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Prawo naturalne jest niezmienne i trwale pośród zmian historycznych. Zasady, które są jego wyrazem, pozostają ważne w swojej istocie. Stanowi ono 

konieczną podstawę do opracowania zasad moralnych oraz prawa cywilnego. [KKK, 1979] 

SIÓDMA NIEDZIELA ZWYKŁA 

O MIŁOWANIU SWOICH WROGÓW, NADAL, Jerome S.J. (1507, Majorka – 1580, Rzym), projektodawca, 1593, 
drzeworyt, z „Evangelicae Historiae Imagines”; źródło: catholic-resources.org 

Z KSIĘGI KAPŁAŃSKIEJKPŁ 19,1-2.17-18 

Pan powiedział do Mojżesza: »Mów do całej społeczności synów Izraela 

i powiedz im: Bądźcie świętymi, bo Ja jestem święty, Pan, Bóg wasz! 

Nie będziesz żywił w sercu nienawiści do brata. Będziesz upominał 

bliźniego, aby nie zaciągnąć winy z jego powodu. Ne będziesz szukał 

pomsty, nie będziesz żywił urazy do synów twego ludu, ale będziesz kochał 

bliźniego jak siebie samego. Ja jestem Pan«. 

PSALM RESPONSORYJNYPs 103 

REFREN: Pan jest łaskawy, pełen miłosierdzia 

Błogosław, duszo moja, Pana, 

i wszystko, co jest we mnie, święte imię Jego. 

Błogosław, duszo moja, Pana 

i nie zapominaj o wszystkich Jego dobrodziejstwach. 

On odpuszcza wszystkie twoje winy 

i leczy wszystkie choroby. 

On twoje życie ratuje od zguby, 

obdarza cię łaską i zmiłowaniem. 

Miłosierny jest Pan i łaskawy, 

nieskory do gniewu i bardzo cierpliwy. 

Nie postępuje z nami według naszych grzechów 

ani według win naszych nam nie odpłaca. 

Jak odległy jest wschód od zachodu, 

tak daleko odsunął od nas nasze winy. 

Jak ojciec lituje się nad dziećmi, 

tak Pan się lituje nad tymi, którzy się Go boją. 

Z PIERWSZEGO LISTU ŚWIĘTEGO PAWŁA APOSTOŁA DO KORYNTIAN1 Kor 3,16-23 

Bracia, 

Czyż nie wiecie, że jesteście świątynią Boga i że Duch Boży mieszka 

w was? Jeżeli ktoś zniszczy świątynię Boga, tego zniszczy Bóg. Świątynia 

Boga jest święta, a wy nią jesteście. 

Niechaj się nikt nie łudzi. Jeśli ktoś spośród was mniema, że jest mądry 

na tym świecie, niech się stanie głupim, by posiadł mądrość. Mądrość 

bowiem tego świata jest głupstwem u Boga. Zresztą jest napisane: 

„On udaremnia zamysły przebiegłych” lub także: „Wie Pan, że próżne są 

zamysły mędrców”. 

Nikt przeto niech się nie chełpi z powodu ludzi. Wszystko bowiem 

jest wasze: czy to Paweł, czy Apollos, czy Kefas; czy to świat, czy życie, 

czy śmierć, czy to rzeczy teraźniejsze, czy przyszłe; wszystko jest wasze, 

wy zaś Chrystusa, a Chrystus Boga. 

AKLAMACJA1 J 2,5 Alleluja, Alleluja, Alleluja! 

Kto zachowuje naukę Chrystusa, 

w tym naprawdę miłość Boża jest doskonała. 

SŁOWA EWANGELII WEDŁUG ŚWIĘTEGO MATEUSZAMt 5,38-48 

Jezus Jezus powiedział do swoich uczniów: »Słyszeliście, że powiedziano: 

‘Oko za oko i ząb za ząb’. A Ja wam powiadam: Nie stawiajcie oporu 

złemu. Lecz jeśli cię kto uderzy w prawy policzek, nadstaw mu i drugi. 

