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„Bóg jest miłością”1 J 4, 8. 16 i miłość jest pierwszym darem, 218 zawierającym wszystkie inne. Ta miłość „rozlana jest w sercach naszych przez Ducha Świętego, 

który został nam dany”Rz 5, 5. [KKK, 733] 

CZWARTA NIEDZIELA ZWYKŁA 

 
JEZUS WYRZUCONY Z NAZARETU, NADAL, Jerome, S.J. (1507, Majorka - 1580) - projektodawca, 1595, 

drzeworyt, z „Evangelicae Historiae Imagines”; źródło catholic-resources.org 

Z KSIĘGI PROROKA JEREMIASZAJr 1,4-5.17-19 

Za panowania Jozjasza Pan skierował do mnie następujące słowo: »Zanim 

ukształtowałem cię w łonie matki, znałem cię, poświęciłem cię, nim 

przyszedłeś na świat, ustanowiłem cię prorokiem dla narodów. 

Ty zaś przepasz swoje biodra, wstań i mów wszystko, co ci rozkażę. Nie lękaj 

się ich, bym cię czasem nie napełnił lękiem przed nimi. 

A oto Ja czynię cię dzisiaj twierdzą warowną, kolumną ze stali i murem 

spiżowym przeciw całej ziemi, przeciw królom judzkim i ich przywódcom, ich 

kapłanom i ludowi tej ziemi. 

Będą walczyć przeciw tobie, ale nie zdołają cię zwyciężyć, gdyż Ja jestem z 

tobą, mówi Pan, by cię ochraniać«. 

PSALM RESPONSORYJNYPs 71 

REFREN: Będę wysławiał pomoc Twoją, Panie 

W Tobie, Panie, ucieczka moja, 

niech wstydu nie zaznam na wieki. 

Wyzwól mnie i ratuj w Twej sprawiedliwości, 

nakłoń ku mnie ucho i ześlij ocalenie. 

Bądź dla mnie skałą schronienia 

i zamkiem warownym, aby mnie ocalić, 

bo Ty jesteś moją opoką i twierdzą. 

Boże mój, wyrwij mnie z rąk niegodziwca. 

Bo Ty, mój Boże, jesteś moją nadzieją, 

Panie, Tobie ufam od młodości. 

Ty byłeś moją podporą od dnia narodzin, 

od łona matki moim opiekunem. 

Moje usta będą głosiły Twoją sprawiedliwość 

i przez cały dzień Twoją pomoc. 

Boże, Ty mnie uczyłeś od mojej młodości 

i do tej chwili głoszę Twoje cuda. 

Z PIERWSZEGO LISTU ŚWIĘTEGO PAWŁA APOSTOŁA DO KORYNTIAN1 Kor 12,31-13,13 

Bracia: 

Starajcie się o większe dary: a ja wam wskażę drogę jeszcze doskonalszą. 

Gdybym mówił językami ludzi i aniołów, a miłości bym nie miał, stałbym 

się jak miedź brzęcząca albo cymbał brzmiący. Gdybym też miał dar 

prorokowania i znał wszystkie tajemnice, i posiadał wszelką wiedzę i 

wszelką możliwą wiarę, tak iżbym góry przenosił, a miłości bym nie miał, 

byłbym niczym. I gdybym rozdał na jałmużnę całą majętność moją, a ciało 

wystawił na spalenie, lecz miłości bym nie miał, nic bym nie zyskał. 

Miłość cierpliwa jest, łaskawa jest. Miłość nie zazdrości, nie szuka 

poklasku, nie unosi się pychą; nie dopuszcza się bezwstydu, nie szuka 

swego, nie unosi się gniewem, nie pamięta złego, nie cieszy się z 

niesprawiedliwości, lecz współweseli się z prawdą. Wszystko znosi, 

wszystkiemu wierzy, we wszystkim pokłada nadzieję, wszystko 

przetrzyma. 

