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Prawdziwy rozwój obejmuje całego człowieka. Chodzi o to, by rozwijać zdolność każdej osoby do odpowiedzi na jej powołanie, a więc na wezwanie BożePor. Jan 

Paweł II, enc. Centesimus annus, 29. [KKK, 2461]

SZÓSTA NIEDZIELA ZWYKŁA 

 
KAZANIE NA GÓRZE, FRA ANGELICO (ok. 1395, Vicchio nell Mugello – 1455, Rzym), 1436-1443, fresk, 

Museo Di San Marco Dell'Angelico, Florencja; źródło frmarkdwhite.wordpress.com 

Z KSIĘGI PROROKA JEREMIASZAJr 17,5-8 

To mówi Pan: 

»Przeklęty mąż, który pokłada nadzieję w człowieku i który w ciele upatruje 

swą siłę, a od Pana odwraca swe serce. Jest on podobny do dzikiego krzaka 

na stepie. Nie dostrzega, gdy przychodzi szczęście. Wybiera miejsca spalone 

na pustyni, ziemię słoną i bezludną. 

Błogosławiony mąż, który pokłada ufność w Panu, i Pan jest jego nadzieją. 

Jest on podobny do drzewa zasadzonego nad wodą, co swe korzenie puszcza 

ku strumieniowi. Nie obawia się, skoro przyjdzie upał, bo utrzyma zielone 

liście. Także w roku posuchy nie doznaje niepokoju i nie przestaje wydawać 

owoców«. 

PSALM RESPONSORYJNYPs 1 

REFREN: Błogosławiony, kto zaufał Panu 

Błogosławiony człowiek, który nie idzie za radą występnych, 

nie wchodzi na drogę grzeszników 

i nie zasiada w gronie szyderców, 

lecz w Prawie Pańskim upodobał sobie 

i rozmyśla nad nim dniem i nocą. 

On jest jak drzewo zasadzone nad płynącą wodą, 

które wydaje owoc w swoim czasie, 

liście jego nie więdną, 

a wszystko, co czyni, jest udane. 

Co innego grzesznicy: 

są jak plewa, którą wiatr rozmiata. 

Albowiem znana jest Panu droga sprawiedliwych, 

a droga występnych zaginie. 

Z PIERWSZEGO LISTU ŚWIĘTEGO PAWŁA APOSTOŁA DO KORYNTIAN1 Kor 15,12.16-20 

Bracia: 

Jeżeli głosi się, że Chrystus zmartwychwstał, to dlaczego twierdzą 

niektórzy spośród was, że nie ma zmartwychwstania? 

Skoro umarli nie zmartwychwstają, to i Chrystus nie zmartwychwstał. A je-

żeli Chrystus nie zmartwychwstał, daremna jest wasza wiara i aż dotąd 

pozostajecie w swoich grzechach. Tak więc i ci, co pomarli w Chrystusie, 

poszli na zatracenie. Jeżeli tylko w tym życiu w Chrystusie nadzieję 

pokładamy, jesteśmy bardziej od wszystkich ludzi godni politowania. 

Tymczasem jednak Chrystus zmartwychwstał jako pierwszy spośród tych, 

co pomarli. 

AKLAMACJAŁk 6,23ab Alleluja, Alleluja, Alleluja 

Cieszcie się i radujcie, 

bo wielka jest wasza nagroda w niebie. 

SŁOWA EWANGELII WEDŁUG ŚWIĘTEGO ŁUKASZAŁk 6,17.20-26 

Jezus zeszedł z dwunastoma Apostołami na dół i zatrzymał się na rów-

ninie. Był tam duży poczet Jego uczniów i wielkie mnóstwo ludu z całej 

Judei i z Jerozolimy oraz z wybrzeża Tyru i Sydonu. 

A On podniósł oczy na swoich uczniów i mówił: 

»Błogosławieni jesteście wy, ubodzy, albowiem do was należy królestwo 

Boże. 

Błogosławieni wy, którzy teraz głodujecie, albowiem będziecie nasyceni. 

Błogosławieni wy, którzy teraz płaczecie, albowiem śmiać się będziecie. 

Błogosławieni będziecie, gdy ludzie was znienawidzą i gdy was wyłączą 

spośród siebie, gdy zelżą was i z powodu Syna Człowieczego podadzą 

w pogardę wasze imię jako niecne: cieszcie się i radujcie w owym dniu, bo 

wielka jest wasza nagroda w niebie. Tak samo bowiem przodkowie ich 

czynili prorokom. 

