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Kłamstwo jest najbardziej bezpośrednim wykroczeniem przeciw prawdzie. Kłamać oznacza mówić lub działać przeciw prawdzie, by wprowadzić w błąd tego, 

kto ma prawo ją znać. Raniąc związek człowieka z prawdą i bliźnim, kłamstwo narusza podstawowy związek człowieka i jego słowa z Panem. [KKK, 2483] 

SZÓSTA NIEDZIELA ZWYKŁA 

NAJPIERW POJEDNAJ SIĘ Z BRATEM SWOIM. POTEM DAR SWÓJ OFIARUJ, WEIGEL, Johann Christoph 
(1654, Redwitz – 1725, Norymberga), z „Biblia ectypa…”, 1695, rycina; źródło: www.pitts.emory.edu 

Z KSIĘGI SYRACYDESASYR 15,15-20 

Położył przed tobą ogień i wodę, co zechcesz, po to wyciągniesz rękę. 

Przed ludźmi życie i śmierć, co ci się podoba, to będzie ci dane. 

Ponieważ wielka jest mądrość Pana, potężny jest władzą i widzi wszystko. 

Oczy Jego patrzą na bojących się Go, On sam poznaje każdy czyn 

człowieka. 

Nikomu nie przykazał być bezbożnym i nikomu nie zezwolił grzeszyć. 

PSALM RESPONSORYJNYPs 119,1-2.4-5.17-18.33-34 

REFREN: Błogosławieni szukający Boga 

Błogosławieni, których droga nieskalana, 

którzy postępują zgodnie z Prawem Pańskim. 

Błogosławieni, którzy zachowują Jego pouczenia 

i szukają Go całym sercem. 

Ty po to dałeś swoje przykazania, 

by przestrzegano ich pilnie. 

Oby niezawodnie zmierzały moje drogi 

ku przestrzeganiu Twoich ustaw. 

Czyń dobrze swojemu słudze, 

aby żył i przestrzegał słów Twoich. 

Otwórz moje oczy, 

abym podziwiał Twoje prawo. 

Naucz mnie, Panie, drogi Twoich ustaw, 

bym ich przestrzegał do końca. 

Ucz mnie, bym przestrzegał Twego prawa 

i zachowywał je całym sercem. 

Z PIERWSZEGO LISTU ŚWIĘTEGO PAWŁA APOSTOŁA DO KORYNTIAN1 Kor 2,6-10 

Bracia, 

Głosimy mądrość między doskonałymi, ale nie mądrość tego świata 

ani władców tego świata, zresztą przemijających. Lecz głosimy tajemnicę 

mądrości, mądrość ukrytą, tę, którą Bóg przed wiekami przeznaczył 

ku chwale naszej, tę, której nie pojął żaden z władców tego świata; gdyby 

ją bowiem pojęli, nie ukrzyżowaliby Pana chwały; lecz właśnie głosimy, 

jak zostało napisane, to, czego „ani oko nie widziało, ani ucho nie słyszało, 

ani serce człowieka nie zdołało pojąć, jak wielkie rzeczy przygotował Bóg 

tym, którzy Go miłują”. 

Nam zaś objawił to Bóg przez Ducha. Duch przenika wszystko, nawet 

głębokości Boga samego. 

AKLAMACJAJ 6,63b.68b Alleluja, Alleluja, Alleluja! 

Słowa Twoje, Panie, są duchem i życiem. 

Ty masz słowa życia wiecznego. 

SŁOWA EWANGELII WEDŁUG ŚWIĘTEGO MATEUSZAMt 5,17-37 

Jezus powiedział do swoich uczniów: 

»Nie sądźcie, że przyszedłem znieść Prawo albo Proroków. Nie przy-

szedłem znieść, ale wypełnić. Zaprawdę bowiem powiadam wam: Dopóki 

niebo i ziemia nie przeminą, ani jedna jota, ani jedna kreska nie zmieni się 

w Prawie, aż się wszystko spełni. 

