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Prawo ewangeliczne wypełnia, przekracza i udoskonala Stare Prawo: jego obietnice – przez błogosławieństwa Królestwa niebieskiego; jego przykazania – 

przez przemianę źródła czynów, czyli serca. [KKK, 1984] 

DZIEWIĄTA NIEDZIELA ZWYKŁA 

 
ROZTROPNY I NIEROZSĄDNY, WEIGEL, Johann Christoph (1654, Redwitz – 1725, Norymberga), 

z „Biblia ectypa…”, 1695, rycina; źródło: www.pitts.emory.edu 

Z KSIĘGI POWTÓRZONEGO PRAWAPwt 11,18.26–28 

Mojżesz powiedział do ludu: 

„Weźcie sobie te moje słowa do serca i do duszy. Przywiążcie je sobie 

jako znak na ręku. Niech one wam będą ozdobą między oczami. 

Widzicie, ja kładę dziś przed wami błogosławieństwo albo przekleństwo. 

Błogosławieństwo, jeśli usłuchacie poleceń waszego Pana Boga, 

które ja wam dzisiaj daję; przekleństwo, jeśli nie usłuchacie poleceń 

waszego Pana Boga, jeśli odstąpicie od drogi, którą ja wam dzisiaj 

wskazuję, a pójdziecie za bogami obcymi, których nie znacie”. 

PSALM RESPONSORYJNYPs 31,2–3ab.3bc–4.17 i 25 

REFREN: Bądź dla mnie, Panie, skałą ocalenia 

Panie, do Ciebie się uciekam: 

niech nigdy nie doznam zawodu, 

wybaw mnie w sprawiedliwości Twojej! 

Nakłoń ku mnie Twe ucho, 

pośpiesz, aby mnie ocalić! 

Bądź dla mnie skałą schronienia, 

warownią, która ocala. 

Ty bowiem jesteś moją skałą i twierdzą, 

kieruj mną i prowadź przez 

wzgląd na swe imię. 

Niech Twoje oblicze zajaśnieje 

nad Twym sługą: 

wybaw mnie w swym miłosierdziu. 

Bądźcie dzielni i mężnego serca, 

wszyscy, którzy ufacie Panu. 

Z LISTU ŚWIĘTEGO PAWŁA APOSTOŁA DO RZYMIANRz 3,21–25a.28 

Bracia, 

Teraz jawną się stała sprawiedliwość Boża niezależna od Prawa, 

poświadczana przez Prawo i Proroków. 

Jest to sprawiedliwość Boża przez wiarę w Jezusa Chrystusa 

dla wszystkich, którzy wierzą. Bo nie ma tu różnicy: wszyscy bowiem 

zgrzeszyli i pozbawieni są chwały Bożej, a dostępują usprawiedliwienia 

darmo, z Jego łaski, przez odkupienie, które jest w Chrystusie Jezusie. 

Jego to ustanowił Bóg narzędziem przebłagania przez wiarę mocą 

Jego Krwi. 

Sądzimy bowiem, że człowiek osiąga usprawiedliwienie przez wiarę, 

niezależnie od pełnienia nakazów Prawa. 

AKLAMACJAPs 25,4b.5 Alleluja, Alleluja, Alleluja! 

Naucz mnie, Boże, chodzić Twoimi ścieżkami, 

prowadź mnie w prawdzie, według Twych pouczeń. 

SŁOWA EWANGELII WEDŁUG ŚWIĘTEGO MATEUSZAMt 7,21–27 

Jezus powiedział do swoich uczniów: 

»Nie każdy, który mi mówi: ‘Panie, Panie’, wejdzie do królestwa 

niebieskiego, lecz ten, kto spełnia wolę mojego Ojca, który jest w niebie. 

Wielu powie mi w owym dniu: ‘Panie, Panie, czy nie prorokowaliśmy mocą 

Twego imienia i nie wyrzucaliśmy złych duchów mocą Twego imienia, 

i nie czyniliśmy wielu cudów mocą Twego imienia?’. Wtedy oświadczę im: 

‘Nigdy was nie znałem. Odejdźcie ode Mnie wy, którzy czynicie 

nieprawość’. 

Każdego więc, kto tych słów moich słucha i wypełnia je, można porównać 

z człowiekiem roztropnym, który dom swój zbudował na skale. Spadł 

deszcz, wezbrały potoki, zerwały się wichry i uderzyły w ten dom. 