Miłość nigdy nie ustaje, nie jest jak proroctwa, które się skończą, albo jak 

dar języków, który zniknie, lub jak wiedza, której zabraknie. Po części 

bowiem tylko poznajemy, po części prorokujemy. Gdy zaś przyjdzie to, co 

jest doskonałe, zniknie to, co jest tylko częściowe. Gdy byłem dzieckiem, 

mówiłem jak dziecko, czułem jak dziecko, myślałem jak dziecko. Kiedy 

zaś stałem się mężem, wyzbyłem się tego, co dziecięce. Teraz widzimy 

jakby w zwierciadle, niejasno; wtedy zaś zobaczymy twarzą w twarz. Teraz 

poznaję po części, wtedy zaś poznam tak, jak i zostałem poznany. 

Tak więc trwają wiara, nadzieja, miłość, te trzy: z nich zaś największa jest 

miłość. 

AKLAMACJAŁk 4,18 Alleluja, Alleluja, Alleluja 

Pan posłał Mnie, abym ubogim niósł dobrą nowinę, 

więźniom głosił wolność. 

SŁOWA EWANGELII WEDŁUG ŚWIĘTEGO ŁUKASZAŁk 4,21-30 

W Nazarecie w synagodze, po czytaniu z proroctwa Izajasza, Jezus 

powiedział: »Dziś spełniły się te słowa Pisma, któreście słyszeli«. A wszyscy 

przyświadczali Mu i dziwili się pełnym wdzięku słowom, które płynęły z ust 

Jego. I mówili: „Czyż nie jest to syn Józefa?”. 

Wtedy rzekł do nich »Z pewnością powiecie mi to przysłowie: ‘Lekarzu, 

ulecz samego siebie; dokonajże i tu, w swojej ojczyźnie, tego, co wydarzyło 

się, jak słyszeliśmy, w Kafarnaum’«. 

I dodał: »Zaprawdę powiadam wam: Żaden prorok nie jest mile widziany w 

swojej ojczyźnie. Naprawdę mówię wam: Wiele wdów było w Izraelu za 

czasów Eliasza, kiedy niebo pozostawało zamknięte przez trzy lata i sześć 

miesięcy, tak że wielki głód panował w całym kraju; a Eliasz do żadnej z 

nich nie został posłany, tylko do owej wdowy w Sarepcie Sydońskiej. I 

wielu trędowatych było w Izraelu za proroka Elizeusza, a żaden z nich nie 

został oczyszczony, tylko Syryjczyk Naaman«. 

Na te słowa wszyscy w synagodze unieśli się gniewem. Porwali się z 

miejsca, wyrzucili Go z miasta i wyprowadzili aż na stok góry, na której ich 

miasto było zbudowane, aby Go strącić. On jednak przeszedłszy pośród 

nich, oddalił się. 

PATRONKA TYGODNIA: ŚW. AGATA, DZIEWICA I MĘCZENNICA 
Informacje o jej życiu pochodzą z akt jej męczeństwa (Martyrologium Hierony-
mianum, Martyrologium Carthaginiense) z V i VI w. i nie mają wcześniejszego 

potwierdzenia historycznego. 

Urodzić się miała w Katanii na Sy-
cylii ok. 235. Po przyjęciu chrztu 
postanowiła poświęcić się Chrystu-
sowi i żyć w dziewictwie. Ale jej 
wyjątkowa uroda zwróciła uwagę 
Quintianusa, namiestnika Sycylii. 
Zaproponował małżeństwo – od-
mówiła, wzbudzając nienawiść… 

Dziać się to miało w czasach 
prześladowania chrześcijan przez 
cesarza Decjusza (250-253). Quin-
tianus aresztował Agatę. Próbował 

ją zniesławić i oddał ją pod opiekę rozpustnicy, Afrodyssy. Zabiegi spełzły na ni-
czym, wiara Agaty były niezłomna. Wtedy skazał ją na tortury. 

