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Jezus nie zniósł Prawa danego na Synaju, ale je wypełniłPor. Mt 5, 17-19 tak doskonalePor. J 8, 46, że objawił jego ostateczny sensPor. Mt 5, 33 i wynagrodził popełnione 

przeciw niemu wykroczeniaPor. Hbr 9, 15. [KKK, 592] 

CZWARTA NIEDZIELA ZWYKŁA 

KAZANIE NA GÓRZE, HOUBRAKEN, Arnold (1660, Dordrecht – 1719, Amsterdam), rycina: MULDER, Joseph 
(1659/60–1735), z „Biblia w obrazach”, 1728, wyd. P. de Hondt, Haga; źródło: www.mythfolklore.net 

Z KSIĘGI PROROKA SOFONIASZASO 2,3; 3,12–13 

Szukajcie Pana, wszyscy pokorni ziemi, którzy pełnicie Jego nakazy; 

szukajcie sprawiedliwości, szukajcie pokory, może się ukryjecie w dzień 

gniewu Pana. 

Zostawię pośród ciebie lud pokorny i biedny, a szukać będą schronienia 

w imieniu Pana. Reszta Izraela nie będzie czynić nieprawości ani mówić 

kłamstwa. I nie znajdzie się w ich ustach zwodniczy język, gdy paść się 

będą i wylegiwać, a nie będzie nikogo, kto by ich przestraszył. 

PSALM RESPONSORYJNYPs 146 

REFREN: Ubodzy duchem mają wstęp do nieba 

Bóg wiary dochowuje na wieki, 

uciśnionym wymierza sprawiedliwość, 

chlebem karmi głodnych, 

wypuszcza na wolność uwięzionych. 

Pan przywraca wzrok ociemniałym, 

Pan dźwiga poniżonych; 

Pan kocha sprawiedliwych, 

Pan strzeże przybyszów. 

Ochrania sierotę i wdowę, 

lecz występnych kieruje na bezdroża. 

Pan króluje na wieki, 

Bóg twój, Syjonie, przez pokolenia. 

Z PIERWSZEGO LISTU ŚWIĘTEGO PAWŁA APOSTOŁA DO KORYNTIAN1 Kor 1,26–31 

Przypatrzcie się, bracia, powołaniu waszemu. Niewielu tam mędrców 

według oceny ludzkiej, niewielu możnych, niewielu szlachetnie 

urodzonych. 

Bóg wybrał właśnie to, co głupie w oczach świata, aby zawstydzić 

mędrców, upodobał sobie w tym, co niemocne, aby mocnych poniżyć; i to, 

co nie jest szlachetnie urodzone według świata i wzgardzone, i to, 

co nie jest, wyróżnił Bóg, by to, co jest, unicestwić, tak by się żadne 

stworzenie nie chełpiło przed obliczem Boga. 

Przez Niego bowiem jesteście w Chrystusie Jezusie, który stał się dla nas 

mądrością od Boga i sprawiedliwością, i uświęceniem, i odkupieniem, aby, 

jak to jest napisane, „w Panu się chlubił ten, kto się chlubi”. 

AKLAMACJAMt 5,12a Alleluja, Alleluja, Alleluja! 

Cieszcie się i radujcie, 

albowiem wielka jest wasza nagroda w niebie. 

SŁOWA EWANGELII WEDŁUG ŚWIĘTEGO MATEUSZAMt 5,1–12a 

Jezus, widząc tłumy, wyszedł na górę. A gdy usiadł, przystąpili do Niego 

Jego uczniowie. Wtedy otworzył swoje ustai nauczał ich tymi słowami: 

»Błogosławieni ubodzy w duchu, albowiem do nich należy królestwo 

niebieskie. 

Błogosławieni, którzy płaczą, albowiem oni będą pocieszeni. 

Błogosławieni cisi, albowiem oni na własność posiądą ziemię. 

Błogosławieni, którzy łakną i pragną sprawiedliwości, albowiem oni będą 

nasyceni. 

Błogosławieni miłosierni, albowiem oni miłosierdzia dostąpią. 

Błogosławieni czystego serca, albowiem oni Boga oglądać będą. 

Błogosławieni, którzy wprowadzają pokój, albowiem oni będą nazwani 

synami Bożymi. 

Błogosławieni, którzy cierpią prześladowanie dla sprawiedliwości, 

albowiem do nich należy królestwo niebieskie. 

