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Szatan, czyli diabeł, i inne demony są upadłymi aniołami, którzy w sposób wolny odrzucili służbę Bogu i Jego zamysłowi. Ich wybór przeciw Bogu 

jest ostateczny. Usiłują oni przyłączyć człowieka do swego buntu przeciw Bogu. [KKK, 414] 

CZWARTA NIEDZIELA ZWYKŁA 

 
OPĘTANY W SYNAGODZE, TISSOT, James Joseph Jacques (1836, Nantes – 1902, Buillon), 1886-1894, farby wodne, papier, 

23.3×18.1 cm, Brooklyn Museum, Nowy Jork; źródło: www.brooklynmuseum.org 

Z KSIĘGI POWTÓRZONEGO PRAWAPwt 18, 15-20 

Mojżesz tak przemówił do ludu: 

„Pan Bóg twój wzbudzi ci proroka spośród braci twoich, podobnego 

do mnie. Jego będziesz słuchał. Właśnie o to prosiłeś Pana Boga swego 

na Horebie, w dniu zgromadzenia: ‘Niech więcej nie słucham głosu Pana 

Boga mojego i niech już nie widzę tego wielkiego ognia, abym nie umarł’”. 

I odrzekł mi Pan: »Dobrze powiedzieli. Wzbudzę im proroka spośród 

ich braci, takiego jak ty, i włożę w jego usta moje słowa, będzie im mówił 

wszystko, co rozkażę. 

Jeśli ktoś nie będzie chciał słuchać moich słów wypowiedzianych 

w moim imieniu, Ja od niego zażądam zdania sprawy. Lecz jeśli który pro-

rok odważy się mówić w moim imieniu to, czego mu nie rozkazałem, 

albo wystąpi w imieniu bogów obcych, taki prorok musi ponieść śmierć«”. 

PSALM RESPONSORYJNYPs 95, 1-2.6-7ab.7c-9 

REFREN: Naucz mnie chodzić Twoimi ścieżkami 

Przyjdźcie, radośnie śpiewajmy Panu, 

wznośmy okrzyki ku chwale Opoki naszego zbawienia. 

Stańmy przed obliczem Jego z uwielbieniem, 

radośnie śpiewajmy Mu pieśni. 

Przyjdźcie, uwielbiajmy Go padając na twarze, 

zegnijmy kolana przed Panem, który nas stworzył. 

Albowiem On jest naszym Bogiem, 

a my ludem Jego pastwiska i owcami w Jego ręku. 

Obyście dzisiaj usłyszeli głos Jego: 

»Niech nie twardnieją wasze serca jak w Meriba, 

jak na pustyni w dniu Massa, 

gdzie Mnie kusili wasi ojcowie, 

doświadczali Mnie, choć widzieli moje dzieła«. 

Z PIERWSZEGO LISTU ŚW. PAWŁA APOSTOŁA DO KORYNTIAN1 Kor 7, 32-35 

Bracia: 

Chciałbym, żebyście byli wolni od utrapień. 

Człowiek bezżenny troszczy się o sprawy Pana, o to, jak by się przypodobać 

Panu. Ten zaś, kto wstąpił w związek małżeński, zabiega o sprawy świata, 

o to, jak by się przypodobać żonie. I doznaje rozterki. Podobnie i kobieta: 

niezamężna i dziewica troszczy się o sprawy Pana, o to, by była święta 

i ciałem, i duchem. Ta zaś, która wyszła za mąż, zabiega o sprawy świata, 

o to, jak by się przypodobać mężowi. 

Mówię to dla waszego pożytku, nie zaś, by zastawiać na was pułapkę; 

po to, byście godnie i z upodobaniem trwali przy Panu. 

AKLAMACJAMt 4, 16 Alleluja, Alleluja, Alleluja 

Lud, który siedział w ciemności, ujrzał światło wielkie, 

i mieszkańcom cienistej krainy śmierci wzeszło światło. 

SŁOWA EWANGELII WEDŁUG ŚW. MARKAMk 1, 21-28 

W mieście Kafarnaum Jezus w szabat wszedł do synagogi i nauczał. 

Zdumiewali się Jego nauką; uczył ich bowiem jak ten, który ma władzę, 

a nie jak uczeni w Piśmie. 

Był właśnie w synagodze człowiek opętany przez ducha nieczystego. 

Zaczął on wołać: „Czego chcesz od nas, Jezusie Nazarejczyku? Przyszedłeś 

nas zgubić. Wiem, kto jesteś: Święty Boży”. 

Lecz Jezus rozkazał mu surowo: »Milcz i wyjdź z niego«. Wtedy duch 

nieczysty zaczął go targać i z głośnym krzykiem wyszedł z niego. 

A wszyscy się zdumieli, tak że jeden drugiego pytał: „Co to jest? 