Ktokolwiek więc zniósłby jedno z tych przykazań, choćby najmniejszych, 

i uczyłby tak ludzi, ten będzie najmniejszy w królestwie niebieskim. A kto 

je wypełnia i uczy wypełniać, ten będzie wielki w królestwie niebieskim. 

Bo powiadam wam: Jeśli wasza sprawiedliwość nie będzie większa niż u-

czonych w Piśmie i faryzeuszów, nie wejdziecie do królestwa niebieskiego. 

Słyszeliście, że powiedziano przodkom: ‘Nie zabijaj’; a kto by się dopuścił 

zabójstwa, podlega sądowi. A Ja wam powiadam: Każdy, kto się gniewa 

na swego brata, podlega sądowi. A kto by rzekł swemu bratu ‘Raka’, 

podlega Wysokiej Radzie. A kto by mu rzekł ‘Bezbożniku’, podlega karze 

piekła ognistego. Jeśli więc przyniesiesz dar swój przed ołtarz i tam wspo-

mnisz, że brat twój ma coś przeciw tobie, zostaw tam dar twój przed ołta-

rzem, a najpierw idź i pojednaj się z bratem swoim. Potem przyjdź i dar 

swój ofiaruj. Pogódź się ze swoim przeciwnikiem szybko, dopóki jesteś 

z nim w drodze, by cię przeciwnik nie podał sędziemu, a sędzia dozorcy, 

i aby nie wtrącono cię do więzienia. Zaprawdę powiadam ci: nie wyjdziesz 

stamtąd, aż zwrócisz ostatni grosz. 

Słyszeliście, że powiedziano: ‘Nie cudzołóż’. A Ja wam powiadam: Każdy, 

kto pożądliwie patrzy na kobietę, już w swoim sercu dopuścił się z nią 

cudzołóstwa. Jeśli więc prawe twoje oko jest ci powodem do grzechu, 

wyłup je i odrzuć od siebie. Lepiej bowiem jest dla ciebie, gdy zginie jeden 

z twoich członków, niż żeby całe twoje ciało miało być wrzucone do piekła. 

I jeśli prawa twoja ręka jest ci powodem do grzechu, odetnij ją i odrzuć 

od siebie. Lepiej bowiem jest dla ciebie, gdy zginie jeden z twoich 

członków, niż żeby całe twoje ciało miało iść do piekła. 

Powiedziano też: ‘Jeśli kto chce oddalić swoją żonę, niech jej da list 

rozwodowy’. A Ja wam powiadam: Każdy, kto oddala swoją żonę, poza 

wypadkiem nierządu, naraża ją na cudzołóstwo; a kto by oddaloną wziął 

za żonę, dopuszcza się cudzołóstwa. 

Słyszeliście również, że powiedziano przodkom: ‘Nie będziesz fałszywie 

przysięgał’, ‘lecz dotrzymasz Panu swej przysięgi’. A Ja wam powiadam: 

Wcale nie przysięgajcie, ani na niebo, bo jest tronem Bożym; ani na zie-

mię, bo jest podnóżkiem stóp Jego; ani na Jerozolimę, bo jest miastem 

wielkiego Króla. Ani na swoją głowę nie przysięgaj, bo nie możesz nawet 

jednego włosa uczynić białym albo czarnym. 

Niech wasza mowa będzie: Tak, tak; nie, nie. A co nadto jest, od Złego 

pochodzi«. 

PATRON TYGODNIA: BŁ. MICHAŁ SOPOĆKO, KAPŁAN 
Urodził się w 1888 w Juszewszczyźnie w powiecie 
oszmiańskim na Wileńszczyźnie w ubogiej rodzinie 
szlacheckiej, pielęgnującej tradycje patriotyczne. 
Rodzina wspólnie modliła się i razem regularnie 
dojeżdżała wozem konnym na nabożeństwa 
do odległego o 18 km kościoła parafialnego… 

Po ukończeniu szkoły miejskiej w Oszmianie 
wstąpił do Seminarium Duchownego w Wilnie. 
Święcenia kapłańskie otrzymał w 1914. Posługę 
rozpoczął jako wikariusz w Taboryszkach k. Wilna. 

