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Miłość jest cnotą teologalną, dzięki której miłujemy BOGA nade wszystko dla NIEGO samego, a naszych bliźnich jak siebie samych ze względu na miłość BOGA. [KKK, 1822] 

CZWARTA NIEDZIELA ZWYKŁA 

 
CNOTY TEOLOGICZNE: TIEPOLO, Jan Baptysta (1696, Wenecja - 1770, Madryt), ok. 1755, olejny na płótnie, 38,8×38.1 cm, 

Musées Royaux des Beaux-Arts, Bruksela; źródło: www.wga.hu
 

Z KSIĘGI PROROKA JEREMIASZAJr 1, 4-5. 17-19 

Za panowania Jozjasza PAN skierował do mnie następujące słowo: 

»Zanim ukształtowałem cię w łonie matki, znałem cię, poświęciłem cię, 

nim przyszedłeś na świat, ustanowiłem cię prorokiem dla narodów. 

Ty zaś przepasz swoje biodra, wstań i mów wszystko, co ci rozkażę. 

Nie lękaj się ich, bym cię czasem nie napełnił lękiem przed nimi. 

A oto JA czynię cię dzisiaj twierdzą warowną, kolumną ze stali i murem 

spiżowym przeciw całej ziemi, przeciw królom judzkim i ich przywódcom, 

ich kapłanom i ludowi tej ziemi. 

Będą walczyć przeciw tobie, ale nie zdołają cię zwyciężyć, gdyż JA jestem 

z tobą, mówi PAN, by cię ochraniać«. 

PSALM RESPONSORYJNYPs 71 (70), 1-2. 3-4a. 5-6ab. 15ab i 17 (R.: por. 15b) 

REFREN: Będę wysławiał pomoc TWOJĄ, PANIE 

W TOBIE, PANIE, ucieczka moja, 

niech wstydu nie zaznam na wieki. 

Wyzwól mnie i ratuj w TWEJ sprawiedliwości, 

nakłoń ku mnie ucho i ześlij ocalenie. 

Bądź dla mnie skałą schronienia 

i zamkiem warownym, aby mnie ocalić, 

bo TY jesteś moją opoką i twierdzą. 

BOŻE mój, wyrwij mnie z rąk niegodziwca. 

Bo TY, mój BOŻE, jesteś moją nadzieją, 

PANIE, TOBIE ufam od młodości. 

TY byłeś moją podporą od dnia narodzin, 

od łona matki moim opiekunem. 

Moje usta będą głosiły TWOJĄ sprawiedliwość 

i przez cały dzień TWOJĄ pomoc. 

BOŻE, TY mnie uczyłeś od mojej młodości 

i do tej chwili głoszę TWOJE cuda. 

Z PIERWSZEGO LISTU ŚWIĘTEGO PAWŁA APOSTOŁA DO KORYNTIAN1 Kor 12, 31 – 13, 13 

Bracia: 

Starajcie się o większe dary: a ja wam wskażę drogę jeszcze doskonalszą. 

Gdybym mówił językami ludzi i aniołów, a miłości bym nie miał, stałbym 

się jak miedź brzęcząca albo cymbał brzmiący. Gdybym też miał dar pro-

rokowania i znał wszystkie tajemnice, i posiadał wszelką wiedzę i wszelką 

możliwą wiarę, tak iżbym góry przenosił, a miłości bym nie miał, byłbym 

niczym. I gdybym rozdał na jałmużnę całą majętność moją, a ciało 

wystawił na spalenie, lecz miłości bym nie miał, nic bym nie zyskał. 

Miłość cierpliwa jest, łaskawa jest. Miłość nie zazdrości, nie szuka poklas-

ku, nie unosi się pychą; nie dopuszcza się bezwstydu, nie szuka swego, 

nie unosi się gniewem, nie pamięta złego, nie cieszy się z niesprawiedli-

wości, lecz współweseli się z prawdą. Wszystko znosi, wszystkiemu wierzy, 

we wszystkim pokłada nadzieję, wszystko przetrzyma. 

Miłość nigdy nie ustaje, nie jest jak proroctwa, które się skończą, albo jak 

dar języków, który zniknie, lub jak wiedza, której zabraknie. Po części 

bowiem tylko poznajemy, po części prorokujemy. Gdy zaś przyjdzie to, 

co jest doskonałe, zniknie to, co jest tylko częściowe. Gdy byłem dziec-

kiem, mówiłem jak dziecko, czułem jak dziecko, myślałem jak dziecko. 