Nowa jakaś nauka z mocą. Nawet duchom nieczystym rozkazuje 

i są mu posłuszne”. I wnet rozeszła się wieść o Nim wszędzie 

po całej okolicznej krainie galilejskiej. 

il. po prawej: POWOŁANIE SYNÓW ZEBEDEUSZA: BASAITI, Marco (ok. 1470, Wenecja –1530, Wenecja), 1510, panel, 
386×268 cm, Gallerie dell'Accademia, Wenecja; źródło: www.wga.hu 

PATRON TYGODNIA: BŁ. ZYGMUNT PISARSKI, MĘCZENNIK 
Urodził się W 1902 w Krasnymstawie. Był jednym 
z trojga dzieci Stanisława i Władysławy z Ba-
naszkiewiczów. 

Ukończył seminarium niższe we Włocławku i Se-
minarium Duchowne w Lublinie. Święcenia 
kapłańskie otrzymał 27.VI.1926 w Lublinie. 

Był wikariuszem w Modliborzycach i Soli. W 1928 
został proboszczem w Zamchu. Piętnując 
dziedzica, płacącego chłopom alkoholem, popadł 
w konflikt i z nim i z bogatszymi chłopami. Za-
mieszkał w bocznej kruchcie kościoła… 

W 1930 został proboszczem w Trzęsinach, 
potem w Perespie i w 1933 w Gdeszynie. 

Starał się jednać ludzi różnych narodowości 
i wyznań (kościoła katolickiego – rytu rzymskiego 
i unickiego, prawosławia, a nawet judaizmu), 
czerpiąc siłę ze swojej wiary. „Nie był kapłanem 

przeciętnym albo szukającym kompromisu […] Był jednak kapłanem Bożym i pracę 
swoją wykonywał solidnie tak, jak rolnik, który orze ziemię pod zasiew"

bp Ilcewicz
. 

Po wybuchu II wojny światowej ukraińscy nacjonaliści wygonili go z kościoła 
i urządzili w niej cerkiew prawosławną. Zygmunt zaczął więc odprawiać 
nabożeństwa na plebanii. Mimo, że wybijano mu okna i straszono, nie wyjechał. 
„Jak ja mogę opuścić swoje owieczki?”, mówił… 

W 1942 Niemcy zaczęli wysiedlenia na Zamojszczyźnie. 30.I.1943 otoczyli 
Gdeszyn. Zygmunta aresztowali zaraz po porannej Mszy św. – nie uciekł, choć 
mógł. „Trudno, wola Boża”, powiedział. Pobito go już na plebanii. Później, gdy od-
mawiał wskazania „komunistów”, jeszcze bardziej go skatowano. Wrzeszczano 
„Wskaż bandytę, który zabrał ci klucze do kościoła!”. Nic nie powiedział. 

Pognano go w stronę wsi. Tam któryś z Niemców strzelił mu w plecy. Zygmunt 
upadł. Już leżąc, uczynił znak krzyża udzielając rozgrzeszenia wszystkim 
obecnym, i swym parafianom, Polakom, Ukraińcom i Niemcom, swym katom… 

Gdy próbował się podnieść Niemcy strzelili mu w głowę… 

Zabili jeszcze 6 Polaków i 23 Ukraińców. Rannych dobijano bagnetami… 

Ciało Zygmunta pochowano następnego dnia na miejscowym cmentarzu… 

24.VII.1948, podczas odsłonięcia nagrobka Zygmunta z napisem: „Ofiarą swojego 
życia innym życie ocalił”, Stefan Wyszyński, ówczesny biskup lubelski, powiedział: 
„Taką śmiercią chciałbym umrzeć!” 

Beatyfikowany został przez Jana Pawła II w Warszawie 13.VI.1999 w grupie 
108 polskich męczenników II wojny światowej. (uroczystość 30 stycznia) 

il. BŁ. ZYGMUNT PISARSKI: obraz współczesny; źródło: www.parafiagdeszyn.yoyo.pl 

http://www.swzygmunt.knc.pl/
http://www.brooklynmuseum.org/opencollection/objects/13414/Jesus_Chases_a_Possessed_Man_from_the_Synagogue_J%C3%A9sus_chasse_un_poss%C3%A9d%C3%A9_de_la_synagogue
http://www.wga.hu/frames-e.html?/html/b/basaiti/callsons.html
http://www.parafiagdeszyn.yoyo.pl/pisarski.html
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INFORMACJE PARAFIALNE 
 2.II (czwartek): ŚWIĘTO OFIAROWANIA PAŃSKIEGO – MATKI 

BOSKIEJ GROMNICZNEJ. 
 Msze św. o 8:45, 15:45 dla dzieci i 18:00. 
 Poświęcenie gromnic podczas każdej Mszy św. 
 Ofiary zbierane na tacę przeznaczone zostaną na pomoc 

zakonom klauzurowym. 
 3.II (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. 

