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Chrystus posyła swoich Apostołów i ich następców, aby głosili wiarę i rozszerzali Jego Królestwo. Daje im udział w swoim posłaniu. Otrzymują oni od Niego 

władzę działania w Jego Osobie. [KKK, 935] 

TRZECIA NIEDZIELA ZWYKŁA 

POWOŁANIE PIOTRA I ANDRZEJA, CORNEILLE, Michel Młodszy (1642, Paryż – 1708, Paryż), ok. 1673, olejny 
na płótnie, 74×60 cm, Musée de France; źródło: www.culture.gouv.fr 

Z KSIĘGI PROROKA IZAJASZAIZ 8,23B-9,3 

W dawniejszych czasach upokorzył Pan krainę Zabulona i krainę 

Neftalego, za to w przyszłości chwałą okryje drogę do morza wiodącą przez 

Jordan, krainę pogańską. 

Naród kroczący w ciemnościach ujrzał światłość wielką; nad mie-

szkańcami kraju mroków zabłysło światło. Pomnożyłeś radość, 

zwiększyłeś wesele. Rozradowali się przed Tobą, jak się radują we żniwa, 

jak się weselą przy podziale łupu. 

Bo złamałeś jego ciężkie jarzmo i drążek na jego ramieniu, pręt 

jego ciemiężcy Jak w dniu porażki Madianitów. 
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REFREN: Pan moim światłem i zbawieniem moim 

Pan moim światłem i zbawieniem moim, 

kogo miałbym się lękać? 

Pan obrońcą mego życia, 

przed kim miałbym czuć trwogę? 

O jedno tylko proszę Pana, o to zabiegam 

żebym mógł zawsze przebywać w Jego domu 

przez wszystkie dni życia, abym kosztował słodyczy Pana, 

stale się radował Jego świątynią. 

Wierzę, że będę oglądał dobra Pana 

w krainie żyjących. 

Oczekuj Pana, bądź mężny, 

nabierz odwagi i oczekuj Pana. 

POCZĄTEK 1SZEGO LISTU ŚW. PAWŁA APOSTOŁA DO KORYNTIAN1 Kor 1,10-13.17 

Upominam was, bracia, w imię naszego Pana Jezusa Chrystusa, abyście 

byli zgodni i by nie było wśród was rozłamów; byście byli jednego ducha 

i jednej myśli. 

Doniesiono mi bowiem o was, bracia moi, przez ludzi Chloe, że zdarzają 

się między wami spory. Myślę o tym, co każdy z was mówi: „Ja jestem 

Pawła, a ja Apollosa; ja jestem Kefasa, a ja Chrystusa”. 

Czyż Chrystus jest podzielony? Czyż Paweł został za was ukrzyżowany? 

Czyż w imię Pawła zostaliście ochrzczeni? 

Nie posłał mnie Chrystus, abym chrzcił, lecz abym głosił Ewangelię, i to 

nie w mądrości słowa, by nie zniweczyć Chrystusowego krzyża. 

AKLAMACJAMt 4,23 Alleluja, Alleluja, Alleluja! 

Jezus głosił Ewangelię o królestwie 

i leczył wszelkie choroby wśród ludu. 

SŁOWA EWANGELII WEDŁUG ŚWIĘTEGO MATEUSZAMt 4,12-23 

Gdy Jezus posłyszał, że Jan został uwięziony, usunął się do Galilei. Opuścił 

jednak Nazaret, przyszedł i osiadł w Kafarnaum nad jeziorem, na po-

graniczu Zabulona i Neftalego. Tak miało się spełnić słowo proroka 

Izajasza: 

„Ziemia Zabulona i ziemia Neftalego. Droga morska, Zajordanie, Galilea 

pogan! Lud, który siedział w ciemności, ujrzał światło wielkie, i mie-

szkańcom cienistej krainy śmierci wzeszło światło”. 

