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„Do […] katolickiej jedności Ludu BOŻEGO … powołani są wszyscy ludzie … należą lub są jej przyporządkowani zarówno wierni katolicy, jak inni wierzący w CHRYSTUSA, 

jak wreszcie wszyscy w ogóle ludzie, z łaski BOŻEJ powołani do zbawienia”Sobór Watykański II, konst. Lumen gentium, 13 [KKK, 836] 

PIĄTA NIEDZIELA ZWYKŁA 

 
CUDOWNY POŁÓW RYB: CRAYER, Kacper de (1584, Anvers – 1669, Gand), ok. 1650-60, olejny na płótnie, 47.6×32.6 cm, 

Musée des Beaux-Arts, Lille; źródło: www.culture.gouv.fr
 

Z KSIĘGI PROROKA IZAJASZAIz 6, 1-2a. 3-8 

W roku śmierci króla Ozjasza ujrzałem PANA, siedzącego na wysokim 

i wyniosłym tronie, a tren JEGO szaty wypełniał świątynię. Serafiny stały 

ponad NIM; każdy z nich miał po sześć skrzydeł. 

I wołał jeden do drugiego: „ŚWIĘTY, ŚWIĘTY, ŚWIĘTY jest PAN ZASTĘPÓW. Cała 

ziemia pełna jest JEGO chwały”. Od głosu tego, który wołał, zadrgały futryny 

drzwi, a świątynia napełniła się dymem. 

I powiedziałem: „Biada mi! Jestem zgubiony! Wszak jestem mężem 

o nieczystych wargach i mieszkam pośród ludu o nieczystych wargach, 

a oczy moje oglądały KRÓLA, PANA ZASTĘPÓW!”. 

Wówczas przyleciał do mnie jeden z serafinów, trzymając w ręce węgiel, któ-

ry kleszczami wziął z ołtarza. Dotknął nim ust moich i rzekł: „Oto dotknęło to 

twoich warg: twoja wina jest zmazana, zgładzony twój grzech”. 

I usłyszałem głos PANA mówiącego: »Kogo mam posłać? Kto by Nam 

poszedł?« Odpowiedziałem: „Oto ja, poślij mnie!”. 

PSALM RESPONSORYJNYPs 138 (137), 1-2a. 2bc-3. 4-5. 7c-8 (R.: por. 1c) 

REFREN: Wobec aniołów psalm zaśpiewam PANU 

Będę CIĘ sławił, PANIE, z całego serca, 

bo usłyszałeś słowa ust moich. 

Będę śpiewał CI psalm wobec aniołów, 

pokłon CI oddam w TWOIM świętym przybytku. 

I będę sławił TWE imię za łaskę i wierność, 

bo ponad wszystko wywyższyłeś TWE imię i obietnicę. 

Wysłuchałeś mnie, kiedy CIĘ wzywałem, 

pomnożyłeś moc mojej duszy. 

Wszyscy królowie ziemi będą dziękować TOBIE, PANIE, 

gdy usłyszą słowa ust TWOICH, 

i będą opiewać drogi PANA: 

„Zaprawdę, chwała PANA jest wielka.” 

Wybawia mnie TWOJA prawica. 

PAN za mnie wszystkiego dokona. 

PANIE, TWA łaska trwa na wieki, 

nie porzucaj dzieła rąk TWOICH. 

Z PIERWSZEGO LISTU ŚWIĘTEGO PAWŁA APOSTOŁA DO KORYNTIAN1 Kor 15, 1-11 

Przypominam, bracia, Ewangelię, którą wam głosiłem, którą przyjęliście 

i w której też trwacie. Przez nią również będziecie zbawieni, jeżeli ją za-

chowacie tak, jak wam rozkazałem. Chyba żebyście uwierzyli na próżno. 