Szczególnie okrutne było odcięcie piersi. Agata wezwać miała wtedy św. Piotra, 
który cudownie ją uzdrowił… Ale ostatecznie senator dopiął swego i męczennica 
poniosła śmierć, rzucona na rozżarzone węgle… 

Jej śmierci (251) towarzyszyć miało trzęsienie ziemi, w czasie którego zginęło 
paru współpracowników Quintianusa … 

Już w V w. miał istnieć kościół ku jej czci w Rzymie (św. Agaty dei Goti, w 593 
konsekrowany przez św. Grzegorza Wielkiego). Symmachus (514) wystawił ku jej 
czci w Rzymie przy Via Aurelia okazałą bazylikę. Wreszcie Grzegorz II (731) na 
Zatybrzu wystawił trzeci rzymski kościół jej poświęcony. 

Dziś ciało Agaty, zachowane częściowo w nienaruszonym stanie, znajduje się 
w katedrze w Katanii (Badia di Sant'Agata). Czci doznają relikwie, m.in. welon, 
mający chronić Katanię przed zagrożeniami. W dzień św. Agaty poświęca się 
pieczywo, sól i wodę, które mają chronić od pożarów i piorunów. W okolicach Etny 
wzywa się ją jako wspomożycielkę przed wybuchami wulkanu. 

Jest patronką Sycylii, miasta Katanii oraz ludwisarzy. Wzywana przez kobiety 
karmiące oraz w chorobach piersi. (uroczystość 5 lutego) 

il.: ŚW. PIOTR UZDRAWIAJĄCY ŚW. AGATĘ, LANFRANCO, Giovanni (1582, Parma - 1647, Rzym), ok. 1614, 
olejny na płótnie, 100×133 cm, Galleria Nazionale, Parma; źródło: www.wga.hu 

http://www.swzygmunt.knc.pl/
http://catholic-resources.org/Nadal/040.jpg
http://www.wga.hu/frames-e.html?/html/l/lanfranc/agatha.html
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INFORMACJE PARAFIALNE 
 Zakończyła się WIZYTACJA DUSZPASTERSKA, czyli kolęda: 

 Księża serdecznie dziękują! za życzliwe i miłe przyjęcie, 

możliwość osobistego kontaktu i rozmowy, podwożenie 
i podprowadzanie do sąsiadów gościnność i poczęstunki, 
a także za ofiary złożone na spłacenie należności za o-
grzewanie kościoła. 

 Osoby, które nie mogły przyjąć księdza w wyznaczonym 
czasie, mogą uzgodnić termin spotkania indywidualnie. 

 Rodziny zamieszkałe w Wólce Załęskiej i Konstan-
tynówce Księża odwiedzą 1.II (poniedziałek) od 17:00. 

Prosimy o podwiezienie Księży! 
 2.II (wtorek): Święto Ofiarowania Pańskiego – MATKI BOSKIEJ 

GROMNICZNEJ. 
 Msze św. o 8:45, 15:45 (dla dzieci) i 18:00. 
 Poświęcenie gromnic podczas każdej Mszy św. 
 Ofiary zbierane na tacę przeznaczone będą na pomoc 

zakonom klauzurowym. 
 4.II (czwartek): PIERWSZY CZWARTEK MIESIĄCA. 

 Msza św. w intencji powołań kapłańskich i zakonnych 
z naszej parafii o 18:00. Serdecznie zapraszamy! 

 5.II (piątek): 1-SZY PIĄTEK MIESIĄCA. 

 Msza św. ku czci Najświętszego Serca Pana Jezusa 
o 18:00. 

 Spowiedź 1szo-piątkowa ½ godz. przed Mszą św. 
 6.II (sobota): 1-SZA SOBOTA MIESIĄCA. 

 Na Mszy św. o 18:00, oddając hołd Niepokalanemu Ser-
cu Maryi, modlić się będziemy o trzeźwość naszej parafii. 

 7.II (niedziela): Ofiary zbierane na tacę przeznaczone będą 

na Metropolitalne Seminarium Duchowne w Warszawie. 
 Chrzty w lutym w 4tą niedzielę miesiąca, 28.II na sumie. 

Zgłoszenia do 18.II w kancelarii. Przygotowanie dla ro-
dziców i chrzestnych 21.XI po sumie, w kościele. 