W 1918 choroba i działania wojenne uniemożliwiły 
mu podjęcie studiów. Zgłosił się na ochotnika 
do duszpasterstwa wojskowego. Pracował w szpi-
talu polowym i wśród walczących na froncie. 

Po wojnie pozostał kapelanem wojskowym 
(do 1929), ale jednocześnie wstąpił na UW i w 1923 
obronił magisterium a w 1926 został doktorem teo-
logii. W latach 1922-4 studiował także w Wyższym 

Instytucie Pedagogicznym. dokończenie na odwrocie… 

http://www.swzygmunt.knc.pl/
http://www.pitts.emory.edu/dia/detail.cfm?ID=6788
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INFORMACJE PARAFIALNE 
 13.II (niedziela): 

 Taca przeznaczona jest na Wyższe Metropolitalne 
Seminarium Duchowne w Warszawie. Za ofiary składamy 
serdeczne Bóg zapłać! 

 19.II (sobota):O 17:50 Nowenna do Matki Bożej Nieustającej 

Pomocy. Po niej Msza św. zbiorowa. 
 Chrzty w lutym w 4tą niedzielę miesiąca, 27.II na sumie. 

Zgłoszenia do 17.II w kancelarii. Przygotowanie dla ro-
dziców i chrzestnych 20.XI po sumie, w kościele. 

 Zachęcamy do lektury prasy i wydawnictw katolickich! 

WITAMY! 
Do grona członków Kościoła Powszechnego i naszej parafii w ostatnim czasie 
przyjęta została, w Sakramencie Chrztu Świętego: 

 23.I Alicja CENDROWSKA, Łęg  

Jam jest Alfa i Omega, mówi Pan Bóg, który jest, który był i który przychodzi, 
Wszechmogący 

ODESZLI 
W ostatnim czasie odeszli z naszego grona: 

śp. Zofia KARASZKIEWICZ † 29.I.2011 l. 80 

śp. Marianna KOZAKIEWICZ  26.I.2011  73 
śp. Jerzy ROJEK  11.I.2011  67 
śp. Jadwiga BOROWSKA † 9.I.2011 l. 49 

śp. Antoni BARAN † 7.I.2011   
śp. Alicja Stanisława SIKORSKA † 4.I.2011 l. 87 

śp. Zdzisław Jerzy MILEWSKI † 2.I.2011 l. 55 

Wieczne odpoczywanie racz Im dać Panie! 

INTENCJE MSZALNE I MODLITEWNE 

14.II 
(poniedziałek) 

730  

1800  

15.II 
(wtorek) 

730  

1800 w intencji Caritas-u 

16.II 
(środa) 

730  

1800  

17.II 
(czwartek) 

730  

1800  

18.II 
(piątek) 

730  

1800  

19.II 
(sobota) 

730  

1800  

20.II 
(niedziela) 

845 † Celiny i Zygmunta PINDELSKICH 

1030 † Mieczysława MICHALSKIEGO, w 6tą rocznicę śmierci 

1200 
† Stanisława STĘPNICKIEGO 

Zofii i Stanisława SZATKOWSKICH 

1800 
† Walentego i Henryka KANABUSÓW 

Henryka KURKA 

POCZET PAPIEŻY (158): BŁ. WIKTOR III 
Daufer (Dauphar) urodził się w 1026 lub 1027. Był synem księcia 

Landulfa V z Benewentu. 

Gdy poczuł powołanie zakonne napotkał opór rodziców. Po śmierci ojca 

w bitwie z Normanami w 1047 uciekł więc z domu nie chcąc wstąpić 

w zaaranżowany związek małżeński. Matka w końcu udzieliła mu 

błogosławieństwa i Wiktor wstąpił do klasztoru San Sofia w Benewencie. 