Temu, kto chce prawować się z tobą i wziąć twoją szatę, odstąp i płaszcz. 

Zmusza cię kto, żeby iść z nim tysiąc kroków, idź dwa tysiące. Daj temu, 

kto cię prosi, i nie odwracaj się od tego, kto chce pożyczyć od ciebie. 

Słyszeliście, że powiedziano: ‘Będziesz miłował swego bliźniego’, a nie-

przyjaciela swego będziesz nienawidził. A Ja wam powiadam: Miłujcie 

waszych nieprzyjaciół i módlcie się za tych, którzy was prześladują; 

tak będziecie synami Ojca waszego, który jest w niebie; ponieważ 

On sprawia, że słońce Jego wschodzi nad złymi i nad dobrymi, i On zsyła 

deszcz na sprawiedliwych i niesprawiedliwych. 

Jeśli bowiem miłujecie tych, którzy was miłują, cóż za nagrodę mieć 

będziecie? Czyż i celnicy tego nie czynią? I jeśli pozdrawiacie tylko swych 

braci, cóż szczególnego czynicie? Czyż i poganie tego nie czynią? Bądźcie 

więc wy doskonali, jak doskonały jest Ojciec wasz niebieski«. 

PATRONKA TYGODNIA: ŚW. PAULA MONTAL, ZAKONNICA I WYCHOWACZYNI 
Urodziła się w 1799 w Arenys de Mar niedaleko Barcelony. Otrzymała staranne 
i głębokie wychowanie religijne. 

W wieku 10 lat straciła ojca. By pomóc urzymać rodzinę zaczęła pracować jako 
puntaire (hafciarka-koronkarka). Jednocześnie w parafii pomagała w katechizacji 
dzieci i młodzieży jako członkini Bractwa Matki Bożej Różańcowej i Bractwa Matki 
Bożej Naszej Pani Bolesnej. Przez to doświadczenie zobaczyła, jak ważne jest 
przygotowanie intelektualne i zawodowe, dowartościowanie młodych kobiet. 

Wtedy również poczuła powołanie Boże i pos-
tanowiła poświęcić się mu bez reszty… 

W 1829, pokonując rozliczne trudności, udała się 

do Figueras i założyła tam pierwszą szkołę dla dzie-
wcząt. Wkrótce powstały kolejne (m.in. w Arenys 
de Mar, Sabadell, Igualada, Vendrell). Wszystkie 
miały ten sam cel i program działania. Paula 
wnosiła atmosferę rodzinną, w której radość prze-
platała się z intensywnym nauczaniem, głęboką 
modlitwą i formacją uczennic. 

Rosnąca grupa zaangażowanych w dzieło natural-
nie niejako doprowadziła do powstania w 1847 
Zgromadzenia Córek Maryi Sióstr Szkół Pobożnych 
(pijarek). Przyjęła wtedy imię Pauli od św. Józefa 
Kalasancjusza. 

Od 1859 przebywała w Olesa de Montserrat. Po-
przez trud wychowawczy, przez ufną modlitwę 

uczestniczyła w przeżywaniu losów nowego zgromadzenia. W chwili jej śmierci 
liczyło ono 19 domów, w których mieszkało ponad 300 sióstr i 35 nowicjuszek. 

Zmarła w 1889 w Olesa de Montserrat. 

Beatyfikował ją Jan Paweł II w 1993. Mówił wtedy: „[…] żyła prostą wiarą, której 
uczyli jej głęboko wierzący rodzice. […] Cała jej praca, poświęcona nauczaniu, 
oświecona była intymną więzią z Bogiem, połączoną z modlitwą kontemplacyjną 
i miłością do dziewcząt, które przygotowywała do przyszłej misji żony i matki.” 

