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Człowiek oddany umiłowanemu nade wszystko Bogu, ofiarowany Mu już przez chrzest, w stanie życia konsekrowanego bardziej wewnętrznie poświęca się 

służbie Bożej i oddaje się dla dobra całego Kościoła. [KKK, 945] 

PIĄTA NIEDZIELA ZWYKŁA 

 
UZDROWIENIE TEŚCIOWEJ ŚW. PIOTRA: JOLLAIN, Gérard (zm. 1683, Paryż), ok. 1670, rycina, „La Saincte Bible”, 

Paryż; źródło: www.biblical-art.com 

Z KSIĘGI JOBAJob 7, 1-4.6-7 

Job przemówił w następujący sposób: 

„Czyż nie do bojowania podobny byt człowieka? Czy nie pędzi on dni 

jak najemnik? Jak niewolnik, co wzdycha do cienia, jak robotnik, co czeka 

zapłaty. Zyskałem miesiące męczarni, przeznaczono mi noce udręki. 

Położę się, mówiąc do siebie: ‘Kiedyż zaświta i wstanę?’ Lecz noc wiecz-

nością się staje i boleść mną targa do zmroku. 

Czas leci jak tkackie czółenko i przemija bez nadziei. Wspomnij, że dni me 

jak powiew. Ponownie oko me szczęścia nie zazna”. 

PSALM RESPONSORYJNYPs 147A, 1-2.3-4.5-6 

REFREN: Panie, Ty leczysz złamanych na duchu 

Chwalcie Pana, bo dobrze jest śpiewać psalmy Bogu, 

słodko jest Go wychwalać. 

Pan buduje Jeruzalem, 

gromadzi rozproszonych z Izraela. 

On leczy złamanych na duchu 

i przewiązuje im rany. 

On liczy wszystkie gwiazdy 

i każdej nadaje imię. 

Nasz Pan jest wielki i potężny, 

a Jego mądrość niewypowiedziana. 

Pan dźwiga pokornych, 

karki grzeszników zgina do ziemi. 

Z PIERWSZEGO LISTU ŚW. PAWŁA APOSTOŁA DO KORYNTIAN1 Kor 9 ,16-19.22-23 

Bracia: 

Nie jest dla mnie powodem do chluby to, że głoszę Ewangelię. Świadom 

jestem ciążącego na mnie obowiązku. Biada mi, gdybym nie głosił 

Ewangelii. 

Gdybym to czynił z własnej woli, miałbym zapłatę, lecz jeśli działam 

nie z własnej woli, to tylko spełniam obowiązki szafarza. Jakąż przeto 

mam zapłatę? Otóż tę właśnie, że głosząc Ewangelię bez żadnej zapłaty, 

nie korzystam z praw, jakie mi daje Ewangelia. 

Tak więc nie zależąc od nikogo, stałem się niewolnikiem wszystkich, 

aby tym liczniejsi byli ci, których pozyskam. Dla słabych stałem się 

jak słaby, aby pozyskać słabych. Stałem się wszystkim dla wszystkich, 

żeby w ogóle ocalić przynajmniej niektórych. Wszystko zaś czynię 

dla Ewangelii, by mieć w niej swój udział. 

AKLAMACJAMt 8, 17 Alleluja, Alleluja, Alleluja 

Jezus wziął na siebie nasze słabości 

i nosił nasze choroby. 

SŁOWA EWANGELII WEDŁUG ŚW. MARKAMk 1, 29-39 

Jezus po wyjściu z synagogi przyszedł z Jakubem i Janem do domu 

Szymona i Andrzeja. Teściowa zaś Szymona leżała w gorączce. Zaraz 

powiedzieli Mu o niej. On zbliżył się do niej i ująwszy ją za rękę podniósł. 

Gorączka ją opuściła i usługiwała im. 

Z nastaniem wieczora, gdy słońce zaszło, przynosili do Niego wszystkich 

chorych i opętanych; i całe miasto było zebrane u drzwi. Uzdrowił wielu 

dotkniętych rozmaitymi chorobami i wiele złych duchów wyrzucił, lecz 

nie pozwalał złym duchom mówić, ponieważ wiedziały, kim On jest. 