Kiedy zaś stałem się mężem, wyzbyłem się tego, co dziecięce. Teraz widzi-

my jakby w zwierciadle, niejasno; wtedy zaś zobaczymy twarzą w twarz. 

Teraz poznaję po części, wtedy zaś poznam tak, jak i zostałem poznany. 

Tak więc trwają wiara, nadzieja, miłość, te trzy: z nich zaś największa jest 

miłość. 

AKLAMACJA2 Tes 2, 14 Alleluja, Alleluja, Alleluja 

PAN posłał MNIE, abym ubogim niósł dobrą nowinę, 

więźniom głosił wolność. 

SŁOWA EWANGELII WEDŁUG ŚW. ŁUKASZAŁk 4, 21-30 

W Nazarecie w synagodze, po czytaniu z proroctwa Izajasza, JEZUS 

powiedział: »Dziś spełniły się te słowa Pisma, któreście słyszeli«. A wszyscy 

przyświadczali MU i dziwili się pełnym wdzięku słowom, które płynęły z ust 

JEGO. I mówili: „Czyż nie jest to syn Józefa?”. 

Wtedy rzekł do nich: »Z pewnością powiecie MI to przysłowie: ‘Lekarzu, 

ulecz samego siebie’; dokonajże i tu w swojej ojczyźnie tego, co wydarzyło 

się, jak słyszeliśmy, w Kafarnaum«. 

I dodał: »Zaprawdę powiadam wam: Żaden prorok nie jest mile widziany 

w swojej ojczyźnie. Naprawdę mówię wam: Wiele wdów było w Izraelu 

za czasów Eliasza, kiedy niebo pozostawało zamknięte przez trzy lata 

i sześć miesięcy, tak że wielki głód panował w całym kraju; a Eliasz 

do żadnej z nich nie został posłany, tylko do owej wdowy w Sarepcie 

Sydońskiej. I wielu trędowatych było w Izraelu za proroka Elizeusza, 

a żaden z nich nie został oczyszczony, tylko Syryjczyk Naaman«. 

Na te słowa wszyscy w synagodze unieśli się gniewem. Porwali się z miej-

sca, wyrzucili GO z miasta i wyprowadzili aż na stok góry, na której ich mia-

sto było zbudowane, aby GO strącić. ON jednak przeszedłszy pośród nich 

oddalił się. 

PATRON TYGODNIA: BŁ. ALOJZY ANDRICKI, MĘCZENNIK 
Urodził się 2.VII.1914 w Radworze, w Sakso-
nii, w serbołużyckiej rodzinie Jana i Magda-
leny z domu Cyż. Miał 2 siostry i 3 braci. 

Serbołużyczanie to jedyna mniejszość sło-
wiańska na terenie Niemiec… 

Rodzina była bardzo religijna. Co miesiąc 
ojciec, nauczyciel i kierownik szkoły ludowej, 
z szóstką dzieci, pielgrzymował do regional-
nego sanktuarium w Rosenthalu, do cudow-
nej figurki NAJŚWIĘTSZEJ MARYI PANNY. Wszy-
scy bracia odpowiedzieli później na głos 
powołania: trzech zostało kapłanami, 
czwarty – najmłodszy, wstąpił do jezuitów… 

W domu i szkole mówiono w języku serbo-
łużyckim. Dopiero w gimnazjum w Budziszynie musiał nauczyć się niemieckiego. 

W latach 1934-1937 studiował filozofię i teologię w Akademii Teologiczno-
Filozoficznej w Paderbornie. Podczas studiów był redaktorem „Serbskeho 
Studenta”, czasopisma studiującej młodzieży łużyckiej… 

A wokół narastało niemieckie szaleństwo narodowo-socjalistyczne. Alojzy nie pod-
dał mu się. Wyrażał – w listach - fundamentalny sprzeciw wobec tej ideologii… 

Po dwóch latach w seminarium otrzymał, 30.VII.1939, święcenia kapłańskie z rąk 
bpa Piotra Legge, po czym został skierowany do katedry pw. św. Trójcy w Dreźnie, 
jako jej wikariusz. 