W 2001 Jan Paweł II włączył ją do grona świętych. Mówił wtedy: „[…] kierując się 
mottem: ‘Pobożność i nauka’, pracowała na rzecz promocji kobiety i rodziny, 
realizując swój ideał ‘ratowania rodziny poprzez wychowywanie dziewcząt 
w świętej bojaźni Boga’” 

Dziś Siostry Pijarki pracują na 5 kontynentach, w 19 krajach świata. W 1990 
dotarły do Polski. Założyły dwie wspólnoty w Krakowie. Prowadzą szkoły w Kra-
kowie i Rzeszowie… 

il.: ŚW. PAULA MONTAL, tuż przed śmiercią; źródło: commons.wikimedia.org (uroczystość 26 lutego) 

http://www.swzygmunt.knc.pl/
http://catholic-resources.org/Art/Nadal.htm
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Paula_Montal.jpg
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INFORMACJE PARAFIALNE 
 Konstanciński Dom Kultury oraz sołectwo Słomczyn 

zapraszają dzieci na kulturalną „zimę w mieście”. Zajęcia 
obywać się będą od 21.II (poniedziałek) do 25.II (piątek) w go-
dzinach 10:00-14:00 w domu ludowym w Słomczynie. 
Szczegółowy program zajęć wywieszony jest na tablicy 
ogłoszeń. 

 27.II (niedziela): Na zakończenie ferii zimowych Konstanciński 
Dom Kultury oraz sołectwo Słomczyn zaprasza! do domu 

ludowego na bajkową niedzielę, w ramach której zostanie 
wystawione przedstawienie „O smoku i królu Leniuchu”. 
Początek o 15:00. 

 Chrzty w lutym w 4tą niedzielę miesiąca, 27.II na sumie. 
 Zachęcamy do lektury prasy i wydawnictw katolickich! 

INTENCJE MSZALNE I MODLITEWNE 

21.II 
(poniedziałek) 

730  

1800  

22.II 
(wtorek) 

730  

1800  

23.II 
(środa) 

730  

1800  

24.II 
(czwartek) 

730 w pewnej intencji 

1800 o zdrowie dla Zbigniewa 

25.II 
(piątek) 

730  

1800 
† Stefana RAWSKIEGO, w 15tą rocznicę śmierci, 

Zofii, Stefana i Stefanii RAWSKICH, 

Rozalii i Marcina BOROWSKICH 

26.II 
(sobota) 

730  

1800 † Wioletty SOBCZYŃSKIEJ, w 1szą rocznicę śmierci 

27.II 
(niedziela) 

845 
† Mieczysława KŁOSZEWSKIEGO, 

Jana i Zofii ZDUŃCZYKÓW 

1030 † Macieja i Leszka MATEJAKÓW 

1200 † Piotra KORNASA, w 5tą rocznicę śmierci 

1800 

† Marka MAKOWSKIEGO, w 3cią rocznicę śmierci, 

Aurelii, Czesława i Waldemara MAKOWSKICH, 

Janiny, Kazimierza i Tadeusza ŚWIERNOGÓW, 

Bożeny BEDNARSKIEJ 

POCZET PAPIEŻY (159): BŁ. URBAN II 
Otton urodził się ok. 1042 w Châtillon-sur-Marne, w prowincji Champagne, 

w książęcej rodzinie de Lagery. 

Studiował w Reims. Ok. 1070 przeniósł się do Cluny i przyjął, z rąk opata 

św. Hugona, święcenia. Przez pewien czas pełnił funkcję przeora po czym 

został wysłany do Rzymu, ze wsparciem dla papieża Grzegorza VII. 

W 1078 został biskupem – i kardynałem – Ostii oraz głównym doradcą 

i pomocnikiem Grzegorza VII. 

W latach 1082-85 był legatem papieskim 

we Francji i Niemczech. Gdy powrócił do Rzymu 

na tronie papieskim zasiadał już Wiktor III, 

po którego śmierci został w 1088 jednogłośnie 

wybrany papieżem i przyjął imię Urbana II. 