Błogosławieni jesteście, gdy ludzie wam urągają i prześladują was, 

i gdy mówią kłamliwie wszystko złe na was z mego powodu. Cieszcie się 

i radujcie, albowiem wielka jest wasza nagroda w niebie«. 

PATRON TYGODNIA: BŁ. BRONISŁAW MARKIEWICZ, PREZBITER 
Urodził się w 1842 w biednej, licznej chłopskiej rodzinie w Pruchniku k Jarosławia. 

W 1863 wstąpił do seminarium w Przemyślu, a po otrzymaniu święceń był 
wikarym w Harcie i Przemyślu, proboszczem w Gaci i Błażowej oraz wykładowcą 

homiletyki w seminarium. 

Z sukcesami zwalczał pijaństwo na wsi, a przede 
wszystkim dał się poznać jako charyzmatyczny 
duszpasterz, spowiednik i organizator. 

W wieku 45 lat wywołał skandal książeczką „Trzy 
słowa do starszych w narodzie w stulecie rozbioru 
Ojczyzny” - kard. Jan Puzyna, abp krakowski, na-
kazał nawet zniszczenie nakładu! Twierdził w niej, 
że utrata niepodległości była karą za ucisk i zanie-
dbywanie ludu, zarzucał elitom egoizm i próż-
niactwo, a księżom także lenistwo i chciwość. 

Pisał: „Całe wsie w Galicji, poczynając od wójta, 
nie wiedzą, Kim jest Chrystus. Zapytasz 
włościanina, mówiącego po polsku, czy jest Po-
lakiem, to nieraz namyśla się, co odpowiedzieć, 
albo odpowie przecząco”… 

W 1887 wstąpił we Włoszech do salezjanów i roz-
począł przeszczepianie dzieła ks. Bosko na rodzi-

my grunt. Został proboszczem parafii w Miejscu (przemianowanym z jego ini-
cjatywy na Miejsce Piastowe) pod Krosnem. 

U salezjanów przetrwał do 1897, gdy z powodu konfliktu na tle sposobu 
organizacji ośrodków dla młodzieży, które otwierał i prowadził, odszedł ze zgro-
madzenia. Rozpoczął tworzenie dwóch nowych zgromadzeń Świętego Michała 
Archanioła: michalitów i michalitek, ale nie otrzymał na to zgody biskupa (formalne 
zatwierdzenie nastąpiło 9 lat po jego śmierci). Opiekę nad ośrodkami przejęło 
więc powołane w 1898 Towarzystwo Powściągliwość i Praca. Do 1912 przeszło 
przez nie 1.5 tys. wychowanków, zaś do 1939 - 13 tys. 

Przez ostatnie 20 lat życia nie wziął ani dnia urlopu. Wyczerpany pracą, zmarł 
w 1912 w Miejscu Piastowym. Beatyfikował go, w 2005 w Warszawie, w imieniu 
Benedykta XVI, Prymas kard. Józef Glemp. 

il.: BŁ. BRONISŁAW MARKIEWICZ, ok. 1910; źródło: pl.wikipedia.org (uroczystość 30 stycznia) 

http://www.swzygmunt.knc.pl/
http://www.mythfolklore.net/lahaye/168/index.html
http://pl.wikipedia.org/w/index.php?title=Plik:Ojciecm.jpg&filetimestamp=20061208114849
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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, a także 
za ofiary złożone przy tej okazji, które zostaną 
przeznaczone na renowację zabytkowych XVIII-wiecznych 
feretronów. Bóg zapłać! 

 30.I (niedziela): Świece – gromnice – można nabyć w zakrystii. 
 2.II (środa): Święto Ofiarowania Pańskiego – MATKI BOSKIEJ 

GROMNICZNEJ. 
 Msze św. o 8:45, 15:45 (dla dzieci) i 18:00. 
 Poświęcenie gromnic podczas każdej Mszy św. (świece 

można będzie nabyć w zakrystii). 
 Ofiary zbierane na tacę przeznaczone będą na pomoc 

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

 Msza św. wotywna o Chrystusie Najwyższym i Wiecznym 
Kapłanie o 18:00. Serdecznie zapraszamy! 

 4.II (piątek): 1-SZY PIĄTEK MIESIĄCA. 
 Msza św. ku czci Najświętszego Serca Pana Jezusa 

o 18:00. 
 Msza św. dla dzieci o 15:45. 
 Spowiedź 1szo-piątkowa ½ godz. przed Mszą św. 