Przekazałem wam na początku to, co przejąłem; że CHRYSTUS umarł 

za nasze grzechy zgodnie z Pismem, że został pogrzebany, że zmartwych-

wstał trzeciego dnia zgodnie z Pismem: i że ukazał się Kefasowi, a potem 

Dwunastu, później zjawił się więcej niż pięciuset braciom równocześnie; 

większość z nich żyje dotąd, niektórzy zaś pomarli. Potem ukazał się 

Jakubowi, później wszystkim apostołom. W końcu, już po wszystkich, 

ukazał się także i mnie jako poronionemu płodowi. 

Jestem bowiem najmniejszy ze wszystkich apostołów i niegodzien zwać 

się apostołem, bo prześladowałem Kościół BOŻY. Lecz za łaską BOGA 

jestem tym, czym jestem, a dana mi łaska JEGO nie okazała się daremna; 

przeciwnie, pracowałem więcej od nich wszystkich, nie ja, co prawda, 

lecz łaska BOŻA ze mną. 

Tak więc czy to ja, czy inni, tak nauczamy i tak wyście uwierzyli. 

AKLAMACJAMt 4, 19 Alleluja, Alleluja, Alleluja 

Pójdźcie za MNĄ, 

a uczynię was rybakami ludzi. 

SŁOWA EWANGELII WEDŁUG ŚW. ŁUKASZAŁk 5, 1-11 

Zdarzyło się raz, gdy tłum cisnął się do JEZUSA, aby słuchać słowa BOŻEGO, 

a ON stał nad jeziorem Genezaret, że zobaczył dwie łodzie, stojące 

przy brzegu, rybacy zaś wyszli z nich i płukali sieci. Wszedłszy do jednej 

łodzi, która należała do Szymona, poprosił go, żeby nieco odbił od brzegu. 

Potem usiadł i z łodzi nauczał tłumy. 

Gdy przestał mówić, rzekł do Szymona: »Wypłyń na głębię i zarzućcie sieci 

na połów«. A Szymon odpowiedział: „MISTRZU, przez całą noc pracowaliśmy 

i niceśmy nie ułowili. Lecz na TWOJE słowo zarzucę sieci”. Skoro to uczynili, 

zagarnęli tak wielkie mnóstwo ryb, że sieci ich zaczynały się rwać. Skinęli 

więc na wspólników w drugiej łodzi, żeby im przyszli z pomocą. Ci pod-

płynęli i napełnili obie łodzie, tak że się prawie zanurzały. 

Widząc to Szymon Piotr przypadł JEZUSOWI do kolan i rzekł: „Odejdź 

ode mnie, PANIE, bo jestem człowiek grzeszny”. I jego bowiem, i wszystkich 

jego towarzyszy w zdumienie wprawił połów ryb, jakiego dokonali; jak rów-

nież Jakuba i Jana, synów Zebedeusza, którzy byli wspólnikami Szymona. 

Lecz JEZUS rzekł do Szymona: »Nie bój się, odtąd ludzi będziesz łowił«. 

I przyciągnąwszy łodzie do brzegu, zostawili wszystko i poszli za NIM. 

PATRON TYGODNIA: BŁ. ALOJZY STEPINAC, MĘCZENNIK 
Urodził się 8.V.1898 we wsi Brezarić, nie-
daleko Krašića w Chorwacji, jako 5 z 8 dzie-
ci głęboko wierzącej rodziny chłopskiej. 

W 1915 wstąpił do seminarium, ale rok póź-
niej znalazł się na froncie włoskim. Ranny 
spędził pięć miesięcy we włoskiej niewoli… 

W 1919 rozpoczął studia agronomiczne 
w Zagrzebiu, ale przerwał je i przez 6 lat 
pracował w gospodarstwie ojca… 

W 1924 ponownie wstąpił do seminarium i roz-
począł studia teologiczne w Zagrzebiu. W la-
tach 1926-31 studiował filozofię i teologię 
na Uniwersytecie Gregoriańskim w Rzymie. 

W Rzymie też 26.X.1930 przyjął święcenia 
kapłańskie oraz doktoryzował się. 

Po powrocie do ojczyzny w 1931 był ce-
remoniarzem arcybiskupim oraz notariu-
szem Kurii w Zagrzebiu. Z jego inicjatywy powstała Caritas archidiecezji oraz roz-
poczęto publikację czasopisma „Caritas”. 