Przyjął imię Dezyderiusza. Zasady panujące w klasztorze San Sofia nie by-

ły wszelako za bardzo wymagające i młody mnich przeniósł się najpierw 

do klasztoru na wyspie Tremite na Adriatyku, potem przyłączył się do 

pustelników żyjących w Majella w górach Abruzzi, by wreszcie w 1055 

osiąść w klasztorze Monte Cassino. 

Wkrótce został nominowany przełożonym benedyktyńskiego domu 

zakonnego w Capui, a niedługo potem w 1058 został wybrany 

przełożonym opactwa na Monte Cassino. 

Rok później był już kardynałem z tytularnym kościołem S. Cecylii. 

Stał się najbardziej znanym i najwybitniejszym - od czasów założycielskich 

św. Benedykta - opatem Monte Cassino. Przebudował budynki klasztorne. 

Założył szkołę artystyczną. Nakazał kopiowanie starożytnych ksiąg. 

Wzmocnił dyscyplinę klasztorną doprowadzając ilość mnichów do 200. 

W 1067 nową, wspaniałą bazylikę konsekrował Aleksander II. 

Wkrótce potem został mianowany wikariuszem papieskim na dzielnice 

Kampanii, Apulii, Kalabrii i księstwo Benewentu, ze specjalnym zadaniem 

przeprowadzenia reform klasztorów, tam mających swe siedziby. 

W czasach Grzegorza VII wielokrotnie pośredniczył pomiędzy papieżem 

a zajmującymi południe buta włoskiego Normanami. Był zwolennikiem 

reform przeprowadzanych przez Grzegorza VII, choć nie zawsze zgadzał się 

ze stosowaną taktyką. Mimo takiej krytyki Grzegorz na łożu śmierci uznał 

opata z Monte Cassino za godnego do objęcia schedy po św. Piotrze… 

Opierał się prawie rok, aż dostojni elektorzy stracili cierpliwość. 

Schwycono go i zaciągnięto do kościoła św. Łucji, gdzie założono mu czer-

woną kapę i nadano imię Wiktora. Było to w 1086, dokładnie w przed-

dzień pierwszej rocznicy śmierci Grzegorza VII… 

Wydaje się, że upór Dezyderiusza w odma-

wianiu przyjęcia godności papieskiej wynikał 

z pogarszającego się stanu zdrowia. Istnieją 

zapiski, mówiące o tym iż „vix una tantum 

missa perfunctus” („z trudnością udawało mu 

się odprawić Mszę św.”P.L., CLXXXVIII, str. 578). 

Zwalczać musiał wojska anty-papieża 

Klemensa III, wspieranego przez stronnictwo 

cesarskie. W 1087 na synodzie w Benewencie 

ponowił ekskomunikę Klemensa. Ale już po trzech 

dniach zachorował i oddalił się do ukochanego Monte Cassino. 

Kazał zanieść się do kapitularza (miejsca spotkań), gdzie namaścił 

przeora, kard. Oderisiusza, jako swego następcę na opactwie oraz za-

sugerował kard. Odona z Ostii, jak swego następcę na tronie Piotrowym. 

Zmarł na Monte Cassino w 1087 i tam został pochowany. 

W tym samym czasie armia Rzymian, Genuańczyków, wojsk Pizy i Amalfi, 

wysłana przez Wiktora, zdobyła pod sztandarem św. Piotra El Mahadia 

w Tunisie. Wymusiła na muzułmańskim władcy uwolnienie chrześcijań-

skich niewolników i hołd lenny wobec Stolicy Apostolskiej. Niektórzy 

uznają ten epizod jako początek epoki wypraw krzyżowych… 

Kult bł. Wiktora rozpoczął się ok. 60 lat po śmierci, za pontyfikatu 

Anastazego IV. W 1727 ówczesny opat Monte Cassino uzyskał od Be-

nedykta III prawo obchodzenia święta papieża Wiktora. 