Natomiast biada wam, bogaczom, bo odebraliście już pociechę waszą. 

Biada wam, którzy teraz jesteście syci, albowiem głód cierpieć będziecie. 

Biada wam, którzy się teraz śmiejecie, albowiem smucić się i płakać 

będziecie. 

Biada wam, gdy wszyscy ludzie chwalić was będą. Tak samo bowiem 

ojcowie ich czynili fałszywym prorokom«. 

PATRONI TYGODNIA: ŚW. ELIASZ, JEREMIASZ, IZAAK, SAMUEL, DANIEL, MĘCZENNICY 
Na początku IV stulecia, za cesarzy Dioklecjana i Maximinusa, w Egipcie i na Bli-
skim Wschodzie miały miejsce krwawe prześladowania chrześcijan, opisane 
przez naocznego świadka, Eusebiusza, biskupa Cesarei w Palestynie, w Historia 
Ecclesiastica. 

Kilku chrześcijan z Egiptu (ich właściwe imiona się nie zachowały) odwiedziło 
swoich braci zesłanych do kamieniołomów w Cylicji. W drodze powrotnej w 309 
u bram Cesarei zatrzymano ich i wypytywano o pochodzenie i cel podróży. 
Nie ukrywali prawdy i pięciu z nich natychmiast zostało zatrzymanych. 

Postawieni przed sędzią ponownie wyznali swoją wiarę i opisali przebieg podróży 
do Cylicji. Następnego dnia przyprowadzono ich przed oblicze Firmillianusa, 
miejscowego rector provinciae - gubernatora prowincji. Zapytani o godność 
wymienili starotestamentowe imiona Eliasza, Jeremiasza, Izaaka, Samuela i Da-
niela. I pod takimi zapamiętała ich historia… 

Być może nie chcieli 
w momencie próby – a mu-
sieli już zdawać sobie 
sprawę, że taka chwila 
nastąpiła – wymieniać po-
gańskich imion nadanych 
im przez rodziców. Wy-
brali więc imiona proro-
ków. Podobnie zapytani 
o miejsce pochodzenia od-
powiedzieli: „Jerozolima”. 
Czynili tak zapewne zna-
jąc zdanie św. Pawła z lis-
tu do Galatów: „Jeruzalem 
cieszy się wolnością i ono 

jest naszą matką”
Ga 4, 26

. W ten sposób dawali świadectwo wiary w Jerozolimę – 
matkę, czyli kościół. 

Poddano ich torturom. Przypiekano na ruszcie, ale nie zdołano wymusić 
odstępstwa od wiary. Pytani o położenie owej Jerozolimy odpowiadali, że leży na 
wschodzie: „wchodzie słońca”

Ap 7, 2
. Widocznie gubernator wyobraził sobie jakieś 

miasto chrześcijan, i próbował dowiedzieć się, gdzie się ono znajduje… 

Męczenników wychłostano, ale i to nie zmieniło ich postawy. 

W końcu zostali ścięci… 

O ich ciała upomniał się Porfiriusz, sługa innego męczennika Pamfiliusza, ale i on 
został zatrzymany. Gdy nie wyparł się wiary i jego torturowano, a następnie 
spalono na stosie. Świadkiem tej śmierci był Seleucjusz. Gdy zaczął oddawać 
cześć nieugiętości, w obliczu strasznej śmierci, Porfiriusza sam został 
aresztowany i na rozkaz Firmillianusa ścięty… (uroczystość 16 lutego) 

il.: OSTATNIA MODLITWA CHRZEŚCIJAŃSKICH MĘCZENNIKÓW, GÉRÔME, Jean-Léon (1824, Vesoul – 1904, 
Paryż), 1883, olejny na płótnie, 88×150cm, Walters Art Museum, Baltimore; źródło: art.thewalters.org 

http://www.swzygmunt.knc.pl/
http://frmarkdwhite.wordpress.com/2009/11/03/getting-to-heaven-and-other-news/
http://art.thewalters.org/viewwoa.aspx?id=36782
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INFORMACJE PARAFIALNE 
 17.II (środa): ŚRODA POPIELCOWA. Rozpoczyna się WWIIEELLKKII  

PPOOSSTT, czas duchowego przygotowania do jak najpełniejszego 

przeżycia tajemnicy męki, śmierci i zmartwychwstania 
Chrystusa – wydarzeń, poprzez które dokonało się nasze 
odkupienie. 