Odtąd począł Jezus nauczać i mówić: »Nawracajcie się, albowiem bliskie 

jest królestwo niebieskie«. 

Gdy Jezus przechodził obok Jeziora Galilejskiego, ujrzał dwóch braci, 

Szymona, zwanego Piotrem, i brata jego, Andrzeja, jak zarzucali sieć 

w jezioro; byli bowiem rybakami. I rzekł do nich: »Pójdźcie za Mną, a uczy-

nię was rybakami ludzi«. Oni natychmiast zostawili sieci i poszli za Nim. 

A gdy poszedł stamtąd dalej, ujrzał innych dwóch braci, Jakuba, syna 

Zebedeusza, i brata jego Jana, jak z ojcem swym Zebedeuszem naprawiali 

w łodzi swe sieci. Ich też powołał. A oni natychmiast zostawili łódź i ojca 

i poszli za Nim. 

I obchodził Jezus całą Galileę, nauczając w tamtejszych synagogach, 

głosząc Ewangelię o królestwie i lecząc wszelkie choroby i wszelkie 

słabości wśród ludu. 

PATRONKA TYGODNIA: BŁ. MAŁGORZATA MOLLI, DZIEWICA I MISTYCZKA 
Urodziła się w 1442 w rodzinnym zamku di Russi niedaleko Rawenny. Pochodziła 
z majętnej, katolickiej rodziny Franciszka i Joanny Molli. 

Jako trzymiesięczne niemowlę poważnie zachorowała i straciła wzrok. 

W wieku 5 lat rozpoczęła życie kontemplacyjne i pokutne. Chodziła boso, 
w każdej pogodzie. Było to na tyle niezwykłe, że już wtedy 
mówiono o świętości tego dziecka… 

Dorastając nie zmieniła postawy ani stylu życia. Wszelkie dobra 
ziemskie pozostawiała i oddawała ubogim, żyła z datków innych, 
umartwiała się i pościła. Spała na gołej ziemi. 

Złożyła ślub czystości. Ślepota, mimo, że poruszała się 
bez pomocy i samodzielnie, uniemożliwiła jej wstąpienie 
do zakonu. Wybrała więc życie, które stosując dzisiejsze 
terminy można by określić mianem „zakonnicy domowej”, 
choć takie powołanie stało się popularne dopiero wiele 
wieków później (w szczególności w XIX w.). 

Żyła w odosobnieniu, ale nie w samotności. Sława jej 
świętości bowiem zaczęła się szybko szerzyć i do jej odrzwi 
pukało coraz więcej osób poszukujących wskazówek życia 
ewangelicznego. Pocieszała załamanych, wywoływała 
skruchę u grzeszników. 

Posiadała dar przewidywania i czynienia cudów. Miała 
mianowicie przewidzieć bitwę po Rawenną w 1512, sobór 
w Trencie (lata 1545-1564), a także znacznie późniejszą 
bitwę i zwycięstwo armii katolickich nad muzułmańskimi 
Turkami pod Lepanto (1571). 

W wieku 29 lat opuściła dom rodzinny i w San Pancrazio 
zaczęła gromadzić wokół siebie młode dziewczęta i nauczać 
katechizmu. Od 1485 przebywała w Rawennie, gdzie kon-
tynuowała swoje apostolstwo nawiedzając kościoły, wspomagając dobroczynne 
fundacje, udzielając rad i zaleceń cierpiącym. 

Dla oczekujących jej wsparcia i pomocy duchowej stworzyła podwaliny Bractwa 
Dobrego Pana Jezusa (zatwierdzonego przez Pawła III w 1538). 

Zmarła w Rawennie w 1505. Dziś jej relikwie znajdują się w kościele św. Apo-
llinarego w Russi. 