Nad ranem, gdy jeszcze było ciemno, wstał, wyszedł i udał się na miejsce 

pustynne, i tam się modlił. Pośpieszył za Nim Szymon z towarzyszami, 

a gdy Go znaleźli, powiedzieli Mu: „Wszyscy Cię szukają”. Lecz On rzekł 

do nich: »Pójdźmy gdzie indziej, do sąsiednich miejscowości, abym i tam 

mógł nauczać, bo na to wyszedłem«. I chodził po całej Galilei, nauczając 

w ich synagogach i wyrzucając złe duchy. 

PATRON TYGODNIA: BŁ. WOJCIECH NIERYCHLEWSKI, MĘCZENNIK 
Urodził się 20.IV.1903 we wsi Dąbrowice 
koło Kutna, w rodzinie, w której trzech z pię-
ciu synów zostało kapłanami. 

W 1923, po 6 latach szkoły powszechnej, 
udał się na pielgrzymkę do Częstochowy. 
Tam usłyszał o michalitach, zakonie 
założonym przez bł. Bronisława Markiewicza 
w celu szerzenia edukacji, głównie naj-
młodszych. Udał się do Pawlikowic k. Wie-
liczki i wstąpił do klasztoru… 

W Miejscu Piastowym, domu macierzystym 
zgromadzenia, ukończył gimnazjum. 

8.XII.1927 złożył śluby wieczyste. 

Następnie odbył studia filozofii i teologii 
na wydz. teologicznym Uniw. Jagiellońskie-
go, a po ich ukończeniu 20.VII.1932 przyjął 
z rąk bp S. Rosponda święcenia kapłańskie. 

W 1933 został prefektem w zakładzie 
wychowawczym w Miejscu Piastowym. 

Wychowankowie zapamiętali go jako pogodnego, uśmiechniętego nauczyciela, 
zawsze podkreślającego, jak ważną rolę pełni poczucie radości…. 

Pod koniec 1937 został skierowany do Krakowa, na stanowisko kierownika 
drukarni księży michalitów, gdzie wydawano m.in. „Powściągliwość i Pracę”… Wtedy 
też miał komuś wyznać, że chciałby umrzeć jak męczennik – za wiarę, z miłości i 
wdzięczności dla Chrystusa Ukrzyżowanego… 

Po czwartym rozbiorze Polski w 1939 drukarnia stała się obiektem nieustannych 
niemieckich kontroli, a pracujące w niej osoby zaczęto szykanować. 

Pod koniec VI.1941 aresztowano kierownika technicznego drukarni, Michała 
Pasławskiego. Wojciech uniknął zatrzymania. Gdy przyszedł do drukarni zaczęto 
namawiać go, by się ukrył. Odpowiedzieć miał „Nie, nie ucieknę, wolę sam cier-
pieć, niż narazić innych lub zakon na prześladowanie”… 

Pół godziny później w drukarni pojawiła się niemiecka policja polityczna, gestapo. 
Przeprowadzono rewizję. Wojciech zdążył jeszcze przekazać najbliższym współ-
pracownikom najważniejsze rzeczy, klucze, pieniądze, dokumenty. Zatrzymał 
tylko brewiarz, różaniec i koronkę do św. Michała Archanioła… 

Wziął na siebie całą odpowiedzialność. Argumentował: „Zostawcie kierownika 
w spokoju! Pozwólcie mu odejść do żony i dzieci! Oto jestem do waszej 
dyspozycji! To wasza godzina ciemności i pozornego tryumfu…” 

Niespodziewanie Niemcy ulegli i Michała Pasławskiego – ojca rodziny – zwolnio-
no. Wojciecha uwięziono i osadzono w osławionym więzieniu na ul. Montelupich. 

Na początku 1942 trafił do niemieckiego obozu koncentracyjnego Auschwitz. 