 Msze św. o 8:45 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: 
 o 17:30. 

Rozważania drogi krzyżowej przygotowuje młodzież 
przygotowująca się do sakramentu bierzmowania. 

 GORZKIE ŻALE- w każdą niedzielę Wielkiego Postu, 
bezpośrednio po sumie (o 12:00). 
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.) 

 21.II (niedziela): Spotkanie rodziców i dzieci przygotowujących 

się do Pierwszej Komunii św. na Mszy św. o 18:00. 
 Są wolne intencje mszalne. 

Zapraszamy! do zamawiania, w intencji naszych najbliższych 

tak żywych jak i zmarłych. Każda rodzina powinna zamówić 
przynajmniej dwie intencje mszalne, jedną w intencji 
najbliższych żyjących, drugą za zmarłych. Zapalone znicze 
na grobie nie odkupią grzechów zmarłych. Najlepszym 
darem dla dusz w czyśćcu cierpiących jest ofiara Mszy św., 
w której sam Jezus oddaje życie swoje na krzyżu za zba-
wienie nasze. 

 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. 

 Zachęcamy do lektury prasy i wydawnictw katolickich! Zanieś-

my ją też chorym, niepełnosprawnym, starszym, niedołężnym… 

ODESZLI 
W ostatnim czasie odeszli z naszego grona: 

śp. Janina FABISIAK (zd. Korytek), † 3.II.2010, l. 84 

śp. Maria Zofia KUCHARCZYK (zd. Odolińska), † 2.II.2010, l. 73 

Wieczne odpoczywanie racz Im dać Panie! 

INTENCJE MSZALNE I MODLITEWNE 

15.II 
(poniedziałek) 

730  

  

16.II 
(wtorek) 

730  

  

17.II 
(środa) 

845  

1800 † Janiny KANABUS, w 30tym dniu od śmierci 

18.II 
(czwartek) 

730  

1800 † Zbigniewa i Bolesława KLUKIEWICZÓW 

19.II 
(piątek) 

730  

1730 DROGA KRZYŻOWA (dla wszystkich) 

1800  

20.II 
(sobota) 

730  

1800 
NOWENNA DO MATKI BOŻEJ NIEUSTAJĄCEJ POMOCY 

INTENCJE ZBIOROWE 

21.II 
(niedziela) 

845 

† Marka MAKOWSKIEGO, w 2gą rocznicę śmierci, 

Bożeny BEDNARSKIEJ 

Janiny Kazimierza Tadeusza ŚWIERNOGA 

Aurelii Czesława Waldemara MAKOWSKICH 

1030 † Mieczysława MICHALSKIEGO, w 5tą rocznicę śmierci 

1200 ZA PARAFIAN 

1800 
† Antoniego Ryszarda KORNASZEWSKICH, 

Jerzego LATOSZKA 

POLSKIE MADONNY (133): MARIA ŚNIEŻNA Z GÓRY IGLICZNEJ 
Dzieje cudownej Figurki wiążą się z pielgrzymowaniem mieszkańców 

Ziemi Kłodzkiej do sanktuarium Matki Bożej w Mariazell, gdy Śląsk należał 

do Austrii. W 1742 tereny te przejęły Prusy i przeszkodą dla pielgrzymów 

stała się nowa granica. Wtedy (1750) mieszkaniec wioski 

Wilkanów, Krzysztof Veit, przywiózł, wykonaną z drewna 

lipowego, ludową kopię figurki z Mariazell. 

Umieścił ją pod konarem rozłożystego buka, na stoku 

Góry Iglicznej. 15 lat później drzewo przewróciło się 

podczas wichury. Figurka na szczęście ocalała, co 

odczytano jako znak Opatrzności. 

Figurka otrzymała specjalną, drewnianą kapliczkę. 

I to tu, później - w 1777, zanotowano pierwsze 

uzdrowienie: przywrócenie wzroku chłopcu, który 

bawiąc się wpadł do dołu z wapnem… Wkrótce 

podobnych wydarzeń, za przyczyną Marii Bożej, 

naliczono – komisyjnie – dwanaście… 

Sława miejsca powoli rozchodziła się tak, że 

w 1782 wystawiono Matce Bożej nowy kościół… 

Cudowna figurka – płaskorzeźba o wys. 39 cm 

– otrzymała wtedy wezwanie Matki Bożej 

Śnieżnej, na pamiątkę słynnego opadu śniegu 

w Rzymie w 352, w miejscu gdzie dziś znajduje się 

bazylika Santa Maria Maggiore, pierwsza świątynia 

wybudowana w Europie ku czci Matki Bożej. 