 5.II (sobota): 1-SZA SOBOTA MIESIĄCA. 
 Msza św. o Niepokalanym Sercu Maryi o 18:00. 

 6.II (niedziela): 

 Po sumie o 12:00 comiesięczna adoracja Najświętszego 
Sakramentu. 

 Po adoracji – spotkanie Kół Żywego Różańca. 
 Pielgrzymi udający się we wrześniu do Ziemi Świętej proszeni 

są o wpłatę do końca stycznia I raty w wysokości 1300 zł. 
 Chrzty w lutym w 4tą niedzielę miesiąca, 27.II na sumie. 

Zgłoszenia do 18.II w kancelarii. Przygotowanie dla ro-
dziców i chrzestnych 20.XI po sumie, w kościele. 

 Zachęcamy do lektury prasy i wydawnictw katolickich! 

INTENCJE MSZALNE I MODLITEWNE 

31.I 
(poniedziałek) 

730  

1800 o światło Ducha Świętego podczas egzaminów dla Patryka 

1.II 
(wtorek) 

730  

1800  

2.II 
(środa) 

730  

1545  

1800 † Leokadii KOWALCZYK 

3.II 
(czwartek) 

730 w pewnej intencji 

1800  

4.II 
(piątek) 

730  

1545 † Ryszarda KRUSZYŃSKIEGO, w 4tą rocznicę śmierci 

1800 
† Janiny, Zofii i Józefa MICHALAKÓW, 

Wiktorii i Wojciecha GAWRYSIÓW 

5.II 
(sobota) 

730  

1800  

6.II 
(niedziela) 

845 
† Edwarda FABISIAKA, 

Zofii i Stanisława ŁĄCZYŃSKICH 

1030 
† Marianny, Walentego, Henryka i Mariana KANABUSÓW, 

Sylwestra, Wojciecha i Krystyny WENCŁAWIAKÓW 

1200 † Józefa BIERNACKIEGO 

1800 
† Janiny, Stefana, Ryszarda 

i zmarłych z całej rodziny FABISIAKÓW, 

Elżbiety i Władysława GOŁĘBIEWSKICH 

POLSKIE MADONNY (146): MATKA BOŻA FATIMSKA Z ZAKOPANEGO 
Za początek nabożeństwa do Matki Bożej Fatimskiej w Zakopanem uznaje 

się poświęcenie Polski Niepokalanemu Sercu Maryi, dokonane przez Epi-

skopat naszego kraju w 1946. Akt ten był odpowiedzią na żądanie Matki 

Bożej Fatimskiej, która prosiła o poświęcenie świata Jej Niepokalanemu 

Sercu. Wtedy też ks. Leon Cieślak, pallotyn, zaczął organizować na Jasnej 

Górze w pierwsze soboty miesiąca czuwania wynagradzające Matce 

Najświętszej i w całym kraju propagował nabożeństwa w duchu fatimskim. 

Na ośrodek propagowania orędzia Matki Bożej Fatimskiej wybrano Zako-

pane, gdzie w 1950 powstał zalążek późniejszego centrum fatimskiego. 

W 1951 zbudowano tu kaplicę, którą w 1959 poświęcił abp Baziak.  

Początkowo sanktuarium w Zakopanem nie miało nawet figury Matki 

Bożej Fatimskiej. Do 1961, gdy bp Fatimy przekazał takową Prymasowi 

Polski Stefanowi kard. Wyszyńskiemu. Zgodnie z intencją ofiarodawcy 

miała ona pielgrzymować po Europie położonej za żelazną kurtyną, tam, 

dokąd żadna Madonna z Fatimy nie miała dostępu. Była prawdopodobnie 

pierwszą kopią figury fatimskiej, która dotarła do Polski… 

Prymas przekazał Ją pallotynom. A gdy już znalazła się w Zakopanem 

prawie natychmiast po poświęceniu przez ówczesnego bpa Karola Wojtyłę 

wyruszyła w pielgrzymkę po kraju, niosąc ludziom orędzie nadziei. Trwała 

ona dwadzieścia siedem lat. Objęła niemal wszystkie diecezje Polski… 

Idea świątyni-wotum na Krzeptówkach powstała w dniu zamachu na Jana 

Pawła II. Ówczesny kustosz, ks. Mirosław Drozdek, wspominał: 

„…[Kościół-sanktuarium] powstał właśnie wtedy, w dniu zamachu. W pier-

wszych godzinach modlitwy, 13 maja 1981 r., między godziną 20 a 21.00 

została podjęta ważna decyzja: jeżeli Bóg uratuje życie Jana Pawła II, 

to na tym miejscu wybudujemy kościół dziękczynienia za uratowane życie 

Najwyższego Pasterza!”. 