Osłabiony pobytem w więzieniu i warunkami obozowymi odszedł do Pana 
już 7.II.1942. Bezpośrednią przyczyną miała być tzw. „kąpiel”: po pracy oblano go 
zimną wodą, po czym przegoniono nago po śniegu. Następnie zmuszono 
do wzięcia gorącego prysznicu i znów polano lodowatą wodą… 

A zima tego roku była szczególnie mroźna… 

Według innych źródeł miał zostać zastrzelony…Oficjalnie Niemcy powiadomili 
rodzinę listem z 9.II.1942, że więzień „zmarł na zapalenie płuc”… 

Beatyfikował go 13.VI.1999 w Warszawie Jan Paweł II w grupie 
108 błogosławionych męczenników II wojny światowej. (uroczystość 7 lutego) 

il. BŁ. WOJCIECH NIERYCHLEWSKI: obraz współczesny; źródło: www.santiebeati.it 

http://www.swzygmunt.knc.pl/
http://www.biblical-art.com/artwork.asp?id_artwork=35578
http://www.santiebeati.it/immagini/?mode=view&album=39860&pic=39860B.JPG


 

 NNN RRR    VVVIII ///222000111222    (((555111222)))    
 

Wyd. Redakcja parafia św. Zygmunta, ul. Wiślana 85, 05-507, Słomczyn strona — 2 — 
Nakład: 400 egz. 5 lutego 2012 

INFORMACJE PARAFIALNE 
 5.II (niedziela): 1-SZA NIEDZIELA MIESIĄCA. 

 Po sumie comiesięczna adoracja Najświętszego 
Sakramentu, a po niej spotkanie Kół Żywego Różańca. 

 6.II (poniedziałek): Spotkanie kandydatów do Sakramentu 

Bierzmowania (1sza grupa) o 19:00. 
 11.II (sobota): WYPOMINKI o 17:15 i o 18:00 Msza św. 

za zmarłych polecanych w WYPOMINKACH. 
 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. 

WITAMY! 
Do grona członków Kościoła Powszechnego i naszej parafii przyjęty został, 
w Sakramencie Chrztu Świętego: 

22.I Miłosz MOJSA, Piaski  

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. Bogdan Andrzej KNYZIAK  27.I.2012 l. 61 
śp. Stefan WOJTCZAK  22.I.2012 l. 79 
śp. Elżbieta Zofia RZECZKOWSKA  19.I.2012 l. 23 

Wieczne odpoczywanie racz Im dać Panie! 

INTENCJE MSZALNE I MODLITEWNE 

6.II 
(poniedziałek) 

730  

1800  

7.II 
(wtorek) 

730 w pewnej intencji 

1800  

8.II 
(środa) 

730  

1800 † Ryszarda KRUSZYŃSKIEGO w 5 rocznicę śmierci 

9.II 
(czwartek) 

730  

1800 † Józefa BARTOSZEWSKIEGO w 5 rocznicę śmierci 

10.II 
(piątek) 

730  

1800 
† Anny CAPP, Wacława CAPP, Rozalii MIKUSZEWSKIEJ 

(w 71 rocznicę deportacji do Kazachstanu) 

11.II 
(sobota) 

730  

1715 WYPOMINKI 

1800 † zmarłych polecanych w WYPOMINKACH 

12.II 
(niedziela) 

845 

dziękczynna w 55 rocznicę ślubu 

Pelagii i Michała LEWANDOWSKICH 

† Pelagii, w 1 rocznicę śmierci, i Henryka WYSOCKICH 

1030 
† Andrzeja, Franciszki i Antoniego ŻUBERÓW, 

zmarłych z rodziny ŻUBERÓW 

1200 
† Walentego, Rozalii, Walentego i Henryki KANABUSÓW, 

Wojciecha, Agnieszki i Zofii WILCZAKÓW 

1800 † Wiesławy PIENIAK, w 1 rocznicę śmierci 

NIEZWYKŁE MADONNY: MATKA BOŻA NIEUSTAJĄCEJ POMOCY 
Czczony u nas w Słomczynie, w bocznym ołtarzu, obraz MATKI BOŻEJ 