Okazał się charyzmatycznym kapłanem, potrafiącym przekonać do siebie 
zarówno osoby starsze, jak i młodzież. Wielu po dziesiątkach lat, wypełnionych 
inną odmianą socjalizmu – rosyjskim komunizmem – ciągle pamiętało tego mło-
dego kapłana, który w Dreźnie posługiwał zaledwie dwa lata… 

W jego kazaniach pojawiały się akcenty krytyki prześladowań duchowieństwa 
i wierzących przez narodowo socjalistyczny reżim… 

5.I.1941 Alojzy wystawił przy katedrze, a tydzień później w Pirnie, jasełka. Gesta-
po dostrzegło w nich elementy sprzeciwu wobec władz narodowo-socjalistycz-
nych, Alojzego przesłuchano. Doszło do ostrej wymiany zdań… dokończenie na odwrocie 

http://www.swzygmunt.knc.pl/
http://www.wga.hu/frames-e.html?/html/t/tiepolo/gianbatt/7_1760s/06virtue.html
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INFORMACJE PARAFIALNE 
 3.II (niedziela): Po sumie comiesięczna adoracja NAJŚWIĘT-

SZEGO SAKRAMENTU, a po niej spotkanie Kół Żywego Różańca. 
 9.II (sobota): Wypominki o 1715. O 1800 Msza św. za zmar-

łych polecanych w wypominkach. 
 Chrzty w lutym w 4tą niedzielę miesiąca, 24.II, na sumie. 

Zgłoszenia do 15.II w kancelarii. Przygotowanie dla ro-
dziców i chrzestnych 17.II po sumie, w kościele. 

 Zachęcamy do lektury prasy i wydawnictw katolickich! 

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

27.I Amelia BIERNACKA, Kawęczynek 

 27.I Nikodem BRZEZIŃSKI, Podłęcze 

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. Jan KORNASZEWSKI  24.I.2013 l. 76 
śp. Eleonora BOJAŃCZYK vel. Bujeńczyk  23.I.2013 l. 92 
śp. Krzysztof Sylwester PARADOWSKI  20.I.2013 l. 68 

Wieczne odpoczywanie racz Im dać PANIE! 

INTENCJE MSZALNE I MODLITEWNE 

4.I 
(poniedziałek) 

730  

1800 † Teofili i Ryszarda 

5.I 
(wtorek) 

730  

1800  

6.I 
(środa) 

730  

1800  

7.I 
(czwartek) 

730 w pewnej intencji 

1800  

8.II 
(piątek) 

730  

1800 
† Kazimiery BARTOSZEWSKIEJ, w 36 rocznicę śmierci, 

Józefa BARTOSZEWSKIEGO, w 6 rocznicę śmierci 

9.II 
(sobota) 

730  

1715 WYPOMINKI 

1800 † zmarłych polecanych w WYPOMINKACH 

10.II 
(niedziela) 

845 
† Anny i Wacława CAPP, 

Rozalii MIKUSZEWSKIEJ, w 72 rocznicę deportacji do Kazachstanu 

1030 
† Zdzisława KORNASZEWSKIEGO, w 20 rocznicę śmierci, 

zmarłych z rodzin KALICIŃSKICH 

1200 

† Grażyny ŁĄCZYŃSKIEJ, w 1 rocznicę śmierci, 

Zofii i Stanisława ŁĄCZYŃSKICH, 

Agaty i Edwarda FABISIAKÓW 

† Elżbiety, Józefa, Albina, Czesława i Janiny BOROWSKICH 

1800 † Jolanty MAĆKOWIAK 

POLSKIE MADONNY (168): MATKA BOŻA SZKAPLERZNA Z TOMASZOWA LUB. 
Stare przekazy głoszą, iż w 1652 nieznana osoba umieściła obraz MATKI 

BOŻEJ SZKAPLERZNEJ w nowo postawionej, poza wałami Tomaszowa Lubel-

skiego, na tzw.„Piaskach”, tuż obok źródełka „czystej wody”, drewnianej 

kaplicy pw. św. Wojciecha. Kaplicę wystawiono w miejscu, w którym „poboż-

ne osoby widywały światłość niezwykłą, processye przez Aniołów odpra-

wiane, świece i po-chodnie na powietrzu gorejące, jako oznaki że to miej-

sce wybrała sobie na mieszkanie NAJŚWIĘTSZA MARYJA PANNA”. 