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

PATRON TYGODNIA: BŁ. MICHAŁ SOPOĆKO, KAPŁAN, cd. 
W 1924 powrócił do rodzimej diecezji; w 1927 został ojcem duchownym, a rok 
potem - wykładowcą w Seminarium Duchownym i na Wydziale Teologicznym 
Uniwersytetu Stefana Batorego w Wilnie. Po 1932 poświęcił się głównie pracy 
naukowej. Podjął naukę języków: niemieckiego, angielskiego i francuskiego, 
których znajomość ułatwiła mu studiowanie. Habilitował się w 1934 na Uni-
wersytecie Warszawskim. Pozostawił po sobie liczne publikacje z tego okresu. 

Od 1932 był spowiednikiem sióstr ze Zgromadzenia Sióstr Matki Bożej 
Miłosierdzia. Jedną z nich była siostra Faustyna Kowalska, która od 1933 została 
jego penitentką. Stał się inspiratorem powstania jej Dzienniczka Duchowego, 
a za jej przyczyną czcicielem Miłosierdzia Bożego. Stworzył podstawy teologiczne 
tego kultu. W Dzienniczku św. Faustyna zapisała obietnicę Pana Jezusa, 
dotyczącą jej spowiednika i prawdy o Miłosierdziu Bożym: 

Tyle koron będzie w koronie jego, ile dusz się zbawi przez dzieło to. 
Nie za pomyślność w pracy, ale za cierpienie nagradzam

Dzienniczek, 90
. 

W czasie okupacji niemieckiej ukrywał się w okolicach Wilna. Mimo tego założył 
wtedy zgromadzenie zakonne Sióstr Jezusa Miłosiernego (1941). 

Od 1944 został ponownie wykładowcą Seminarium Duchownego w Wilnie. 
Niedługo – sowieci wkrótce je zamknęli i w 1947 Michał, zagrożony areszto-
waniem, wyjechał do Białegostoku, gdzie wykładał w tamtejszym seminarium. 

W Białymstoku prowadził aktywną działalność w ramach Społecznego Komitetu 
Przeciwalkoholowego, organizował kursy katechetyczne dla zakonnic i osób 
świeckich, prowadził wykłady otwarte o tematyce religijnej. 

W 1962 przeszedł na emeryturę pozostając aktywny w życiu diecezji, naukowo 
i publicystycznie. Zmarł tamże w 1975, w dzień wspomnienia św. Faustyna, 
patrona św. Faustyny Kowalskiej. Pochowany został na cmentarzu w Białymstoku. 

W 1988 dokonano ekshumacji zwłok ks. Michała Sopoćki i przeniesiono je do San-
ktuarium Miłosierdzia Bożego w Białymstoku. Tamże w 2008 beatyfikował go, 
w imieniu Benedykta XVI, Edward Ozorowski, abp białostocki. 

il.: BŁ. MICHAŁ SOPOĆKO, portret beatyfikacyjny; źródło: www.niedziela.pl (uroczystość 15 lutego) 

DO NAJŚWIĘTSZEJ PANNY 
Cudu niebieski, ziemska bogini, 

Wielkiego świata wielka mistrzyni, 

Najwyższej Boskiej dzieło prawice, 

Niewyczerpanej źrzódło krynice, 

Jedyna Trójce Świętej słodkości, 

Jedyna ziemskich krajów radości, 

Matko panieństwem przyozdobiona 

I macierzyństwem, Panno, uczczona, 

Przyjm nieudolnej zadatek ręki 

A na wieczne jej nie podaj męki! 

NIELISKI, Jan, jezuita (1589 - 1649, Kraków) 

il. MATKA BOŻA Z DZIECIĄTKIEM, SIEMIGINOWSKI-ELEUTER, Jerzy (ok. 1660, Lwów – 1711, Lwów), 1680-1685, 
Muzeum Narodowe, Wrocław; 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.niedziela.pl/papieze.php?r=biogram&nr=158
http://www.niedziela.pl/artykul_w_niedzieli.php?doc=nd200916&nr=12
http://www.pinakoteka.zascianek.pl/Siemiginowski/Index.htm
http://www.swzygmunt.knc.pl/