NIEUSTAJĄCEJ POMOCY jest wierną kopią przechowywanego w kościele 

św. Alfonsa Marii de Liguori w Rzymie obrazu MATKI BOŻEJ. JEGO historia 

to dowód ciągłości naszych dziejów, dziejów Zbawienia… 

Wiadomo, że ikona MATKI BOŻEJ NIEUSTAJĄCEJ POMOCY powstała gdzieś na te-

renach dawnego cesarstwa bizantyjskiego. Przypuszcza się, że została 

napisana (tak mówi się o ikonach) w wieku XV, czyli tuż przed upadkiem 

Konstantynopola w 1453. Na to wskazywałoby m.in. badanie drewna IKONY 

radioaktywnym izotopem węgla C-14, na podstawie którego naukowcy 

wyznaczyli okres 1325-1480, jako czas prawdopodobnego powstania 

WIZERUNKU. Ale wiadomo też, jak zwodnicze mogą bywają takie badania… 

Istnieją też inne przekazy, które powstanie MATKI BOŻEJ CIERPIĄCEJ, jak JĄ 

nazywają chrześcijanie prawosławni, datują na wiek IX. Niektórzy „napisa-

nie” IKONY przypisują XII-wiecznym artystom z Bizancjum lub nawet mni-

chom z klasztoru Chilandar na Górze Athos. Mówi się też o podobieństwie 

OBRAZU do najstarszego i najbardziej rozpowszechnionego ikono-

graficznego typu przedstawiania Matki Bożej - hodegetrii, którego wzorzec 

stanowić miał zaginiony wizerunek namalowany przez św. Łukasza… 

Z pochodzącego z 1499 pergaminu wiadomo tylko, że WIZERUNEK do Rzy-

mu trafił dzięki pewnemu kupcowi, który GO po prostu na Krecie … ukradł. 

Nie powinno to dziwić: po upadku cesarstwa bizantyjskiego przed 

barbarzyńskim hordami muzułmańskimi próbowano ratować, co się da, 

z prawie 1500-letniej historii chrześcijaństwa na Wschodzie… 

Ów kupiec podczas żeglugi przez Morze Śródziemne trzymał OBRAZ 

w ukryciu. Aż do momentu, gdy sztorm zagroził życiu i jego i wszystkich 

płynących. Wtedy kupiec wyciągnął MADONNĘ z torby. Wszyscy uklękli 

przed NIĄ prosząc o wybawienie… 

Kupiec szczęśliwie dotarł do Włoch, ale w Rzymie ciężko zachorował. 

Na łożu śmierci poprosił przyjaciela, innego kupca, o przekazanie IKONY 

któremuś z kościołów, gdzie mogłaby być czczona i podziwiana… 

Ale nowy „właściciel” wahał się. IKONA podobała mu się. Spodobała się też 

jego żonie: zamiast więc oddać Kościołowi powieszono JĄ w domu. 

Potem w rodzinie kupca miały miejsce przedziwne wydarzenia. Wiele 

oglądających OBRAZ osób zaczęło twierdzić, że MATKA BOŻA się im objawia, 

prosząc o przekazanie JEJ WIZERUNKU miejscowej parafii! Sześcioletnia 

córka dodała, że DZIEWICA pragnęła mieć za siedzibę któryś z domów 

Bożych między bazylikami Matki Bożej Większej a św. Jana na Lateranie! 

Tego już było za wiele i żona kupca w 1499 zaniosła IKONĘ do kościoła 

św. Mateusza oddając JĄ w opiekę o. augustianom. Kościół św. Mateusza 

znajdował się przy Via Merulana, prowadzącej z bazyliki Matki Bożej 

Większej do bazyliki św. Jana na Lateranie… 

U św. Mateusza ożywiony kult MATKI BOŻEJ trwał nieprzerwanie do 1798, 

gdy Rzym zajęły wojska napoleońskie. Najeźdźcy uwięzili papieża Piusa VI 

i założyli krótkotrwałą Republikę Rzymską. Zburzyli wiele kościołów, w tym 

kościół św. Mateusza. IKONĘ uratował jeden z młodych zakonników, 

o. Augustyn Orsetti, przenosząc JĄ do bocznej kaplicy kościoła Santa Maria 

in Posterula, gdzie powoli o NIEJ zapomniano. 