 Wszystkim udającym się na ferie zimowe życzymy radosnego 

wypoczynku! 
 Zachęcamy do lektury prasy i wydawnictw katolickich! Zanieś-

my ją też chorym, niepełnosprawnym, starszym, niedołężnym… 

ODESZLI 
W ostatnim czasie odeszli z naszego grona: 

śp. Dariusz KOSZOREK, † 26.I.2010, l. 71 

śp. Władysław Stefan LEŚNIAK, † 23.I.2010, l. 69 

śp. Krystyna OLESIŃSKA, † 22.I.2010, l. 78 

śp. Dariusz Piotr OLESIŃSKI, † 21.I.2010, l. 35 

śp. Edward KRZYCKI, † 20.I.2010, l. 92 

Wieczne odpoczywanie racz Im dać Panie! 

INTENCJE MSZALNE I MODLITEWNE 

1.II 
(poniedziałek) 

  

  

2.II 
(wtorek) 

8:45 † Mariusza WALIGÓRY 

15:45 † Marianny i Jana CYGAN 

18:00 
O błogosławieństwo Boże, dla 

Marianny i Feliksa KORNAS, w 42gą rocznicę ślubu, 
i wnuczka Stasia, w 1szą rocznicę urodzin 

3.II 
(środa) 

  

  

4.II 
(czwartek) 

  

18:00  

5.II 
(piątek) 

  

18:00  

6.II 
(sobota) 

7:30  

  

18:00 † Aleksandry HAKOWSKIEJ, w 2gą rocznicę śmierci 

7.II 
(niedziela) 

8:45 † Anny GRUDZIEŃ, w 13tą rocznicę śmierci 

10:30 
† Edwarda FABISIAKA 

Zofii Stanisława ŁĄCZYŃSKICH 

12:00 ZA PARAFIAN 

18:00 
† Jolanty MAĆKOWIAK 

i rodziców: Marianny i Franciszka 

POLSKIE MADONNY (131): KRÓLOWA POKOJU ZE STOCZKA 
W sprawozdaniu sporządzonym przez komisję historyczno-teologiczną 

w 1671 czytamy, że – gdzieś w średniowieczu - dwie dziewczynki 

pracowały przy grabieniu siana na łące nieopodal Stoczka. W spróchnia-

łym częściowo pniu starego dębu znalazły piękną, pomalowaną na kolor 

kości słoniowej, figurkę Matki Bożej i zaniosły ją do Stoczka. 

W nocy figura zniknęła ale rano znaleziono ją – tam gdzie poprzedniego 

dnia: w dębie. Umieszczono ją więc w kościele w Kiwitach, jednak 

ponownie, w niewyjaśniony sposób, powróciła do swego dębu. Na miejscu 

postawiono więc kaplicę. Z czasem miejsce to stało się centrum kultu i ce-

lem pielgrzymek. 

Niestety figurą zainteresowało się trzech rzezimieszków, którzy wykradli ją 

z kaplicy, rozbili i z resztek zrobili sobie kości do gry. Za popełnione 

świętokradztwo ponieśli karę: jeden z nich zawisł na szubienicy, drugiego 

miano zamordować, a trzeciego zamęczono na torturach… 

W XVII w. okolicznym ziemiom zagrozili Szwedzi. 

Okupowali m.in. Frombork. Łupili niemiłosiernie 

zdobyte tereny. Wobec tego, by „przebłagać Boży 

Majestat i uspokoić burzę”o. Schil w 1641 w Sto-

czku wybudowano świątynię i sprowadzono 

kopię obrazu Matki Boskiej Salus Populi Romani 

(Zbawienie Ludu Rzymskiego, oryginał w Santa 

Maria Maggiore, Rzym). 

Lokalnej koronacji obrazu dokonał bp Andrzej 

Załuski w 1700, nadając świątyni tytuł Na-

wiedzenia Najświętszej Maryi Panny. Kult wzras-

tał z każdym rokiem. 

Do I rozbioru Rzeczpospolitej w 1772, gdy Sto-

czek znalazł się w pruskim, protestanckim zabo-

rze. W 1810 klasztor w wyniku dekretu kasacyj-

nego przejęło państwo (urządzono w nim szkołę). 