Przygotowano makietę nowej świątyni i udano się z nią do Rzymu. 

„Złożyliśmy ją u stóp Ojca Świętego, prosząc go o błogosławieństwo. 

To błogosławieństwo było dla nas najpiękniejszym darem na czas budowy 

kościoła. Papież położył dłoń na makiecie i uczynił znak krzyża”… 

W 1987 bp Kazimierz Górny poświęcił plac pod budowę świątyni. 

W tym samym roku, 21.X.1987, w 26 lat po rozpoczęciu peregrynacji 

po Polsce, Jan Paweł II dokonał w Rzymie koronacji figury Matki Bożej 

Fatimskiej z Zakopanego. Za rolę, jaką figura spełniła w dziele 

ewangelizacji Polski w najtrudniejszych latach komunizmu, papież nałożył 

na głowę Maryi złotą koronę, która - jak powiedział - ma stanowić 

„przypomnienie tego, co Matka Boża uczyniła dla swego ludu”. 

Trzy lata później kard. Franciszek Macharski 

wmurował kamień węgielny pochodzący z miejsca 

pierwszego objawienia Matki Bożej w Fatimie. 

Na szczycie dzwonnicy zawieszono dzwon, a w funda-

menty kościoła wmurowano różaniec, ofiarowane 

przez Papieża. Pod każdą cegłą kładzioną 

na fundamentach zamurowano Cudowny Medalik. 

W 1997 do nowej świątyni przybył Jan Paweł II, 

by dokonać konsekracji kościoła i podziękować 

za modlitwy w jego intencji. Przygotowując się 

do Mszy św. przez piętnaście minut modlił się 

przed Panią Fatimską na Krzeptówkach… 

Mówił wówczas: „Wiem, że to sanktuarium […] wzno-

siło wiele rąk i wiele serc zjednoczonych pracą, 

ofiarą i miłością do Papieża. Trudno o tym mówić 

bez wzruszenia […] W żadnym czasie, w żadnym okre-

sie dziejów - a zwłaszcza w okresie tak przełomowym 

jak nasz - Kościół nie może zapomnieć o modlitwie, 

która jest wołaniem o miłosierdzie Boga wobec 

wielorakiego zła, jakie ciąży nad ludzkością, i jakie 

jej zagrażaDives in misericordia, 15. 

Matko, uproś! Matko, przebłagaj! 

O Maryjo, Matko Boga, 

Przyczyń się za nami!” 

Wtedy, jak i dzisiaj, Cudowna Figurka znajdowała się w kaplicy 

Niepokalanego Serca Maryi, zwanej „starą kaplicą”. Zniszczona 

podróżami, została poddana renowacji, podczas której miejscowa artystka 

dodała błękit do bieli fatimskiej Pani… 

W sanktuarium jest też inna figurka Maryi Fatimskiej umieszczona 

wysoko, powyżej tabernakulum, skąd czuwa nad Chrystusem utajonym 

w Najświętszym Sakramencie… 

Wielki założyciel sanktuarium i kościoła, ks. Mirosław Drozdek zmarł 

w 2007. Ostatnie lat miał niełatwe broniąc się przed niecnymi i haniebny-

mi oskarżeniami o współpracę z SB. IPN nie potwierdził oskarżeń… 

adres: Sanktuarium, ul. Krzeptówki 14, 34-500 Zakopane źródło: www.drohiczyn.opoka.org.pl 

TYLKO EPITAFIUM… 
W czyje sumienie 

wpisano te groby 

czyje usta 

zakneblowano milczeniem 

czyją pamieć 

zalano wapnem 

mordercy w słońcu 

niewinni 

nam zostało 

tylko epitafium 

GÓREC-ROSIŃSKI, Jan (ur. 1920, Króglik, Wileńszczyzna), „Katyń” 

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.drohiczyn.opoka.org.pl/?action=parafia&id=57
http://www.swzygmunt.knc.pl/