28.V.1934 został mianowany przez Piusa XI biskupem koadiutorem archidiecezji 
Zagrzebia - najmłodszym biskupem na świecie. W 1937 został arcybiskupem. 

Ten kapłan niezwykłej odwagi, niezłomnej konsekwencji i niezachwianej wiary odrzu-
cał nazizm i komunizm. Z nieufnością odnosił się do zachodnich demokracji. Proro-
kował: „Jeśli zwyciężą Niemcy, zapanuje okrutny terror i dokona się zagłada ma-
łych narodów. Jeśli zwycięży Anglia, przy władzy pozostaną masoni, Żydzi, a za-

tem królować będą w naszych krajach nieobyczajność i korupcja.dokończenie na odwrocie 

http://www.swzygmunt.knc.pl/
http://www.culture.gouv.fr/
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INFORMACJE PARAFIALNE 
 13.II (środa): ŚRODA POPIELCOWA. Rozpoczyna się WWIIEELLKKII  

PPOOSSTT, czas duchowego przygotowania do jak najpełniejszego 
przeżycia tajemnicy męki, śmierci i zmartwychwstania Chrys-
tusa – wydarzeń, poprzez które dokonało się nasze odkupienie. 

 Msze św. o 845, 1545 (dla dzieci) i 1800. 
 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 
odprawiane według następującego porządku: 

 DROGA KRZYŻOWA- w każdy piątek Wielkiego Postu: 
 o 1545 (dla dzieci). 
 o 1730 (dla dorosłych). 

 GORZKIE ŻALE- w każdą niedzielę Wielkiego Postu, 
bezpośrednio po sumie (o 1200). 
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.). 

 17.II (niedziela): Spotkanie dzieci klas II przygotowujących 
się do I Komunii św. i ich rodziców o 1800. 

 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! 

ODESZLI 
W ostatnim czasie odszedł z naszego grona: 

śp. Tadeusz Marek OKLEJA  31.I.2013 l. 54 

Wieczne odpoczywanie racz Mu dać PANIE! 

INTENCJE MSZALNE I MODLITEWNE 

11.I 
(poniedziałek) 

730  

1800  

12.I 
(wtorek) 

730  

1800  

13.I 
(środa) 

730  

1545  

1800 † Mariana ROJKA,w miesiącc po śmierci 

14.I 
(czwartek) 

730  

1800  

15.II 
(piątek) 

730  

1800 † Ryszarda KRUSZYŃSKIEGO 

16.II 
(sobota) 

730  

1800 Nowenna i Msza św. zbiorowa do MATKI BOŻEJ NIEUSTAJĄCEJ POMOCY 

17.II 
(niedziela) 

845 † Zygmunta, Celiny, Jana, Franciszki i Józefa PINDELSKICH 

1030 † Mieczysława MICHALSKIEGO, w 8 rocznicę śmierci 

1200 
† Andrzeja ŻUBERA, 

Antoniego i Franciszki ŻUBERÓW, 

zmarłych z rodziny ŻUBERÓW 

1800 
† Pelagii WYSOCKIEJ, w 2 rocznicę śmierci, 

Henryka WYSOCKIEGO 

POLSKIE MADONNY (169): PATRONKA MAŁŻEŃSTW I RODZIN Z WROCŁAWIA 
„Rozkazuję wszystkim Braciom, którzy obecnie są i będą w przyszłości, 

wielbić zawsze, na wszystkich drogach życia, wszystkimi sposobami 

i wszelkimi środkami BOGARODZICĘ DZIEWICĘ”św. Franciszek z Asyżu. 

Ten testament św. Franciszka został przyjęty przez „Braci” i jako dziedzi-

ctwo był przekazywany z pokolenia na pokolenie wszędzie tam, gdzie prze-

bywali franciszkanie. Dlatego, gdziekolwiek są kościoły i klasztory francisz-

kańskie, tam jest czczona MATKA BOŻA, tam są piękne obrazy i figury MA-

DONNY, często słynące łaskami i oficjalnie uznawane za cudowne. 