O OBRAZIE pamiętał tylko ów o. Augustyn. Po wielu latach zaprzyjaźnił się 

z nim młody ministrant, Michał Marchi. Tak o tym później opowiadał: 

„Ten dobry braciszek mawiał mi, szczególnie w latach 1850-51, z pewną 

aurą tajemniczości i niepokoju, a jednocześnie nakazu w głosie: ‘Upewnij 

się, mój synu, że wizerunek DZIEWICY ŚW. MATEUSZA znajduje się na górze, 

w kaplicy. Nigdy o tym nie zapomnij – rozumiesz? To cudowny WI-

ZERUNEK…’, dodawał. 

W tym czasie był już 

prawie niewidomy. 

[…] [A WIZERUNKOWI] nie 

oddawano już czci, nie 

zdobiły GO żadne deko-

racje, światło żadnej 

lampki nie oświetlało 

GO… Wisiał, pokryty ku-

rzem, zapomniany…” 

86-letni o. Augustyn 

zmarł w 1853. Wraz 

z nim odszedł ostatni 

świadek czci oddawanej 

MADONNIE w kościele 

św. Mateusza… 

Dwa lata później po-

siadłość Villa Caserta, 

przy Via Merulana, za-

kupili ojcowie redemp-

toryści. Założyli tam 

swój dom zakonny. 

Nawet nie zdawali sobie 

sprawy, że uprzednio znajdował się tam zburzony przez barbarzyństwo 

napoleońskie kościół św. Mateusza… 

W tym samym roku w nowym domu zakonnym nowicjat rozpoczął były 

ministrant z kościoła Santa Maria in Posterula, Michał Marchi. 

W 1859 na zakupionym terenie powstał kościół św. Alfonsa de Liguori. 

Cztery lata później jeden z kaznodziei wspomniał o dawnym kościele 

św. Mateusza i o MATCE BOŻEJ NIEUSTAJĄCEJ POMOCY w nim przechowywanej. 

I wtedy o. Michał Marchi przypomniał sobie o MADONNIE z kościoła Santa 

Maria in Posterula i JEJ starym opiekunie, o. Augustynie Orsettim… 

W 1865 Pius IX, na prośbę redemptorystów, zadecydował: 

„11.XII.1865: Prefekt Kongregacji Krzewiania Wiary […dopilnuje…], aby ob-

raz NAJŚWIĘTSZEJ MARYI […] został na nowo umieszczony pomiędzy Świętym 

Janem a Matką Bożą Większą…”. Ponoć ustnie miał też wobec 

redemptorystów wyrazić życzenie: „Uczyńcie JĄ znaną na całym świecie”! 

Konserwację IKONY (54.0×41.5 cm) wykonał polski artysta Leopold Nowotny 

i 26.IV.1866 MATKA BOŻA NIEUSTAJĄCEJ POMOCY została wystawiona do pu-

blicznej czci w kościele św. Alfonsa. Dwa tygodnie później sanktuarium 

odwiedził Pius IX. Stanął w milczeniu przed MADONNĄ, i po dłuższej chwili 

powiedział: „Jakżeż Ona jest piękną!” 

Do końca 1900 w świat wysłano 2,400 kopii WIZERUNKU! Niektóre z nich 

trafiły do Polski, m.in. ów czczony w naszym bocznym ołtarzu… 

Ale to już zupełnie inna historia… 

il: MATKA BOŻA NIEUSTAJĄCEJ POMOCY: kościół św. Alfonsa, Rzym; źródło: www.cssr.com 

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.cssr.com/polski/whoarewe/iconstory.shtml
http://www.swzygmunt.knc.pl/

