono, to sprzedawano lub 

porzucano gdzieś w magazynach… Jeden z nich, 

prawdopodobnie ze składnicy w Królewcu, nabył 

Jerzy Grudziński, właściciel dóbr w okolicy 

dzisiejszych Sejn, który w 1602 wybudował 

drewniany kościół na wzgórzu, nad zakolem rzeki 

Sejny, wcześniej sprowadzając do Sejn dominikanów z Wilna. 

W 1619 figurę (wys. 117 cm), 

misternie wyrzeźbioną w lipowym 

drewnie, umieszczono w nowym, 

murowanym, kościele klasztornym. 

Pojawiać się zaczęły coraz to nowe 

wota – świadectwo odebranych 

łask… W 1881 Matkę Boską przenie-

siono do nowej kaplicy wystawionej 

przez bpa sejneńskiego. 

Wielokrotnie Matka Boska Sejneńska 

stawiała czoła trudnym czasom. 

W 1656, w czasie potopu szwedz-

kiego, dominikanie chcieli wywieźć 

swoją Panią w obawie przed najaz-

dem moskiewskim, ale trzykrotnie 

pod ciężarem miały pękać osie wozu! 

Matka Boska pragnęła zostać w swo-

jej świątyni… Nieprzyjaciel wycofał 

się, gdy przed kościołem pojawiły się 

jakieś dziwne, białe postaci… 

„Aniołowie Pańscy przybyli na posługi swej Królowej i wroga przepędzili” – 

mówiono. W 1914 mimo wielu bitew rozgrywających się w okolicy zespół 

klasztorny pozostał w zasadzie nietknięty. Sami wojskowi byli tym 

zdziwieni, gdyż obiekt był doskonałym celem… 

A kult nie ustał nawet, gdy zaborcy (Sejny znalazły się w rękach pruskich) 

skasowali zakon dominikański. Podupadł trochę w międzywojniu 

(podzieleniu uległa wówczas, między dwa nowo odrodzone państwa – 

Rzeczpospolitą i Litwę, diecezja augustowska), mimo to w 1932 pod 

kierunkiem warszawskich artystów dokonano gruntownej odnowy dzieła. 

Wtedy też rozpoczęto starania o koronację, zakończone w 1973, gdy 

papież Paweł VI na nią przyzwolił. Koronacja miała miejsce 6.IX.1975. 

Mszę Św. celebrował Karol kard. Wojtyła, metropolita krakowski, a homilię 

wygłosił Prymas Stefan kard. Wyszyński. 

Przez wieki Matka Boska Sejneńska gromadziła w swoim sanktuarium 

wiernych z pogranicza Polski, Litwy i Rusi. Figura stała się symbolem 

chrześcijańskiej więzi sąsiadujących ze sobą Narodówbp Ełcki na 400-lecie obecności 

Figury Matki Bożej w Sejnach. 

adres: Bazylika Mniejsza p.w. Nawiedzenia Najświętszej Maryi Panny, Sejny 
il. MATKA BOŻA TRÓJCY PRZENAJŚWIĘTSZEJ, zamknięta (1), i otwarta (2), Sejny źródło: www.sejny.info.pl 

POCZET PAPIEŻY (136): BENEDYKT VII 
Był Rzymianinem, synem Dawida, hrabią Tuskulum, krewnym księcia 

Alberyka II, spokrewnionym z rodem Krescencjuszy. Przed wyborem 

pielgrzymował do Jerozolimy, skąd przywieźć miał relikwie Krzyża 

Świętego. Po śmierci Benedykta VI przedstawiciel cesarza Ottona II, Sicco, 

odmówił uznania wcześniej wybranego anty-papieża Bonifacego VII. Obyła 

się (974) zatem nowa elekcja, na której w drodze kompromisu wybrano 

Benedykta VII, ówcześnie biskupa Sutri koło Viterbo. 

Zaraz po wyborze Benedykt zwołał synod i ekskomunikował Bonifacego VII 

(w 980, ten ostatni zmusił papieża do opuszczenia Rzymu, ale rok później, 

gdy sam cesarz Otton II przybył do Włoch, Bonifacy zbiegł do Konstan-

tynopola – z częścią skarbu watykańskiego). 

Przewodniczył licznym synodom, poświęconym 

reformie kluniackiej, monastycyzmowi, który 

w ówczesnych czasach wyznaczał granice 

cywilizacji. W 981 na synodzie w bazylice 

św. Piotra opowiedział się przeciwko 

symonii (świętokupstwu). Popierał dzieło 

chrystianizacji Słowian, przyznał biskupowi 

Moguncji prawo wikariuszy apostolskich 

do konsekrowania królów niemieckich. 

Nadał wiele przywilejów kościołom i zako-

nom w Niemczech, Galii, Italii i Flandrii. 

Przyznał bp Dietrichowi z Trewiru specjalne 

przywileje ceremonialne i przydzielił mu Kościół tytularny SS. Quatro 

Coronati na Monte Caelio (pierwszy przypadek nadania kościoła 

tytularnego w Rzymie cudzoziemcowi). Wspomagał też „nieszczęśliwą 

prowincję afrykańską” wyświęcając diakonów chętnych pracować w 

Kartaginie, już wtedy w rękach hord muzułmańskich. 

Za jego pontyfikatu rozpoczęły się systematyczne wizyty dostojników 

Kościoła w ramach tzw. ad limina apostolorum, czyli wizyty u grobów 

Świętych Apostołów Piotra i Pawła. 

Zmarł w 983 w Rzymie i został pochowany w kościele Świętego Krzyża 

Jerozolimskiego w klasztorze S. Croce. 

il. BENEDYKT VII, boczna nawa Bazyliki św. Pawła za Murami, Rzym, źródło: www.niedziela.pl 

MSZE 

ŚWIĘTE 

niedziela i uroczystości obowiązujące: 08:45, 10:30, 12:00 (suma), 18:00 

święta pracujące: 08:45, 18:00 

dni powszednie: 07:30 (codziennie), 18:00 (Pt – Sb) 

KANCELARIA 

PARAFIALNA 

tel. (22) 754 47 32, fax. (22) 754 41 02; e-mail: swzygmunt.slomczyn@op.pl 

dni powszednie (z przerwą na 
Msze św. i nabożeństwa): 

08:00–09:30, 17:00–19:00 

soboty, niedziele i święta: nieczynna 

WWW www.swzygmunt.knc.pl 
 

KSIĘŻA Dziekan Prałat mgr Stefan KOTWIŃSKI, Wikariusz mgr Marcin KLOTZ 
 

http://www.sejny.info.pl/zabytki/za-ma.php
http://www.niedziela.pl/papieze.php?r=biogram&nr=135
http://www.swzygmunt.knc.pl/