Franciszkanie na Śląsk i do Wrocławia przybyli kilkanaście lat po śmierci 

św. Franciszka. Jednak ich działalność została przerwana przez luteranizm, 

reformację i likwidację Zakonów. I dlatego ponad 200 lat, aż do II wojny 

św. nie było we Wrocławiu franciszkanów konwentualnych (czarnych). 

Dopiero w 1946 wrócili na Śląsk i do Wrocławia. Wybrali wówczas dla sie-

bie kościół pw. św. Karola Boromeusza, zniszczony w 1945, gdy podczas 

oblężenia Wrocławia przez Rosjan, Niemcy urządzili w nim punkt oporu 

i przekształcili go w twierdzę. Neoromańska budowla powstała w la-

tach 1911-3 legła, w wyniku ataku bomb burzących, w 50% w gruzach… 

A po ucieczce Niemów resztki wyposażenia skradziono i zdewastowano… 

Wybór zburzonego kościoła był zgodny z duchem św. Franciszka, który 

otrzymał polecenie „Idź i napraw mój dom, 

który popada w ruinę”. 

Do 1950 zdołano wyremontować małą 

kaplicę, wrocławską „Porcjunkuli” - na po-

dobieństwo kapliczki, którą św. Franciszek 

w XIII w. odbudował własnymi rękami – 

i sprowadzono do niej czczony najpierw 

na wschodzie, na Kresach II Rzeczypospo-

litej, potem w Krakowie w bazylice fran-

ciszkańskiej – obraz znany jako: MATKI 

BOŻEJ RADOSNEJ, MATKI BOŻEJ ŁAGODNEJ. 

OBRAZ, namalowany przez nieznanego 

artystę farbami olejnymi, o wymiarach 

120×70 cm, pochodzi – jak wykazały 

badania, z przełomu XIX i XX w. 

Zaczęto szerzyć JEGO kult. OBRAZ stał się 

sercem mozolnie odbudowywanej świątyni 

i sercem skupionej na niej parafii… 

W 1963 bp Paweł Latusek, po renowacji OBRAZU, dokonał JEGO uroczystej 

intronizacji, nadając mu nowy tytuł: MATKI BOŻEJ ŁASKAWEJ. 

Wierni coraz liczniej gromadzili się u stóp OBRAZU, wypraszając dla siebie 

i swoich bliskich liczne łaski: uzdrowienia, nawrócenia i duchową pomoc… 

W latach 1990-2 OBRAZ poddano ponownie gruntownej renowacji. 

Wraz z NIM dokonano odnowy i renowacji całej kaplicy. W 1993 kościół 

franciszkański stał się sankuarium Matki Bożej Łaskawej, a rok później 

Jan Paweł II w specjalnym breve zezwolił na koronację OBRAZU. 

11.IX.1994 delegat papieski Antoni kard. Javierre, prefekt Kongregacji 

Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów, z Henrykiem kard. Gulbino-

wiczem, dokonali koronacji OBRAZU koronami papieskimi. Jednocześnie 

obraz otrzymał dodatkowy tytuł: PATRONKI MAŁŻEŃSTWA I RODZIN. 

il.: OPIEKUNKA MAŁŻEŃSTW I RODZIN: sanktuarium pw. św. Karola Boromeusza, Wrocław; źr.: sanktuariapolskie.info 

PATRON TYGODNIA: BŁ. ALOJZY STEPINAC, MĘCZENNIK, DOK. 
Jeśli zwycięży Rosja, wówczas diabeł zdobędzie władzę nad światem i piekło”

5.XI.1940
. 

Powstanie chorwackiego rządu ustaszy powitał z radością, ale szybko zoriento-
wał się w jego charakterze. Wkrótce rozpętał się terror, szczególnie wobec Ser-
bów i Żydów. Od V.1942 zaczął w zagrzebskiej katedrze krytykować reżim: „Każdy 
człowiek, bez względu na to, do jakiej rasy czy narodu należy […] nosi na sobie 
pieczęć BOGA STWORZYCIELA i ma swoje niezbywalne prawa, których nie może mu 
samowolnie odebrać czy też ograniczyć żadna ludzka władza”

14.III.1943
. 