 4.II (sobota): 1-SZA SOBOTA MIESIĄCA. 

 Msza św. w hołdzie Niepokalanemu Sercu Maryi o 18:00. 
 O 20:00 Wieczór Chwały. Jest to czas wspólnej 

modlitwy, śpiewu i uwielbienia Boga oraz prośby o uzdro-
wienie. Serdeczenie zapraszamy! 

 5.II (niedziela): Po sumie comiesięczna adoracja Najświętsze-

go Sakramentu, a po niej spotkanie Kół Żywego Różańca. 
 Chrzty w lutym w czwartą niedzielę miesiąca 26.II na sumie. 

Zgłoszenia do 17.II w kancelarii. Przygotowanie dla rodzi-
ców i chrzestnych 19.II po sumie, w kościele. 

INTENCJE MSZALNE I MODLITEWNE 

30.I 
(poniedziałek) 

730  

1800  

31.I 
(wtorek) 

730  

1800  

1.II 
(środa) 

730  

1800  

2.II 
(czwartek) 

845 
† Józefa NOGALA i zmarłych rodziców i rodzeństwo, 

Józefa, Stefanii i Jana JASKÓW, Lucyny Cwyl 

1545 w pewnej intencji 

1800 † Mariusza i Mariana WALIGÓRÓW 

3.II 
(piątek) 

730  

1545  

1800 † Ryszarda KRUSZYŃSKIEGO, w 5 rocznicę śmierci 

4.II 
(sobota) 

730  

1800 
† Marcina MILEWSKIEGO, w 1 rocznicę śmierci 

Mirosławy MILEWSKIEJ 

5.II 
(niedziela) 

845 

† Janiny, Stefana, Ryszarda FABISIAKÓW, 

Elżbiety i Władysława GOŁĘBIOWSKICH 

† Anny GRUDZIEŃ i Marii ŻMIJAK 

1030 

† Jolanty MAĆKOWIAK i jej rodziców 

† Janiny, Zofii, Józefa MICHALAKÓW, 

Wiktorii i Wojciecha GAWRYSIÓW 

1200 † Jana STĘPNICKIEGO 

1800 
† Elżbiety PIÓRECKIEJ, w 30 dzień po śmierci, 

Józefa PIÓRECKIEGO 

NIEZWYKŁE MADONNY: MADONNA O ZŁOTYCH DŁONIACH 
Jeden z tradycyjnych przekazów przypisuje obraz MADONNY O ZŁOTYCH 

DŁONIACH św. Łukaszowi. Zachowały się też przekazy, iż papież Sergiusz III 

(X w.) określił WIZERUNEK mianem „acheropita”, czyli stworzony w nad-

naturalny sposób - nie ludzką ręką. Natomiast historycy sztuki datują 

MADONNĘ, przedstawioną jako ORĘDOWNICZKĘ, najpóźniej na koniec V w. 

Inni sugerują, że WIZERUNEK, zwany z grecka HAGHIOSORITISSA, przywiozła 

z Jerozolimy do Konstantynopola cesarzowa Eudokia (V w.)… 

Jest jednym z niewielu wyobrażeń MADONNY, który przetrwał okres 

„obrazoburstwa” – zakazu kultu obrazów. Gdy w latach 726-729 cesarz 

Bizancjum Leon III Izauryjczyk wydał serię edyktów formalnie 

zabraniających oddawania czci religijnym obrazom, wielu artystów, 

mnichów i mniszek, uciekło do Italii, zabierając ze sobą ukochane ikony. 

Jedną z nich miał być wizerunek MADONNY O ZŁOTYCH DŁONIACH. Wywieźć go 

miał niejaki Tempulus, który następnie podarował go klasztorowi 

św. Agaty, założonego przez wygnane ze Wschodu mniszki bizantyjskie. 

Odtąd też klasztor i kościół zaczęto zwać Santa Maria in Tempulo. 

W 905 papież Sergiusz III postanowił przenieść MADONNĘ do swej siedziby, 

bazyliki św. Jana na Lateranie. Polecenie wykonano, ale następnego 

poranka MATKA BOŻA … zniknęła! Powróciła do Santa Maria in Tempulo! 

W XIII w. Honoriusz III powierzył św. Dominikowi de Guzmán założenie 

klasztoru mniszek w kościele św. Sykstusa (wł. San Sisto Vecchio), w Rzy-

mie. Wstąpienie do nowego zgromadzenia, o ostrzejszej regule klauzuro-

wej, zadeklarowała część mniszek z Santa Maria in Tempulo, pod warun-

kiem wszelako, że ich MADONNA przeniesiona będzie razem z nimi… 

Dominik nie przestraszył się opowiadań o Sergiuszu III i w pierwszą 

niedzielę Wielkiego Postu, 28.II.1221, w asyście dwóch kardynałów, uro-

czyście przeniósł MADONNĘ O ZŁOTYCH DŁONIACH do kościoła św. Sykstusa. 

