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Chrystus zachęca nas do dziecięcego zawierzenia Opatrzności naszego Ojca niebieskiegoPor. Mt 6, 26–34, a św. Piotr Apostoł przypomina: „Wszystkie troski wasze 

przerzućcie na Niego, gdyż Jemu zależy na was”1 P 5, 7, Por. Ps 55, 23. [KKK, 322] 

ÓSMA NIEDZIELA ZWYKŁA 
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Z KSIĘGI PROROKA IZAJASZAIZ 49,14-15 

Mówił Syjon: „Pan mnie opuścił, Pan o mnie zapomniał”. 

„Czyż może niewiasta zapomnieć o swym niemowlęciu, ta, która kocha 

syna swego łona? A nawet gdyby ona zapomniała, Ja nie zapomnę 

o tobie”. 

PSALM RESPONSORYJNYPs 62 

REFREN: Jedynie w Bogu spokój znajdzie dusza 

Jedynie w Bogu spokój znajduje ma dusza, 

od Niego przychodzi moje zbawienie. 

Tylko On jest opoką i zbawieniem moim, 

twierdzą moją, więc się nie zachwieję. 

Jedynie w Bogu szukaj spokoju, duszo moja, 

bo od Niego pochodzi moja nadzieja. 

On tylko jest skałą i zbawieniem moim, 

On moją twierdzą, więc się nie zachwieję. 

W Bogu zbawienie moje i chwała. 

Bóg opoką mocy mojej i moją ucieczką. 

W każdym czasie Jemu ufaj, narodzie. 

Przed Nim wylejcie wasze serca. 

Z PIERWSZEGO LISTU ŚWIĘTEGO PAWŁA APOSTOŁA DO KORYNTIAN1 Kor 4,1-5 

Bracia, 

Czyż Niech ludzie uważają nas za sługi Chrystusa i za szafarzy tajemnic 

Bożych. A od szafarzy już tutaj się żąda, aby każdy z nich był wierny. 

Mnie zaś najmniej zależy na tym, czy będę osądzony przez was, czy przez 

jakikolwiek trybunał ludzki. Co więcej, nawet sam siebie nie sądzę. 

Sumienie nie wyrzuca mi wprawdzie niczego, ale to mnie jeszcze 

nie usprawiedliwia. Pan jest moim sędzią. 

Przeto nie sądźcie przedwcześnie, dopóki nie przyjdzie Pan, który rozjaśni 

to, co w ciemnościach ukryte, i ujawni zamiary serc. Wtedy każdy otrzyma 

od Boga pochwałę. 

AKLAMACJAMt 6,33 Alleluja, Alleluja, Alleluja! 

Starajcie się naprzód o królestwo Boże i o jego sprawiedliwość, 

a wszystko będzie wam dodane. 

SŁOWA EWANGELII WEDŁUG ŚWIĘTEGO MATEUSZAMt 6,24-34 

Jezus powiedział do swoich uczniów: 

»Nikt nie może dwom panom służyć. Bo albo jednego będzie nienawidził, 

a drugiego będzie miłował; albo z jednym będzie trzymał, a drugim 

wzgardzi. Nie możecie służyć Bogu i Mamonie. 

Dlatego powiadam wam: Nie troszczcie się zbytnio o swoje życie, o to, 

co macie jeść i pić; ani o swoje ciało, czym się macie przyodziać. Czyż życie 

nie znaczy więcej niż pokarm, a ciało więcej niż odzienie? Przypatrzcie się 

ptakom w powietrzu: nie sieją ani żną i nie zbierają do spichrzów, a Ojciec 

wasz niebieski je żywi. Czyż wy nie jesteście ważniejsi niż one? 

Kto z was przy całej swej trosce może choćby jedną chwilę dołożyć 

do wieku swego życia? 

A o odzienie czemu się zbytnio troszczycie? Przypatrzcie się liliom na polu, 

jak rosną: nie pracują ani przędą. A powiadam wam: nawet Salomon 

w całym swoim przepychu nie był tak ubrany jak jedna z nich. Jeśli więc 

ziele na polu, które dziś jest, a jutro do pieca będzie wrzucone, Bóg 

tak przyodziewa, to czyż nie o wiele pewniej was, małej wiary? 

Nie troszczcie się więc zbytnio i nie mówcie: co będziemy jeść? 

co będziemy pić? czym będziemy się przy odziewać? Bo o to wszystko 

poganie zabiegają. Przecież Ojciec wasz niebieski wie, że tego wszystkiego 

potrzebujecie. Starajcie się naprzód o królestwo Boga i o Jego spra-

wiedliwość, a to wszystko będzie wam dodane. 