W miarę możliwości, ratował prześladowanych. Z pomocą Watykanu uratował po-
nad pół tysiąca Serbów i Żydów z mieszanych małżeństw. Starał się o ułaska-
wienie skazanych z powodów politycznych na karę śmierci. Ukrył w majątkach 
kościelnych 60 pensjonariuszy żydowskiego domu starców. Z jego polecenia 
Caritas zapewniła schronienie ponad tysiącowi serbskich dzieci, osieroconych 
w wyniku ustaszowskich „czystek”… 

Już 17.V.1945 (niecałe dwa tygodnie po „oficjalnym” końcu wojny!) został areszto-
wany przez komunazistów. Wkrótce zwolniony spotkał się z przywódcą 
komunistycznym, Józefem Broz Tito. Do porozumienia nie doszło… 

22.IX.1945, z jego inicjatywy, biskupi ze terenów Jugosławii w liście pasterskim 
osądzili nowy system, który uosabiał „bezbożnego ducha materializmu, skąd 
ludzkość nie może się spodziewać niczego dobrego”… 

Komunaziści aresztowali go 18.IX.1946. W sfingowanym procesie zarzucili mu 
zbrodnie wojenne, konspirowanie przeciw nowej władzy. Alojzy nie ugiął się. 
W przemówieniu przed sądem powiedział m.in.: „Oskarżony arcybiskup zagrzebski 
potrafi za swoje przekonania nie tylko cierpieć, ale i umrzeć”

11.X.1946
. 

11.X.1946 skazany został na 16 lat więzienia. Powiedział wówczas: „Odebraliście 
mi wszystko, ale mogę jeszcze jak Mojżesz wznosić ręce ku niebu”… 

Po 5 latach został przewieziony z więzienia do rodzinnego Krašića i zamknięty 
w domu parafialnym. Zabroniono mu wykonywania wszelkich czynności 
związanych z posługą kapłańską i biskupią… 

12.I.1953 Pius XII mianował go kardynałem, ale nie dozwolono mu na wyjazd 
na konsystorz. Kapelusza kardynalskiego nigdy nie odebrał… 

Pozostał w areszcie domowym. Ciężko chorował – istnieją przypuszczenia, 
że choroba była następstwem próby otrucia w więzieniu… 

Do PANA odszedł 10.II.1960 w Krašiću. Przed śmiercią przebaczył prześladow-
com. Jego ostatnie słowa brzmiały: łac. „Fiat voluntas tua!” (pl. „Bądź wola Twoja!”). 

14.II.1992, po rozpadzie Jugosławii, parlament chorwacki unieważnił proces 
polityczny wytoczony Alojzemu i anulował wyrok skazujący. 

3.X.1998 Jan Paweł II, ogłaszając w chorwackim narodowym sanktuarium Marija 
Bistrica beatyfikację męczennika za wiarę, powiedział: „Błogosławiony Alojzy 
Stepinac pozostawił swemu narodowi rodzaj kompasu, pomagający mu w orien-
tacji. Jego zasadniczymi punktami były: wiara w BOGA, szacunek dla człowieka, 
miłość do wszystkich posunięta do przebaczenia, jedność z Kościołem pod wodzą 
następcy świętego Piotra. Wiedział on doskonale, że prawda nie może być przed-
miotem targów, gdyż nie podlega ona negocjacjom. Dlatego stawił czoło 

cierpieniu, aby nie zdradzić własnego sumienia i nie sprzeniewierzyć się słowu 
danemu CHRYSTUSOWI i Kościołowi”… (uroczystość 10 lutego) 

il. na odwrocie: ALOJZY STEPINAC, obraz współczesny; źródło: www.balkanstudies.org 

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.balkanstudies.org/articles/record-archbishop-stepinac
http://www.swzygmunt.knc.pl/

