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Ofiarowanie JEZUSA w świątyniPor. Łk 2, 22-39 pokazuje GO jako PIERWORODNEGO, należącego do PANAPor. Wj 13, 12-13. Wraz z Symeonem i Anną cały oczekujący Izrael wychodzi na spotkanie swego 

ZBAWCY (tradycja bizantyjska tak nazywa to wydarzenie). JEZUS zostaje uznany za tak bardzo oczekiwanego MESJASZA, „ŚWIATŁO NARODÓW” i „CHWAŁĘ IZRAELA”, a także za „ZNAK SPRZECIWU”. Miecz 

boleści przepowiedziany MARYI zapowiada inną ofiarę, doskonałą i jedyną – ofiarę Krzyża, która przyniesie zbawienie, jakie BÓG „przygotował wobec wszystkich narodów”. [KKK, 529] 

CZWARTA NIEDZIELA ZWYKŁA 
OFIAROWANIE PAŃSKIE 

 
OFIAROWANIE PAŃSKIE - CARPACCIO, Wiktor (1472- Wenecja - 1526, Capodistria), 

1510, tempera na panelu, 421×236 cm, Gallerie dell'Accademia, Wenecja; źródło: www.wga.hu 

Z KSIĘGI PROROKA MALACHIASZAMl 3, 1-4 

To mówi PAN BÓG: 

»Oto JA wyślę anioła mego, aby przygotował drogę przede MNĄ, a potem 

nagle przybędzie do swej świątyni PAN, którego wy oczekujecie, i Anioł 

Przymierza, którego pragniecie. 

Oto nadejdzie, mówi PAN ZASTĘPÓW. Ale kto przetrwa dzień JEGO nadejścia 

i kto się ostoi, gdy się ukaże? Albowiem ON jest jak ogień złotnika i jak ług 

farbiarzy. Usiądzie więc, jakby miał przetapiać i oczyszczać srebro, 

i oczyści synów Lewiego, i przecedzi ich jak złoto i srebro, a wtedy będą 

składać PANU ofiary sprawiedliwe. Wtedy będzie miła PANU ofiara Judy 

i Jeruzalem jak za dawnych dni i lat starożytnych«. 

PSALM RESPONSORYJNYPs 24 (23), 7-8. 9-10 (R.: por. 10b) 

REFREN: PAN BÓG ZASTĘPÓW, ON jest KRÓLEM chwały 

Bramy, podnieście swe szczyty, 

unieście się, odwieczne podwoje, 

aby mógł wkroczyć KRÓL chwały. 

Kto jest tym KRÓLEM chwały? 

PAN, dzielny i potężny, 

PAN, potężny w boju. 

Bramy, podnieście swe szczyty, 

unieście się, odwieczne podwoje, 

aby mógł wkroczyć KRÓL chwały. 

Kto jest tym KRÓLEM chwały? 

PAN ZASTĘPÓW: ON KRÓLEM chwały. 

Z LISTU ŚW. PAWŁA APOSTOŁA DO HEBRAJCZYKÓWHbr 2, 14-18 

Ponieważ dzieci uczestniczą we krwi i ciele, dlatego i JEZUS także bez ża-

dnej różnicy stał się ich uczestnikiem, aby przez śmierć pokonać tego, 

który dzierżył władzę nad śmiercią, to jest diabła, i aby uwolnić tych wszy-

stkich, którzy całe życie przez bojaźń śmierci podlegli byli niewoli. Zaiste 

bowiem nie aniołów przygarnia, ale przygarnia potomstwo Abrahamowe. 

Dlatego musiał się upodobnić pod każdym względem do braci, aby stał się 

miłosiernym i wiernym arcykapłanem wobec BOGA dla przebłagania 

za grzechy ludu. W czym bowiem SAM cierpiał będąc doświadczany, 

w tym może przyjść z pomocą tym, którzy są poddani próbom. 

AKLAMACJAŁk 2, 32 Alleluja, Alleluja, Alleluja 

Światło na oświecenie pogan 

i chwała ludu TWEGO, Izraela. 

SŁOWA EWANGELII WEDŁUG ŚW. ŁUKASZAŁk 2, 22-40 

Gdy upłynęły dni oczyszczenia MARYI według Prawa Mojżeszowego, rodzice 

przynieśli JEZUSA do Jerozolimy, aby GO przedstawić PANU. Tak bowiem 

jest napisane w Prawie PAŃSKIM: »Każde pierworodne dziecko płci męskiej 

będzie poświęcone PANU«. Mieli również złożyć w ofierze parę synogarlic 

albo dwa młode gołębie, zgodnie z przepisem Prawa Pańskiego. 