Beatyfikował ją Paweł III w 1537. 

il.: BŁ. MAŁGORZATA MOLLI, współczesna ilustracja; źródło: www.santiebeati.it (uroczystość 23 stycznia) 

http://www.swzygmunt.knc.pl/
http://www.culture.gouv.fr/public/mistral/joconde_fr?ACTION=RETROUVER&FIELD_98=TOUT&VALUE_98=corneille&NUMBER=99&GRP=4&REQ=%28%28corneille%29%20%3aTOUT%20%29%20ET%20%28%27%24FILLED%24%27%20%3aVIDEO%29
http://www.santiebeati.it/immagini/?mode=view&album=91970&pic=91970.JPG
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INFORMACJE PARAFIALNE 
 23.I (niedziela): Spotkanie dzieci klas II przygotowujących się 

do I Komunii św. i ich rodziców o 18:00. 
 Pielgrzymi udający się we wrześniu do Ziemi Świętej proszeni 

są o wpłatę do końca stycznia I raty w wysokości 1300 zł. 
 Tydzień 24-29.I (poniedziałek-sobota) jest ostatnim tygodniem 

tegorocznej wizyty duszpasterskiej. Jeżeli Księża nie nawie-
dzili którejś z Rodzin w planowanym terminie, a oczekuje Ona 
wizyty, Księża proszą o indywidualne umówienie się 
w bieżącym tygodniu. 
Program wizyt w bieżącym tygodniu – poniżej. 

 Zachęcamy do lektury prasy i wydawnictw katolickich! 

PROGRAM WIZYTACJI DUSZPASTERSKIEJ (KOLĘDA) 
Księża pragną złożyć wizytę mieszkańcom następujących wiosek: 

DATA MIEJSCOWOŚĆ OD KOMENTARZ 

24.I 
(poniedziałek) 

SŁOMCZYN ul. Wiślana 1600 2 księży 

Księża proszą o podwożenie na kolędę i zewnętrzny znak, 
że wizyta księży jest OCZEKIWANA 

INTENCJE MSZALNE I MODLITEWNE 

24.I 
(poniedziałek) 

730 w pewnej intencji 

1800  

25.I 
(wtorek) 

730  

1800  

26.I 
(środa) 

730  

1800  

27.I 
(czwartek) 

730  

1800  

28.I 
(piątek) 

730  

1800  

29.I 
(sobota) 

730  

1800 
† Dariusza KOSZORKA, w 1szą rocznicę śmierci, 

Wacławy, Edwarda i Bogdana KOSZORKÓW 

30.I 
(niedziela) 

845 
† Stefanii i Jana KAMIŃSKICH, 

Franciszki i Stanisława GRZYWACZÓW 

1030 
† Andrzeja ŻUBERA, 

i zmarłych z całej rodziny ŻUBERÓW 

1200 
† poległych i pomordowanych 

Powstańców Styczniowych 

1800 
† Mirosławy MILEWSKIEJ, 

Jana i Sławomira KULCZYKÓW 

PAMIĄTKI PASJI CHRYSTUSA (3): KREW Z BOKU CHRYSTUSA (MANTUA)… 
Ewangelia św. Jana podaje: „… jeden z żołnierzy włócznią przebił Mu bok 

i natychmiast wypłynęła krew i woda”J 19, 34. Ani ona ani żadna inna 

nie zanotowały jednakże imienia owego żołdaka. 

Uzupełniła to tradycja – żołnierzem owym, setnikiem? centurionem? miał 

być Longinus, pochodzący prawdopodobnie z Kapadocji. 

Według legendy miał mieć uszkodzone oko, na które padły drobinki Krwi 

Zbawiciela i je uzdrowiły. Longinus się nawrócił. I to on miał zebrać spod 

krzyża trochę ziemi nasączonej Krwią Chrystusa. 

Porzucił służbę wojskową i któregoś dnia zatrzymał się w przytułku 

w Mantui (północne Włochy). I tam, obawiając się kradzieży, zakopać miał 

ołowiany pojemnik z drogocenną Relikwią. 