W pierwszym publicznym oświadczeniu ogłosił 

o woli kontynuowania zmian i reform 

rozpoczętych przez Grzegorza VII: „wszystkich, 

których on odrzucił i ja odrzucam, których potępił 

i ja potępiam, których kochał i ja przygarniam, których uznawał za wier-

nych Kościoła Katolickiego i ja zatwierdzam i przyjmuję”. 

Czekały go trudne, jeśli nie niemożliwe, wydawałoby się, zadania. Rzym był 

zajęty przez zwolenników antypapieża i cesarza. Przez 6 lat żył w zasadzie 

poza Rzymem, ustawicznie próbując odzyskać Wieczne Miasto poprzez 

porozumienia między Normanami a panującą na północy Italii, i wierną 

papieżowi, księżną Matyldą. Choć się tułał to jednakże wszędzie 

organizował lokalne synody i wzmacniał dyscyplinę kościelną, zgodnie 

z duchem reform wielkiego Grzegorza VII. 

Dopiero w 1093 sytuacja zaczęła się zmieniać i mógł powrócić do Rzymu. 

Tylko część miasta aliści była w rękach pro-papieskiej partii… 

Niedługo w Rzymie pozostał. W 1094 wyruszył do Francji. Po drodze, 

na zwoływanych synodach, rozpatrywał lokalne problemy, potępiał 

symonię, inwestyturę i wzmacniał celibat kapłański. 

Podniósł też sprawę Krucjaty. O pomoc w walkach z turkami seldżuckimi, 

którzy poważnie zagrażali cesarstwu konstantynopolitańskiemu, zwrócił 

się do niego mianowicie cesarz bizantyjski, Aleksy I. W 1095, na synodzie 

w Clermont w Auvergne (uczestniczyło w nim 13 arcybiskupów, 225 

biskupów i ponad 90 opatów) zdecydowano się wysłać armię konną 

i pieszą dla uwolnienia Jerozolimy i kościołów azjatyckich z rąk 

saraceńskich. Wszystkim, którzy zdecydować się mieli na wyprawę 

„pro sola devotione” - wyłącznie z powodów religijnych -  przyznano odpust 

zupełny… 

Po zakończeniu z synodu Urban zwrócił się do zgromadzonych tłumów: 

„Zwróćmy miecze zroszoną krwią braci przeciw rzeczywistym wrogom 

wiary. Niech ci, którzy w domu prześladują wdowy i sieroty, gwałcą 

i niszczą kościoły, kradną cudzą własność, sępy przyciągane zapachem 

bitwy, niech się śpieszą – jeśli kochają swe dusze – i pod wodzą Chystusa 

ruszą na pomoc Syjonowi”. 

Ostatnie lata życia to mozolne przywracanie pokoju w Italii, kolejne synody 

przywracające posłuszeństwo kleru. Dopiero w 1098 padł jeden 

z ostatnich bastionów sił antypapieskich i cesarskich w Rzymie, zamek 

św. Anioła (w ich rękach pozostawał jeszcze Lateran)… 

Zmarł w 1099 w Wiecznym Mieście. Nie doczekał wieści o tym, iż Je-

rozolima została zdobyta przez Krucjatę… 

Pochowano go w krypcie bazyliki św. Piotra, niedalego grobu Adriana I. 

Beatyfikował go Leon XIII w 1881. 

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

POLSKIE MADONNY (148): MATKA BOŻA SZKAPLERZNA Z CZERNEJ 
Jedna z legend mówi, że klasztor czerneński powstał 

w miejscu, w którym często widywano pobożnego, 

pogrążonego w modlitwie, starca. Pytano go, 

dlaczego nie idzie do pobliskiego kościoła. 