OBRAZ MATKI BOŻEJ (75×106 cm), malowany – przez nieznanego artystę - farbą 

olejną, na podkładzie kredowo-klejowym na płótnie, w typie Hodegetrii, 

szybko zyskał rozgłos jako słynący łaskami. 

Były to wszelako czasy „potopu szwedzkiego”, gdy Szwedzi m.in. oblegali 

pobliski Zamość. Tego miasta nie udało im się zdobyć, ale wycofując się 

plądrowali i rabowali co się dało, pozostawiając po sobie pogorzeliska 

i zgliszcza. Hordy barbarzyńskie przeszły też przez Tomaszów niszcząc 

kaplicę pw. św. Wojciecha. Skradli też obraz MATKI BOŻEJ… 

Jakiś żołdak wywiózł GO z kaplicy pod siodłem. Ale padł mu koń. Rozjuszo-

ny wyciągnął OBRAZ i rzucił NIM o ziemię, rozrywając go (ok. 27 cm od dołu). 

Taki nie był mu już przydatny i pod kopytami końskimi GO porzucił. 

Zbezczeszczony OBRAZ odnalazły i zabrały dwie szlachcianki z Tomaszowa. 

Z czasem przeniosły się do Lwowa. Tam umieściły WIZERUNEK w katedrze 

pw. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny, zwanej łacińską. W jej mu-

rach pobrzmiewały jeszcze echa pobytu króla Jana II Kazimierza, który 

właśnie tam 1.IV.1656, złożył słynne „śluby lwowskie”, do których tekst 

napisał patron Polski, jezuita, św. Andrzej Bobola: 

„Wielka człowieczeństwa BOSKIEGO MATKO i PANNO! Ja, Jan Kazimierz, 

TWEGO SYNA, KRÓLA królów i PANA mojego, i TWOIM zmiłowaniem się król, 

do TWYCH Najświętszych stóp przychodząc, tę oto 

konfederacyję czynię: CIEBIE za PATRONKĘ moją 

i państwa mego KRÓLOWĄ dzisiaj obieram!” 

Wkrótce przed WIZERUNKIEM pojawiły się wota 

dziękczynne… 

Po kilku latach OBRAZ powrócił do Tomaszowa, 

ale w 1672 musiał znów opuścić 

swoją kaplicę. Rozpoczęła się bo-

wiem inwazja turecka na Rzecz-

pospolitą. Turcy zaczęli oblegać 

Lwów i plądrować okolice. Istniała 

obawa, że pojawią się też w Tomaszowie. 

Mieszczanie wywieźli OBRAZ do zamoj-

skiej twierdzy… 

W 1677 kaplicę zamieniono na koś-

ciół pw. św. Wojciecha. Wtedy spe-

cjalna komisja teologiczna z Aka-

demii Zamojskiej badała cuda 

przypisywane MADONNIE SZKAPLE-

RZNEJ. W 1678 bp Stanisław Jacek 

Święcicki, osobiście przesłuchiwał 

świadków i wydał pozytywny wynik. 

Kult CUDOWNEGO OBRAZU rozszerzał 

się. W 1717, podczas wizytacji 

kanonicznej, bp Krzysztof Andrzej 

Jan Szembek, zapisał: „Jak piasek morski, którego przez mnóstwo 

przerachować niepodobna, tym bardziej dobrodziejstwa, które przez za-

sługi i przyczynę NAJŚWIĘTSZEJ MARYI PANNY MATKI BOŻEJ na Piaskach 

Tomaszowskich BÓG miłosierny i litościwy ludziom wiernym hojnie 

wyświadcza, liczbę i miarę przechodzą”… W tym też czasie CUDOWNY 

WIZERUNEK pozyskał srebrne sukienki, dar rodziny Zamoyskich… 

W 1727 sprowadzeni zostali do Tomaszowa trynitarze. Zakonnicy 

opiekowali się miejscem kultu MATKI BOŻEJ TOMASZOWSKIEJ i św. Wojciecha 

do czasu I rozbioru Rzeczypospolitej. W 1783, wolą zaborcy austriackiego, 

trynitarze, którzy byli zakonem kwestującym, głównie na rzecz wykupu 

Polaków z jasyru - niewoli tatarskiej - ulegli kasacie… 

Wtedy wyposażenie kościoła wraz z cudownym obrazem MATKI BOŻEJ 

TOMASZOWSKIEJ przeniesiono do kościoła parafialnego pw. Zwiastowania 

Najświętszej Maryi Pannie, gdzie pozostają do dziś. 