W 61 (37?) miał w rodzinnej Kapadocji ponieść męczeństwo. Nie zapo-

mniano o nim; jego imię pojawiło się we wczesnych apokryfach, listach 

pasterskich, w dziełach pierwszych ojców Kościoła (św. Grzegorza z Nyssy). 

Zaginął aliści ów pojemnik zawierający ponoć ZIEMIĘ Z KRWIĄ JEZUSA… 

Do 804, gdy miejsce ukrycia pojemnika miało zostać objawione w Mantui 

jednemu z wiernych przez św. Andrzeja Apostoła… Obok pojemnika 

znaleziono szczątki ludzkie, które – jak przyjęto – mogły należeć do Lon-

ginusa (wiedza o miejscu jego pochowania miała być kilkukrotnie tracona 

i odzyskiwana, może dlatego do ich posiadania rości sobie pretensje także 

Sardynia). Szczątki te do dnia dzisiejszego przechowywane są w bazylice 

św. Andrzeja w Mantui. Nabrały one szczególnego znaczenia po kano-

nizacji Longinusa przez Innocentego VI w 1340. 

Wiadomość o odkryciu dotarła do cesarza Franków, Karola Wielkiego, 

który poprosił papieża o zainteresowanie się sprawą. Leon III, po zbadaniu, 

ogłosił autentyczność PRZESĄCZONEJ ZIEMI i przekazał drobną cząstkę cesa-

rzowi. Jest ona do dziś przechowywana w Kaplicy Królewskiej w Paryżu. 

Reszta pozostała w Mantui. Były to czasy nieustannych najazdów Italii 

przez przeróżne armie i wojska. W 923 podczas najazdu hord węgierskich 

ŚWIĘTĄ ZIEMIĘ podzielono na dwie części. Jedną z nich ukryto w kościele 

św. Pawła, a drugą, w dwóch częściach, umieszczono w kryształowych 

pojemnikach i ukryto w oratorium Najświętszej Krwi Jezusa. 

Mantua uległa zniszczeniu a wraz z nią pamięć o miejscu ukrycia RELIKWII. 

Na przeszło 100 lat… Dopiero ponowna interwencja św. Andrzeja 

Apostoła, który tym razem (w 1048) posłużyć się miał niewidomym 

żebrakiem, doprowadziła do odkrycia kryształowych ampułek… 

Od tego czasu datuje się rosnące zainteresowanie Mantuą i rosnąca ilość 

pielgrzymów pragnących znaleźć się w pobliżu Krwi, która spłynąć miała 

z boku Pana podczas Jego męki na Kalwarii. Rosła też ilość cudownych 

uzdrowień przypisywanych NAJŚWIĘTSZEJ RELIKWII. Mantuę odwiedzali 

papieże i cesarze, królowie i biskupi. Między innymi w 1055 do Mantui 

pielgrzymował cesarz niemiecki Henryk III, który pozyskał część ŚWIĘTEJ 

RELIKWII. Po paru dziesiątkach lat trafiła ona do klasztoru benedyktyń-

skiego w Weingarten, gdzie przechowywana jest do dnia dzisiejszego. 

RELIKWIĘ KRWI w Mantui ponownie uznał papież Pius II (1458-64), który 

przypisywał JEJ własne, cudowne uzdrowienie. 

W 1472 rozpoczęto prace nad wzniesieniem 

nowej bazyliki św. Andrzeja, według projektu 

L. B. Albertiego (1404, Genua – 1472, Rzym). 

Siedem lat później odnaleziono ukrytą w ko-

ściele św. Pawła w 923 cząstkę ŚWIĘTEJ ZIEMI. 

W późniejszych latach ŚWIĘTĄ KREW umie-

szczono w dwóch złotych relikwiarzach 

projektu Berniniego (1598, Neapol – 1680, Rzym), 
wykonanych przez Nicolò da Milano. Miały 

one zostać skradzione w 1848 podczas 

włoskiego narodowego „odrodzenia” (Risor-

gimento) przez okupujące Mantuę wojska 

austro-węgierskie. 