Odpowiadał, że tu, wśród drzew i skał jest bliżej 

Boga, że jest to miejsce wybrane przez Stwórcę, 

i wkrótce przybędą tu słudzy Boga, 

doskonałością i świętością życia jaśniejący… 

I rzeczywiście w 1625 sprowadzili się tu eremici -  

karmelici bosi… 

W latach 1655-7, w lewym ramieniu transeptu 

nowopowstałego kościoła, postawiono ołtarz 

Matki Bożej Szkaplerznej. W niszy retabulum 

umieszczono prostokątny, olejny na płótnie 

(99.5×166 cm) obraz Matki Bożej Szkaplerznej, 

wzorowany na obrazie Matki Bożej Śnieżnej - 

Salus Populi Romani - z bazyliki S. Maria 

Maggiore w Rzymie. Namalowany prawd. w po-

czątkach XVII w. był darem klasztoru SS. Michała 

i Józefa, karmelitów bosych w Krakowie. 

Nie bardzo pasował do ołtarza. Ponadto w ko-

ściele panowała wilgoć i istniało niebez-

pieczeństwo rozpadu delikatnego materiału. Trzeba było obraz przenieść. 

Ale pustelnicy tak przywiązali się do Swej Pani, że zamówili wykonanie 

dokładnej jego kopii. 

Namalował ją – tym razem techniką olejną na miedzianej blasze – senior 

cechu malarzy z Krakowa Paweł Gołębiowski. Zmieniły się wymiary 

(107×208 cm) oraz arkadowe zwieńczenie… 

Do 1805 klasztor był eremem, a kościół, objęty papieską klauzurą, 

zarezerwowany był dla pustelników. Po upadku Rzeczpospolitej 

i rozbiorach Czerna znalazła się w rękach austriackich. Cesarz Józef 

zamknął wszystkie zakony kontemplacyjne (tzw. józefinizm) i w 1805 

przestał istnieć erem w Czernej. Klasztor przestawił się na działalność 

apostolską. Otwarto kościół na nabożeństwa. Zaczęto szerzyć 

nabożeństwo do Matki Bożej Szkaplerznej. Pani Czerneńska, która „wśród 

ciszy sinych borów założyła twierdzę swą”, rozpostarła swe ramiona dla 

miejscowej, a później i z dalszych odległości ludności. Pod Jej opiekę 

oddawali się uczestnicy listopadowego i styczniowego powstania. W Czer-

nej pochowany też został o. Rafał Kalinowski, powstaniec, sybirak 

i kapłan, „męczennik sprawy narodowej”, jak o nim mówił Jan Paweł II. 

Pod koniec XIX w. rozpoczął się ruch pątniczy ze Śląska. Kulminacją była 

pielgrzymka Ślązaków – ze sztandarami - w 1922, gdy Ślązacy dziękowali 

za cudowną opiekę i przyłączenie Śląska do Macierzy… 

Przychodzili do swej Pani corocznie, do czasów II wojny światowej… 

W księgach parafialnych zaczęły pojawiać się zapisy świadczące o cudach 

i łaskach uzyskanych za pośrednictwem Pani Szkaplerznej. Jako wyraz 

wdzięczności za nie i wyraz czci w 1974 ufundowano bogatą szatę do o-

brazu, ze złożonych na ten cel klejnotów. Poświęcił ją bp Jan Pietraszko… 

W 1983 wobec beatyfikacji o. Rafała Kalinowskiego (kanonizawany został 

w 1991) Czerna stała się podwójnym sanktuarium… 

Panią Karmelitańską z Czernej koronował, na mocy breve papieskiego, 

kard. Franciszek Macharski, metropolita krakowski, 17.VII.1988. 

A pierwotny obraz Matki Bożej Szkaplerznej, na płótnie, do dziś doznaje 

czci w Czernej, ale w klasztorze karmelitańskim… 

adres: Klasztor Karmelitów Bosych, Czerna 79, 32-065 Krzeszowice źródło: www.karmelczerna.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=159
http://www.karmelczerna.pl/index.php?go=start
http://www.swzygmunt.knc.pl/