Od tego czasu Góra Igliczna jest stałym miejscem pielgrzymkowym, 

nie tylko okolic ale i całej Polski. 

21.VI.1983 r. we Wrocławiu, podczas drugiej pielgrzymki do Ojczyzny, 

koronacji cudownej figury Matki Bożej dokonał Jan Paweł II. Mówił wtedy: 

„Pragnę wyrazić radość, że […] jest mi dane ukoronować cudowną figurę 

Matki Bożej Śnieżnej, która w Sudetach króluje i hojnie rozdaje swe łaski: 

szczególna Opiekunka ludzi dotkniętych chorobą oczu, niewiast 

pragnących potomstwa, turystów i sportowców - Przyczyna Naszej 

Radości. Wkładając na skronie Syna i Matki korony, mówimy: Tyś 

Bogarodzicą, Tyś naszą Matką, naszą Królową. w Twoich rękach, 

Pośredniczko łask wszelkich, nasze życie i nasze zbawienie. 

Zbieramy dziś w jedno, składamy u stóp Twoich wiarę, nadzieję i miłość 

wyrażane tu i wyznawane przed Tobą od tylu dziesiątków lat, a także naszą 

wiarę, nadzieję i miłość - i tę, którą wyznawać będą przyszłe pokolenia. 

Bądź naszą radością, jak w przeszłości, tak również dziś, zsyłaj sercom 

naszym łaski, tak jak płatki śniegu w górach, gdzie mieszkasz…” 

adres: Sanktuarium Maria Śnieżna, Góra Igliczna, 57-500 Bystrzyca Kłodzka il. źródło: www.mariasniezna.pl 

POCZET PAPIEŻY (146): SYLWESTER III 
Giovanni de’ Crescenzi pochodził z arystokratycznej 

rodziny Krescencjuszy i urodził się w Rzymie. 

Od ok. 1011 był biskupem Sabiny. Wiadomo 

też, że w 1044 był kardynałem. 

Gdy niezadowolenie Rzymian z rządów 

Benedykta IX przelało się na ulice, papież 

ten został w 1045 wydalony z Wiecznego 

Miasta i usunięty z tronu Piotrowego. 

Wybór nowego Wikariusza Jezusa Chrys-

tusa trwał ponad trzy miesiące. W końcu 

został nim biskup Sabiny, który przybrał imię 

Sylwestra III. 

Jego pontyfikat nie trwał jednakże długo – po ok. 2 miesiącach do Rzymu 

wrócił Benedykt IX. Sylwester został ekskomunikowany i musiał uchodzić. 

W parę miesięcy później Benedykt sprzedał swój urząd Giovanniemu 

Grazianowi, swemu ojcu chrzestnemu, który przybrał imię Grzegorza VI. 

Gdy rok później Benedykt ponownie próbował wrócić do Wiecznego Miasta 

interweniował cesarz niemiecki Henryk III. Zwołał synod w Sutri, który 

formalnie zdeponował Benedykta, Sylwestra i Grzegorza, i dokonał wyboru 

Klemensa II. Sylwestra zesłano do klasztoru: wyrok jednak zawieszono 

skądinąd bowiem wiadomo, że wrócił do Sabiny i tam pasterzował dalej. 

Akt i sentencja odwołania i rezygnacji Sylwestra, wydane przez niego 

samego, w Sabinie w 1046, zachowały się do naszych czasów… 

Opisany ciąg wydarzeń (a także oskarżenia, nigdy nie potwierdzone, że 

tron papieski objął drogą przekupstwa) sprawia, iż niektórzy watykaniści 

uważają Sylwestra za anty-papieża, acz wymieniany jest na oficjalnej liście 

papieży przez coroczne Annuario Pontificio (na zasadzie in dubio pro reo). 

Sylwester zmarł w 1062 lub 1063. 

il. SYLWESTER III, 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: 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 
 

KSIĘŻA Proboszcz Józef NOWACKI, Wikariusz Kamil NOWACKI 
 

http://www.mariasniezna.pl/
http://www.niedziela.pl/papieze.php?r=biogram&nr=145
http://www.swzygmunt.knc.pl/