Nie troszczcie się więc zbytnio o jutro, bo jutrzejszy dzień sam o siebie 

troszczyć się będzie. Dosyć ma dzień swojej biedy«. 

PATRON TYGODNIA: BŁ. TYMOTEUSZ TROJANOWSKI, MĘCZENNIK 
Stanisław Antoni urodził się w 1908 we wsi Sadłowo 
k. Sierpca (obecne woj. mazowieckie). Był drugim 
z czworga synów Ignacego, skromnego, ubogiego 
zarządcy folwarcznego, i Franciszki Zebkiewicz. 

Majątek, którym ojciec zarządzał, w 1912 uległ parce-
lacji i rodzina przeprowadziła się do wsi Glinki. 

Po śmierci ojca podczas I wojny światowej musiał – 
po trzech latach nauki – porzucić szkołę i podjąć pracę 
pomagając matce w utrzymaniu rodziny. 

Od 1918 przebywał w Warszawie… 

Sakrament bierzmowania przyjął z rąk abpa Juliana 
Nowowiejskiego (który później został razem z nim be-
atyfikowany…) 

W 1930 wstąpił do klasztoru franciszkanów w Niepo-
kalanowie. Przyjmował go o. Alfons Kolbe, młodszy brat św. Maksymiliana… 

W 1931 rozpoczął nowicjat. Przyjął imię zakonne Tymoteusza i dewizę: „W każ-
dym czasie i w każdym miejscu, do swobodnego rozporządzania Woli Bożej”. 

Pracował przy kolportażu „Rycerza Niepokalanej”. Później został kierownikiem 
tego działu. Zajmował się też zaopatrywaniem braci w przedmioty codziennego 
użytku, pracował w dziale rolniczym i koszykarskim. Często opiekował się chorymi 
braćmi w infirmerii. 

W 1932 złożył pierwsze śluby, a w trzy lata później śluby wieczyste. 

Pragnął udać się na misje. Bóg wyznaczył mu jednak inną drogę… 

Gdy we wrześniu 1939 Niemcy zrzucili na budynki klasztorne kilka bomb 
zakonnikom proponowano ewakuację. Zostali. Został i brat Tymoteusz… 

17 lutego 1941 Niemcy (gestapo) wywieźli z Niepokalanowa na Pawiak w War-
szawie pięciu franciszkanów, wśród nich o. Maksymiliana. 14 października tegoż 
roku wywieźli kolejnych sześciu, w tym Tymoteusza… 

8 stycznia 1942 ta druga grupa, śladem pierwszej, przewieziona została z Pa-
wiaka do niemieckiego obozu koncentracyjnego Auschwitz-Birkenau. Przed wy-
jazdem, po dwugodzinnych karnych ćwiczeniach Niemcy przeszukali wszystkich 
wywożonych, zabrali różańce, książeczki do nabożeństwa i krzyżyki, i wyrzucili 
na śmieci. Więźniów upchano w wagony-więźniarki i – całą drogę na stojąco – 
przewieziono do obozu… 

W obozie witał ich komendant, Karl Fritsch: „Nie przyjechaliście do sanatorium, 
ale do niemieckiego obozu koncentracyjnego, z którego jest tylko jedno wyjście - 
przez komin. Jeżeli to komuś nie pasuje to może od razu rzucić się na druty 
kolczaste. Jeżeli w transporcie są Żydzi, nie zdołają przeżyć tu więcej niż dwa 
tygodnie. Księża przeżyją może do miesiąca, inni - do trzech…” 

Tymoteusz, choć nie miał święceń kapłańskich, był uważany za księdza. Otrzymał 
numer obozowy 25431…  dokończenie na odwrocie… 

http://www.swzygmunt.knc.pl/
http://www.tate.org.uk/servlet/ViewWork?cgroupid=999999961&workid=15998&searchid=7725
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INFORMACJE PARAFIALNE 
 27.II (niedziela): O 15:00 w domu ludowym przedstawienie 

„O smoku i królu Leniuchu”. Zaprasza! Konstanciński Dom 

Kultury oraz sołectwo Słomczyn! 
 3.III (czwartek): 1-SZY CZWARTEK MIESIĄCA. 

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

 4.III (piątek): 1-SZY PIĄTEK MIESIĄCA. 

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

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

 6.III (niedziela): 1-SZA NIEDZIELA MIESIĄCA. 

 Po sumie o 12:00 comiesięczna adoracja Najświętszego 
Sakramentu. 