On jednak nie runął, bo na skale był utwierdzony. 

Każdego zaś, kto tych słów moich słucha, a nie wypełnia ich, można 

porównać z człowiekiem nierozsądnym, który dom swój zbudował 

na piasku. Spadł deszcz, wezbrały potoki, zerwały się wichry i rzuciły się 

na ten dom. I runął, a wielki był jego upadek«. 

PATRONKI TYGODNIA: ŚWIĘTE PERPETUA I FELICYTA, MĘCZENNICE 
Żyły na przełomie II i III w. za rządów cesarza 

Septimusa Severusa (193-211), który naka-
zem zdelegalizował chrześcijaństwo, a na-

wet posunął się do tego, że zakazał 
poddanym bycia uczniem Chrystusa… 

Vibia Perpetua, wywodząca się ze zna- 
komitego domu, starannie wycho-
wana i wydana za mąż stosownie 
do swego stanu, w tajemnicy przed 
ojcem-poganinem przyjęła jednak 
wiarę chrześcijańską i zaczęła do niej 
przekonywać swych poddanych: Re-
vocatusa, Felicytę, Saturninusa i Se-
cundulusa. Wszystkich nauczał Satu-
rus. 

Chrześcijanką była też matka 
Perpetui oraz dwóch braci. Trzeci 
z braci był jeszcze dzieckiem i umarł 
jako poganin… 

W 202 Perpetua miała ok. 22 lat 
i była mamą malutkiego synka, 
w wieku niemowlęcym. Młodą mężat-
ką była też Felicyta. 

Wszyscy zostali aresztowani za od-
mowę oddania pokłonu bożkom i spro- 
wadzeni do Kartaginy. Felicyta w mo-
mencie aresztowania była w ósmym 

miesiącu ciąży… 

Zachowały się autentyczne dokumenty, tzw. Passiones, opisujące szczegóły 
ostatnich chwil aresztowanych chrześcijan - pamiętniki pisane w więzieniu przez 
Perpetuę i Saturusa oraz relacja naocznego świadka (prawd. Tertuliana, który ca-
łość spisał i wydał). 

Perpetua tak pisała o odwiedzinach ojca w więzieniu: 

„Po kilku dniach rozeszła się pogłoska, że będziemy przesłuchiwani. Przyszedł też 
z miasta i mój ojciec, sterany zgryzotą. Podszedł do mnie i pragnąc mnie odwieść, 
powiedział: ‘Córko, miej litość dla mojej siwizny; ulituj się nad ojcem, jeżeli jestem 
godzien, byś mnie ojcem nazywała. Bo jeśli moje ręce ciebie wypiastowały i do-

prowadziły do kwiatu wieku w jakim się znajdujesz, jeśli ukochałem ciebie 
bardziej, niż braci twoich, to nie skazuj mnie na hańbę wśród ludzi. Pomyśl 
o swoich braciach, pomyśl o swojej matce i ciotce, pomyśl o swoim dziecku, 
które nie będzie mogło żyć po twojej śmierci. Porzuć swoje postanowienie, 
abyś nas wszystkich nie zgubiła. Bo jeżeli cokolwiek się tobie przydarzy, 
to nikt z nas nie ośmieli się nawet swobodnie rozmawiać’. dokończenie na odwrocie… 

http://www.swzygmunt.knc.pl/
http://www.pitts.emory.edu/dia/detail.cfm?ID=5503
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INFORMACJE PARAFIALNE 
 6.III (niedziela): 1-SZA NIEDZIELA MIESIĄCA. 

 Po sumie o 12:00 comiesięczna adoracja Najświętszego 
Sakramentu. 

 Po adoracji – spotkanie Kół Żywego Różańca. 
 7.III (poniedziałek): Spotkanie młodzieży przygotowującej się 

do bierzmowania o 19:00 w kościele. Obecność obowiązkowa! 
 9.III (środa): ŚRODA POPIELCOWA. 

Rozpoczyna się WWIIEELLKKII  PPOOSSTT, czas duchowego przygotowania 
do jak najpełniejszego przeżycia tajemnicy męki, śmierci 
i zmartwychwstania Chrystusa – wydarzeń, poprzez które do-
konało się nasze odkupienie. 