W 1826 zamknięto sanktuarium. Dzieła sztuki 

uległy rozproszeniu. Kościół stał pusty, niszczał… 

W 1841 ponownie jednak sanktuarium przejęli katolicy. Powoli odradzał 

się kult Matki Bożej. Lecz państwo znów interweniowało i w 1938 po An-

schlussie Austrii Niemcy w klasztorze więzili biskupów austriackich… 

Po II wojnie świat. Stoczek powrócił do Polski, a klasztor przejęli 

komuniści. 

I natychmiast – tak jak i Niemcy - go wykorzystali. 12.X.1953 przywieziono 

do niego specjalnego więźnia – ks. Prymasa Stefana Wyszyńskiego. 

Więziono go tam (pojedyncza cela, zimna woda, mur wokół klasztoru, 

druty kolczaste na drzewach, reflektory „lepsze niż drużyny sportowe mają 

na stadionach, dzień i noc paliły się”ks. Skorodecki, współwięzień) do 6.X.1954. 

W 25tą rocznicę tych wydarzeń Prymas mówił: „W Stoczku na Warmii 

zrozumiałem znaczenie Matki Najświętszej w Kościele polskim, jako siły 

jednoczącej, siły w imię której można poruszyć Polaków i zmobilizować ich 

w każdej wielkiej i słusznej sprawy. Wtedy to oddałem się Matce 

Najświętszej w Jej macierzystą niewolę. Później zacząłem głosić ideę 

niewolnictwa Maryi w Polsce”. Ten akt osobistego oddania się w niewolę 

Maryi stał się w niedalekiej przyszłości podstawą programu wielkiej 

nowenny przed Milenium Chrztu Polski i odnowieniem Ślubów 

Jasnogórskich Narodu: 

Oddaję się Tobie, Maryjo, całkowicie w niewolę, 

a jako Twój niewolnik poświęcam Ci ciało i duszę moją, 

dobra wewnętrzne i zewnętrzne, 

nawet wartość dobrych uczynków moich, 

zarówno przeszłych jak obecnych i przyszłych, 

pozostawiając Ci całkowite i zupełne prawo 

rozporządzania mną i wszystkim bez wyjątku, 

co do mnie należy, według Twego upodobania, 

ku większej chwale Boga, w czasie i w wieczności. 

W 1958 Prymas powiedział w Stoczku: „Obdarzył mnie Bóg wielką łaską, 

bo dla biskupa nie tylko jest łaską, gdy może przy ołtarzu czy na ambonie 

wyznawać Chrystusa przed ludźmi, ale również – jeśli to jest potrzebne dla 

dobra Kościoła – największą jest łaską wyznawanie Boga przez więzienie i 

mękę. I za tę właśnie łaskę dzisiaj Bogu dziękuję.” 

W 1957 opiekę nad Stoczkiem przejęli księża marianie, wysiedleni przez 

władze komunistyczne z Bielan w Warszawie w 1954. 

Uroczystej koronacji obrazu Matki Bożej Królowej Pokoju dokonał Jan 

Paweł II 19.VI.1983 podczas Mszy świętej na Jasnej Górze. Mówił wtedy: 

„Tym aktem wyrażam dziękczynienie Matce Pokoju za trzysta z górą lat 

opieki nad Świętą Warmią, która na przestrzeni dziejów i zmiennych losów 

historii dochowała wierności Chrystusowi i Jego Kościołowi”. 

adres: Stoczek Klasztorny 30, 11-106 Kiwity źródło: www.stoczek.pl 

MSZE 

ŚWIĘTE 

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

święta pracujące: 08:45, 18:00 

dni powszednie: Patrz – intencje parafialne 

KANCELARIA 

PARAFIALNA 

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

pon. wt. śr. pt. 09:00–10:00 

pon. wt. czw. 16:00–17:00 

soboty, niedziele i święta: Nieczynna 

WWW www.swzygmunt.knc.pl 
 

http://www.stoczek.pl/
http://www.swzygmunt.knc.pl/
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KSIĘŻA Proboszcz Józef NOWACKI, Wikariusz Kamil NOWACKI 
 