 Po adoracji – spotkanie Kół Żywego Różańca. 
 13.III (niedziela): Spotkanie dzieci klas II przygotowujących 

się do I Komunii św. i ich rodziców o 18:00. 
 W prawej nawie bocznej znajduje się wystawa zdjęć z tego-

rocznego parafialnego obozu zimowego w Śniadce Drugiej. 
Zapraszamy! do obejrzenia. 

 Zachęcamy do lektury prasy i wydawnictw katolickich! 

INTENCJE MSZALNE I MODLITEWNE 

28.II 
(poniedziałek) 

730  

1800 
† Marianny i Stanisława WIŚNIEWSKICH 

Alicji i Kazimierza PIEKARNIAKÓW 

Anny i Andrzeja OSIADACZÓW 

1.III 
(wtorek) 

730 † Janiny i Stanisława, Tadeusza RETMAŃSKICH 

1800  

2.III 
(środa) 

730  

1800 
† Heleny i Stanisława MIRKOWSKICH 

Jana i Leokadii URBANKÓW 

3.III 
(czwartek) 

730 w pewnej intencji 

1800 † Wiesławy PIENIAK 

4.III 
(piątek) 

730  

1545  

1800 o zdrowie dla Zbigniewa 

5.III 
(sobota) 

730  

1800 
† Antoniny i Władysława KUCHARSKICH 

Marcjanny i Feliksa MAREK 

6.III 
(niedziela) 

845 
† Bolesława ZDUŃCZYKA, w 2gą rocznicę śmierci 

Arkadiusza BARANA 

Andrzeja KWIETNIA 

1030 
† Weroniki i Władysława GUZIŃSKICH 

Heleny KANABUS 

1200 † Magdaleny ROSA, w 3cią rocznicę śmierci 

1800 † Zbigniewa i Tadeusza OKLEJÓW 

PATRON TYGODNIA: BŁ. TYMOTEUSZ TROJANOWSKI, MĘCZENNIK, cd. 
Zmuszono go do transportowania materiałów budowlanych, kopania żwiru, 
przebierania zgniłej i zmarzniętej brukwi. W łachmanach, w 20-stopniowym 
mrozie, o głodzie: „Mroźny wiatr gwiżdże i ziębi skurczone wynędzniałe członki, 
a głód i ciężka praca wyczerpują do reszty. Kapowie biją i nie pozwalają 
odpocząć. W południe półgodzinna przerwa. pół litra gorącej kawy i nic więcej”- 
tak warunki opisywał br. Ferdynand Kasza… 

Mimo to Tymoteusz podtrzymywał współwięźniów na duchu… 

Wkrótce nabawił się zapalenia płuc. Zmarł 28 lutego 1942 w szpitalu obozowym. 
Miał 34 lata… 

O ostatnich dniach życia świadczyli później jego współbracia, Ferdynand Kasza 
i Wacław Ruciński, którzy przeżyli piekło Auschwitz… 

13.VI.1999 w Warszawie papież Jan Paweł II beatyfikował 108 polskich 
męczenników z czasu II wojny światowej. Wśród nich był i o. Tymoteusz 
Trojanowski oraz 6 innych franciszkanów z Niepokalanowa… 

il.: BŁ. TYMOTEUSZ TROJANOWSKI, przed 1939; źródło: www.franciszkanie.pl (uroczystość 28 lutego) 

TAJEMNICE EUCHARYSTII (58): OBECNOŚĆ W O’CEBREIRO 
W zimowy wieczór roku 1300, w niewielkiej kaplicy przylegającej do koś-

cioła Santa Maria la Real w O’Cebreiro, małej wiosce w hiszpańskiej 

Galicji, na jednej ze znanych dróg pielgrzymkowych do sanktuarium 

św. Jakuba w Santiago de Compostella, kapłan celebrował Mszę św. 

Sądził, że nikt nie pojawi się na Niej – cały dzień sypał śnieg, wiał mroźny 

wiatr. Mylił się: przyszedł rolnik z niedalekiej wioski Barxamaior, niejaki 

Juan Santín. Mimo niepogody wszedł na wzniesienie (O’Cebreiro znajduje 

się na grzbiecie górskim), by uczestniczyć w ofierze Chrystusa… 

Benedyktyński kapłan nie bardzo był zadowolony. Od dawna powątpiewał 

w rzeczywistą i substancjalną obecność Chrystusa w Najświętszym 

Sakramencie, a przybycie rolnika zmuszało go do odprawienia Mszy. 

Ponoć nawet wyrzucił rolnikowi – w duchu - „nadmierną gorliwość” w chęci 

zobaczenia „białego opłatka”… 

Mechanicznie rozpoczął celebrację. Tymczasem w chwili Przeistoczenia 

Hostia zamieniła się mu w rękach w prześwitujące Ciało, a wino – w czer-

wony, przypominający Krew, płyn! 