 Msze św. o 8:45; 15:45 (dla dzieci) i 18:00. 
 Posypanie głów popiołem, na znak rozpoczęcia pokuty, 

w czasie każdej Mszy św. 
 OBOWIĄZUJE POST ŚCISŁY, tzn. wolno zjeść jeden posiłek 

do syta i dwa bardzo skromne, oraz należy powstrzymać 
się od pokarmów mięsnych. 

 Nabożeństwa wielkopostne w naszej parafii będą odpra-
wiane według następującego porządku: 

 DROGA KRZYŻOWA- w każdy piątek Wielkiego Postu: 
 dla dzieci o 15:45; 
 dla dorosłych o 17:30. 

 GORZKIE ŻALE- w każdą niedzielę Wielkiego Postu, 
bezpośrednio po sumie. 
W okresie Wielkiego Postu za udział w Gorzkich Żalach 
można, raz w tygodniu, uzyskać - we wszystkich 
kościołach w Polsce - odpust zupełny (pod zwykłymi 
warunkami, tzn. stan łaski uświęcającej, Komunia św., 
modlitwa w intencjach Ojca św.) 

 12.III (sobota): Wypominki o 17:15; po nich o 18:00 

Msza św. za zmarłych polecanych w wypominkach. 
 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. 

 Parafialny Zespół Caritas składa serdeczne podzię-

kowanie wszystkim, którzy udzielili nam finansowego 
wsparcia poprzez włączenie się w kiermasze świąte-
czne, kupno świec wigilijnych oraz złożenie indywidu-

alnych ofiar. Dzięki Państwa dobroci i otwartości serca 
14-cioro dzieci z naszej parafii otrzymało całkowite lub czę-
ściowe dofinansowanie do obozu zimowego w Śniadce 
Drugiej. Bóg zapłać! 

 Chrzty w marcu w 4tą niedzielę miesiąca, 27.III na sumie. 
Zgłoszenia do 18.III w kancelarii. Przygotowanie dla ro-
dziców i chrzestnych 20.III po sumie, w kościele. 

 Zachęcamy do lektury prasy i wydawnictw katolickich! 

INTENCJE MSZALNE I MODLITEWNE 

7.II 
(poniedziałek) 

730  

1800 
o Boże błogosławieństwo i wszelkie łaski 

dla Małgorzaty i Karola 

8.III 
(wtorek) 

730  

1800 
† Franciszki i Stanisława KORNASZEWSKICH, 

Jana ZAWADZANKO, 

Wiesława BIERNACKIEGO 

9.III 
(środa) 

845 † Marcina MILEWSKIEGO 

1545 † o. Placyda GALIŃSKIEGO OSB, w 10tą rocznicę śmierci 

1800 † Kazimierza CHUDZIŃSKIEGO 

10.III 
(czwartek) 

730 † Danuty i Kazimierza ROLA 

1800 † Marianny i Jana KORYTKÓW 

11.III 
(piątek) 

730  

1545 DROGA KRZYŻOWA (dla dzieci) 

1730 DROGA KRZYŻOWA (dla wszystkich) 

1800 † Marianny OLESIŃSKIEJ 

12.III 
(sobota) 

730 † Zenona, Heleny i Stanisława BIERNACKICH 

1715 WYPOMINKI 

1800 † zmarłych polecanych w WYPOMINKACH 

13.III 
(niedziela) 

845 
† Józefa, Marcina i Franciszki NOGALÓW, 

Józefa, Jana i Stefanii JASEK, 

Lucyny CWYL 

1030 † Anny i Jana SZEWCZYKÓW 

1200 

o Boże błogosławieństwo i wszelkie łaski 

dla Małgorzaty i Karola 

† Józefa, Marii i Juliana DOMŻAŁOWSKICH, 

Władysława, Stanisławy i Mieczysława ADASZEWSKICH, 

Teresy i Stanisława CISZEWSKICH 

1800 
dziękczynna za dotychczasowe łaski z prośbą o dalsze 

błogosławieństwo Boże dla Anny, z racji 18tych urodzin 

PATRONKI TYGODNIA: ŚWIĘTE PERPETUA I FELICYTA, MĘCZENNICE, cd. 
W ten sposób mówił - z miłości do mnie - jak ojciec. Całował też moje ręce, rzucał mi 
się do nóg i pośród łez nie nazywał mnie już swą córką, lecz panią. Mnie także było 
ogromnie go żal, bo tylko on jeden z całej rodziny nie mógł się cieszyć z mojego 
męczeństwa. Pocieszałam go mówiąc: ‘W sądzie stanie się to, co Bóg da, bo wiedz, 
że my nie należymy do siebie, ale do Boga’. Ojciec odszedł jednak zasmucony”… 

Parę dni później jeszcze raz próbował namówić córkę do odstępstwa. Nadaremnie. 