WIZERUNEK nie wrócił do Santa Maria in Tempulo, w czym upatrywano 

pieczęci przychylności OPATRZNOŚCI, a Honoriusz III ogłosił MATKĘ BOŻĄ 

SAN SISTO patronką wszystkich klasztorów Rzymu… 

W San Sisto MADONNA O ZŁOTYCH DŁONIACH przetrwała nawet sławetne 

sacco di Roma, czyli złupienie Rzymu, w 1527 przez wojska cesarza 

Karola V podczas wojen z Francją i jej włoskimi sojusznikami. Dominikanki 

uciekły z klasztoru, ale zdążyły ukryć WIZERUNEK MADONNY. Po powrocie 

odnalazły GO, nietknięty… 

W 1575 MADONNĘ przeniesiono 

do kościoła pw. św. Dominika 

i św. Sykstusa, gdzie przeniosły 

się dominikanki klauzurowe… 

MADONNA SAN SISTO gościła tam 

do 1931, gdy ich konwent odda-

no na potrzeby papieskiego 

Uniwersytetu Świętego Toma-

sza, zwanego często Angelicum. 

ORĘDOWNICZKA podążyła za za-

konnicami i zadomowiła się 

w kościele Matki Bożej Różań-

cowej, na najwyższym wzgórzu 

Rzymu, Monte Mario. Stamtąd, 

ze wzniesienia, oręduje za Wie-

cznym Miastem do dziś… 

MADONNA SAN SISTO od wieków 

była zwana MADONNĄ O ZŁOTYCH 

DŁONIACH, co odpowiadało cha-

rakterystycznemu rysowi WIZE-

RUNKU. Podczas konserwacji 

w latach 1950 okazało się aliś-

ci, że prawa dłoń, która, 

jak w cesarstwie bizantyjskim 

wierzono, miała mieć cudowne 

właściwości, nie była namalo-

wana, ale wykonana z cienkiej warstwy złota. Natomiast lewa dłoń była 

namalowana, ale później – jako odznaka czci – pokryta złotą folią… 

MADONNA „stworzona” została, na cienkiej desce z drzewa limonki, kilkoma 

technikami. Głowa malowana jest na wosku, większa część postaci 

na podkładzie zwanym z włoska gesso, natomiast reszta bezpośrednio 

na desce. Taka technika stosowana była często w Egipcie, w pierwszych 

wiekach naszej ery, do malowania postaci na trumnach. 

W Polsce wersja MADONNY O ZŁOTYCH DŁONIACH - ORĘDOWNICZKI - znajduje się 

kościele św. Katarzyny na Służewiu w Warszawie. 

il: MADONNA SAN SISTO: konwent Matki Bożej Różańcowej, Rzym; źródło: www.flickr.com 

PAMIĘCI TRAUGUTTA… 
Na stoku cytadeli poniósł śmierć okrutną… 

Nie ginie, kto za wiarę i wolność umiera; 

A jednak grób zarasta, pamięć się zaciera, 

To smutno! 

Ledwie dla własnych potrzeb wystarcza uczucie, 

Przestano cześć oddawać żałobnym pamiątkom - 

I brakło chleba twoim sierocym dziewczątkom, 

Traugucie! 

Poskarżę się przed tobą, coś trwał do ostatka: 

Upada Polska - z winy nie dzikich Moskali, 

Nie chytrych Niemców… na własne dzieci się żali 

Ta matka. 

Bluźnią jej, urągają, a w każdym bluźniercu 

Już jest zatrute ziarno, co w zdradę kiełkuje; 

Okropne idą czasy, okropne… och, czuję, 

Tu w sercu! 

Dokończą pieśń przedzgonną ostatnie łabędzie - 

I ścichnie na wiek cały. Powiedz, ta ich Polska, 

Ona ewangeliczna, ona apostolska, 

Czy będzie? 

On rzekł: Jeżeli z wiernych trzech tylko zostanie, 

Tylko trzech napełnionych dawnym ideałem, 

To Polska z tych trzech wyjdzie, oblecze się ciałem, 

I będzie! 

- A jeżeli nie znajdzie i trzech, co się stanie? 

On rzekł: To duchy zmarłych jeszcze raz powtórzą 

Przebyte już żywota i Polskę wysłużą, 

I będzie! 

UJEJSKI, Kornel (1823, Beremiany - 1897, Pawłów), 1872 

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.flickr.com/photos/29235076@N04/4094084120/
http://www.swzygmunt.knc.pl/