OBRAZ i JEGO kult przetrwały czasy zaborów. Klękali przed NIM wówczas 

także unici, zwłaszcza po formalnym zlikwidowaniu przez carat ich koś-

cioła. Pod koniec XIX w. garnęli się do MADONNY Z TOMASZOWA także 

protestanci, a nawet Żydzi… 

MATKA BOŻA SZKAPLERZNA pomagała przetrwać straszne czasy II wojny 

światowej, okupacji niemieckiej, a potem okupacji rosyjskiej… 

2.II.1994 wielowiekowy kult MATKI BOŻEJ SZKAPLERZNEJ w Tomaszowie 

Lubelskim został potwierdzony „breve papieskim” JANA PAWŁA II, 

zezwalającym na uroczystą koronację OBRAZU. Cudowny WIZERUNEK MATKI 

BOŻEJ został więc 17.VII.1994 ukoronowany. Aktu koronacji dokonał 

ówczesny nuncjusz apostolski abp Józef Kowalczyk. 

il.: MATKA BOŻA SZKAPLERZNA: sanktuarium Tomaszów Lubelski; źr.: sanktuariapolskie.info 

PATRON TYGODNIA: BŁ. ALOJZY ANDRICKI, MĘCZENNIK, DOK. 
21.I.1941 został, pod zarzutem głoszenia wrogich wypowiedzi, aresztowany… 

15.VII.1941 odbyła się rozprawa sądowa i został uznany za winnego - skazano go 
na pół roku więzienia za „zdradzieckie atakowanie partii i rządu”. 

Miesiąc później, 15.VIII.1941, go zwolniono (w karę wliczono areszt). Ale gdy wra-
cał na plebanię gestapo aresztowało go ponownie i bez sądu zesłało do niemie-
ckiego obozu koncentracyjnego Dachau. 

Tam na przedramieniu wytauowano mu numer obozowy: 27829… 

W Dachau zetknął się z setkami polskich kapłanów tam przetrzymywanych… 

Przetrwał najbardziej tragiczny rok 1942, gdy kapłani umierali dziesiątkami 
dziennie, a niezdolnych do pracy wywożono do Hartheim, do centrum 
eutanazyjnego, gdzie mordowani byli w komorach gazowych… 

Świadectwa współwięźniów podkreślają jego dobroć i radość: Alojzy zawsze miał 
czas, by rozbawić innych, uczestniczyć w spotkaniach koła biblijnego, czy wyma-
lować prowizoryczny ołtarz w baraku. 

Ale zupełnie wycieńczony nie uchronił się przed dziesiątkującym więźniów tyfu-
sem. 19.I.1943 przeniesiono go do tzw. szpitala obozowego, brudnego baraku, 
gdzie izolowano chorych… 

3.II.1943 Alojzy czując nadchodzącą śmierć poprosił jednego z niemieckich 
„pielęgniarzy” o przywołanie kapłana i możliwość przyjęcia sakramentów świętych. 
W odpowiedzi ów „pielęgniarz” dał mu zastrzyk - z trucizną. 

13.VI.2011 w drezdeńskiej katedrze został ogłoszony, przez Benedykta XVI, 
którego list i odpowiedni dokument odczytał kard. Angelo Amato, pierwszym 
błogosławionym serbołużyczaninem.… (uroczystość 3 lutego) 

il. na odwrocie: ALOJZY ANDRICKI, wtiraż, kościół parafialny, Radwor; źródło: www.dw.de 

MSZE ŚW. 
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://sanktuariapolskie.info/diecezje/35/zamojskolubaczowska/sanktuaria/32/sanktuarium-zwiastowania-najwitszej-maryi-panny
http://www.dw.de/b%C5%82ogos%C5%82awiony-alojs/a-15152922
http://www.swzygmunt.knc.pl/