Po krótkim procesie przed prokuratorem Hilarianusem całą szóstkę – wszyscy 
wyznali odważnie wiarę w Chrystusa – skazano na rozszarpanie przez zwierzęta. 
Nie dożył tej chwili Secundulus, który zmarł w więzieniu. Tuż przed mę-
czeństwem wszyscy katechumeni, w tym Perpetua i Felicyta, otrzymali chrzest. 

Tak wydarzenia w dniu męczeństwa opisywał wspomniany naoczny świadek: 
„Dzień, w którym miało się odbyć widowisko, był już bliski i Felicyta przeżywała wiel-
ką obawę, że jej męczeństwo może zostać odroczone właśnie z powodu brzemien-
ności; prawo bowiem zabraniało wykonywania egzekucji na kobietach ciężarnych. 
Obawiała się też, że może przelać swą nieskalaną i niewinną krew później, razem 
z jakimiś pospolitymi zbrodniarzami. Jej współtowarzysze w męczeństwie także byli 
bardzo tym zasmuceni; obawiali się, że ona, taka dobra przyjaciółka i towarzyszka, 
może pozostać w tyle, sama jedna wędrująca drogą ku tej samej nadziei. 

Na dwa dni przed igrzyskami wszyscy jednomyślnie połączyli się we wspólnej 
błagalnej modlitwie do Pana. Natychmiast po jej ukończeniu Felicyta zaczęła 
odczuwać bóle porodowe. A ponieważ był to poród przedwczesny, w ósmym 
miesiącu, a więc z natury rzeczy był bardzo ciężki, jeden ze strażników 
powiedział: ‘Jeżeli teraz tak cierpisz, to co zrobisz, kiedy będziesz rzucona 
zwierzętom, które zlekceważyłaś, kiedy odmówiłaś złożenia ofiary’. Ona odrzekła: 
‘Teraz ja cierpię to, co cierpię; tam zaś będzie we mnie cierpiał ktoś inny za mnie, 
ponieważ i ja będę cierpiała za niego’. 

I urodziła dziewczynkę, którą jedna z sióstr wychowała jak własną córkę”. 

7 marca Perpetua i Felicyta, wraz z towarzyszami, poniosły śmierć męczeńską, 
na arenie w Kartaginie, podczas igrzysk z okazji urodzin syna cesarskiego 
Publiusa Septimiusa Gety. Najpierw wszystkich wysmagano i ubiczowano. 
Następnie wypuszczono na nich dzikie zwierzęta (na mężczyzn dziki, 
niedźwiedzie i pantery; na kobiety – dzikie byki), które nie okazały się jednakże 
zbyt drapieżne: jedynie dotkliwie ich poraniły. Skazańcy przekazali sobie 
pocałunek pokoju i zostali dobici mieczami przez gladiatorów… 

Ciała męczenników pochowano w Kartaginie. W wieku IV, po edykcie 
mediolańskim cesarza Konstantyna Wielkiego, na miejscu pochówku postawiono 
wspaniałą bazylikę (Basilica Majorum)… 

Męczeństwo to stało się sławne w całym Kościele. Liturgia przypominała imiona 
świętych „bohaterek wiary” Perpetuy i Felicyty podczas każdej Mszy św., 
aż do 1969 (w Kanonie rzymskim)… (uroczystość 7 marca) 

il. na odwrocie: MĘCZEŃSTWO PERPETUI I FELICYTY, GOTTARDI, Giovanni (1733, Faenza – 1812, Rzym), 
1780-90, Pinacoteca Faenza; źródło: www.carthaginois.com 

POPIELEC 

 
POPIELEC, FAŁAT, Julian (1853, Tuligłowy – 1929, Bystra), 1881, akwarela na kartonie, 78×113 cm, 

własność prywatna; 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.carthaginois.com/la-sainte-perp-tue
http://www.pinakoteka.zascianek.pl/Falat/Index.htm
http://www.swzygmunt.knc.pl/