Krew wypłynęła kielicha i nasączyła korporał! 

Zdumionym świadkom wydawało się, że nawet drewniana głowa figurki 

Madonny pochyliła się w geście adoracji! Kapłan padł na kolana i po-

wtórzył za niewiernym Tomaszem: „Pan mój i Bóg mój!”J, 20:28. 

O dalszych losach wątpiącego kapłana niewiele wiadomo, oprócz tego, 

że jego grobowiec znajduje się w miejscu zdarzenia, w kościele Santa 

Maria la Real. Obok pochowano owego rolnika, Juana Santín. 

Wieść o wydarzeniu rozniosła się szeroko. 

W 1486 przez O’Cebreiro przejeżdżała królowa Izabela I Kastylijska. 

Natychmiast nakazała wykonanie kryształowego relikwiarza, w którym 

umieszczono cudowną Hostię, kielich i patenę, oraz dwie ampułki 

zawierające Cudowną Krew. 

O cudzie w O’Cebreiro wspominały - w rezultacie wizyty Izabelli - bulle Ojca 

św. Innocentego VIII z 1487, i druga - Aleksandra VII – z 1496. 

Na początku XVII w. niejaki o. Yepes 

zanotował: „Ja, choć niegodny, widziałem 

i pokochałem tę świętą tajemnicę. 

Widziałem Krew w ampułkach, zakrzepłą 

ale czerwoną, jak świeżo zabitej owcy. 

Widziałem też Ciało, czerwone i wysu-

szone…” 

Wizerunek kielicha z O’Cebreiro  uwiecz-

niony został w herbie Galicji… 

W XIX w. na cudzie w O’Cebreiro, oraz 

legendzie wiążącej kielich Cudu ze Świę-

tym Graalem, swoją operę „Parsifal” 

oprzeć miał Ryszard Wagner… 

A w kościele Santa Maria la Real do dziś 

przechowywana jest też – oprócz pamią-

tek Cudu - wspomniana XII-wieczna figurka Matki Bożej, zwana lokalnie 

„Madonną Świętego Cudu” (hiszp. „Virgen del Santo Milagro”)… 

Corocznie w święto Bożego Ciała, 15 sierpnia i 8 września relikwie, 

wraz z figurką Madonny, niesione są w uroczystej procesji… 

il. RELIKWIE CUDU Z O’CEBREIRO; źródło: picasaweb.google.com 

POKUSA JEST ZAWSZE PIĘKNĄ… 
Pokusa zawsze jest piękną, 

dokąd jest pokusą. 

Jest tragiczną, 

gdy stanie się grzechem! 

Straciłem raj: Jestem nagi. 

Chodzę smutny. 

Szukam okazji, aby zabić bratapor. 

Rdz 4, 5. 

I tak już grzech 

zawsze będzie czyhał 

u wrót mego serca, 

abym nie był zbawionypor. Rdz 4, 7. 

Nic nowego pod słońcemKoh 1, 9. 

A oto pierwsza próba, 

aby człowiek mógł sięgnąć 

po władzę decydowania 

o dobrym i złym: 

Chodźmy, zbudujemy sobie miasto i wieżę, 

której wierzchołek będzie sięgał nieba… 

Staniemy się sławni!… 

Mówili ludzie, budowniczy wieży Babel. 

I pomieszał im Bóg języki i rozproszył ich po ziemiRdz 11, 49. 

Bóg pysznym się sprzeciwia, 

a pokornym daje pomoc1 P 5, 5. 

Tak już będzie zawsze. 

Jedni będą ubliżać Bogu potęgą swoich dzieł: 

Ni Boga, ni Pana! 

Inni będą bluźnić zawołaniem: Gott mit uns! 

A tylko miłosierni miłosierdzia dostąpiąMt 5, 7. 

To oni ocalą świat. 

ZAWITKOWSKI, Józef, bp (ur. 1938, Wał k. Nowego Miasta), 2003, Warszawa 

il. WIEŻA BABEL, BRUEGEL, Pieter starszy (ok. 1525, Broghel – 1569, Bruksela), olejny na desce, 
114×155 cm, Kunsthistorisches Museum, Wiedeń; źródło: pl.wikipedia.org 

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.franciszkanie.pl/news.php?id=6151
http://picasaweb.google.com/lh/photo/TDlMhBn7gzmMxaMiF6nI9w
http://pl.wikipedia.org/w/index.php?title=Plik:Brueghel-tower-of-babel.jpg&filetimestamp=20080330134740
http://www.swzygmunt.knc.pl/