Na szczęście same RELIKWIE zdołano 

wcześniej – jak tyle razy w przeszłości – 

ukryć. Ujawniono je, gdy cesarz austro-węgierski Franciszek Józef, w ra-

mach odszkodowań, ufundował nowe relikwiarze (zaprojektowane przez 

Giuseppe Bellezzę). 

W każdy Wielki Piątek relikwie PREZIOSISSIMO SANGUE DI CRISTO 

(PRZENAJŚWIĘTSZEJ KRWI CHRYSTUSA) są wystawiane na widok publiczny i ob-

noszone ulicami Mantui. 

Resztę roku przechowywane są w żelaznej skrzyni, w podziemnej krypcie, 

pod podłogą bazyliki św. Andrzeja w Mantui… 

il. RELIKWIARZE KRWI CHRYSTUSA: bazylika św. Andrzeja, Mantua; źródło: www.liberatiarts.com 

MORITURI TE SALUTANT… 
Z okiem krwawą łzą zwilżonem 

Komu jeszcze łez zostało, 

Idźmy wolność zdobyć zgonem, 

Idźmy zgon nasz okryć chwałą! 

Wprzód, nim kula pierś przewierci, 

Nim z żył krwi strumienie bryzną, 

Ci, co idą szukać śmierci, 

Pozdrawiają Cię, Ojczyzno! 

My się śmierci nie ustraszym, 

Bo nam tęschno za mogiłą; 

Niech zginiemy, byle naszym 

Dzieciom po nas lepiej było! 

Z naszych ciał i krwi topieli 

Bądź im, Polsko, w wolność żyzną, 

Ci, co umrzeć zapragnęli, 

Pozdrawiają Cię, Ojczyzno! 

Żegna matka, drży jej ręka, 

Wyszła żona na rozdroże, 

Choć im z żalu serce pęka: 

- Idźcie - mówią - w Imię Boże! 

Pierzchnął płacz na wiatru fali, 

Wkrótce w uszach kule gwizną. 

Ci, co wszystko pożegnali, 

Pozdrawiają Cię, Ojczyzno! 

Łzami losów nie przemieni, 

Ni nas rady zbawią czyje; 

Człek ni w ziemię wrósł kamieniem, 

Nie dla siebie tylko żyje. 

Bierzem z sobą rozpacz nędzy, 

By dać wolność krwi spuścizną, 

Ci, co umrzeć chcą co prędzej, 

Pozdrawiają Cię, Ojczyzno! 

Chodźmy! im nas prędzej zgniotą, 

Tym pośpieszniej śmierć zwyciężem; 

Żegnaj, wdowo i sieroto! 

Bóg ci będzie ojcem, mężem; 

Choć, nim wolność z grobu wstanie, 

Nam się stopy w grób poślizną, 

Ci, co wierzą w Zmartwychwstanie, 

Pozdrawiają Cię, Ojczyzno! 

FALEŃSKI, Felicjan Medard (1825, Warszawa − 1910, Warszawa), 22/23 stycznia 1863 r. 
il.: POZEGNANIE, GROTTGER, Artur (1837, Ottyniowice – 1867, Amélie-les-Bains), fragm. 1866–7, 
z cyklu „Wojna”; źródło: www.pinakoteka.zascianek.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. fax. (22) 754 47 32; e-mail: swzygmunt.slomczyn@op.pl 

poniedziałek - piątek 08:00–09:30, 17:00–19:00 

soboty, niedziele i święta: Nieczynna 

WWW www.swzygmunt.knc.pl 
 

KSIĘŻA Proboszcz Jacek DZIKOWSKI, Wikariusz Dariusz KIJ 
SEW 

http://www.liberatiarts.com/chiese/sacrivasi_eng.htm
http://www.pinakoteka.zascianek.pl/Grottger/Grottger_Wojna.htm
http://www.swzygmunt.knc.pl/