A żył w Jerozolimie człowiek, imieniem Symeon. Był to człowiek 

sprawiedliwy i pobożny, wyczekiwał pociechy Izraela, a DUCH ŚWIĘTY 

spoczywał na nim. Jemu DUCH ŚWIĘTY objawił, że nie ujrzy śmierci, 

aż nie zobaczy Mesjasza PAŃSKIEGO. 

Za natchnieniem więc DUCHA przyszedł do świątyni. A gdy Rodzice wnosili 

DZIECIĄTKO JEZUS, aby postąpić z NIM według zwyczaju Prawa, on wziął JE 

w objęcia, błogosławił BOGA i mówił: 

«Teraz, o WŁADCO, pozwól odejść słudze TWEMU w pokoju, 

według TWOJEGO słowa. 

Bo moje oczy ujrzały TWOJE zbawienie, 

któreś przygotował wobec wszystkich narodów: 

światło na oświecenie pogan i chwałę ludu TWEGO, Izraela». 

A JEGO ojciec i MATKA dziwili się temu, co o NIM mówiono. 

Symeon zaś błogosławił Ich i rzekł do MARYI, MATKI JEGO: „Oto TEN 

przeznaczony jest na upadek i na powstanie wielu w Izraelu i na znak, 

któremu sprzeciwiać się będą. A TWOJĄ duszę miecz przeniknie, aby na jaw 

wyszły zamysły serc wielu». 

Była tam również prorokini Anna, córka Fanuela z pokolenia Asera, bardzo 

podeszła w latach. Od swego panieństwa siedem lat żyła z mężem 

i pozostawała wdową. Liczyła już osiemdziesiąty czwarty rok życia. 

Nie rozstawała się ze świątynią, służąc BOGU w postach i modlitwach 

dniem i nocą. Przyszedłszy w tej właśnie chwili, sławiła BOGA i mówiła 

o NIM wszystkim, którzy oczekiwali wyzwolenia Jerozolimy. 

A gdy wypełnili wszystko według Prawa PAŃSKIEGO, wrócili do Galilei, 

do swego miasta Nazaret. 

DZIECIĘ zaś rosło i nabierało mocy, napełniając się mądrością, a łaska BOŻA 

spoczywała na NIM. 

PATRON TYGODNIA: BŁ. PIOTR WERHUN, MĘCZENNIK 
Urodził się 18.XI.1890 w Gródku, k. Lwowa. 

W czasie I wojny światowej służył w austriackim woj-
sku i Ukraińskiej Armii Halickiej, walcząc m.in. z Polską. 

W 1920 uciekł do Niemiec. Tam nadeszło powołanie. 

Doktorat z teologii obronił w 1926 w Pradze. 

30.X.1927, w soborze pw. św. Jura we Lwowie, został 
wyświęcony, przez Andrzeja Szeptyckiego, metropo-
litę lwowskiego, na greckokatolickiego kapłana. 

Posługiwał jako kapłan ukraińskiej diaspory w Berli-
nie. Podejmował wysiłki wzmożenia zainteresowania 
kościoła zachodniego kościołem greckokatolickim. 

Po ataku Rosji i Niemiec na Polskę został w XI.1940 
apostolskim wizytatorem, z prawami greckokatoli-
ckiego administratora apostolskiego, w Niemczech. 

W liście z X.1943, gdy Berlin był bombardowany 
przez aliantów, pisał: „Zawsze proście a MATKA BOŻA 
będzie chronić przed wszelkim złem […] Wówczas 
nawet śmierć nie będzie straszna […] bo MATKA BOŻA i ZBAWICIEL będą z nami”… 

W 1945 pozostał w Berlinie. Już 22.VI.1945 został aresztowany przez NKWD. 
Przez lata nie wiadomo było, co się z nim dzieje. Po kilku latach Rosjanie ogłosili 
o skazaniu go na osiem lat łagru. 

Przetrzymywany był w Tajszetłagu, rosyjskiej sieci obozów koncentracyjnych pra-
cy przymusowej, gdzie niewolniczo pracował przy m.in. wycince lasów,  

Po zakończeniu kary został zesłany do Angarska k. Irkucka. Tam, 7.II.1957, 
nie odzyskawszy zdrowia po doświadczeniach obozowych, odszedł do PANA. 

Beatyfikowany został 27.VI.2001 na hipodromie we Lwowie, podczas Mszy św. 
odprawionej w obrządku bizantyjsko-ukraińskim przez Jana Pawła II, w gronie 
27 ukraińskich męczenników totalitaryzmów… (uroczystość 7 lutego) (uroczystość 19 grudnia) 

il.: PIOTR WERHUN; źródło: www.clasf.es 

http://www.swzygmunt.knc.pl/
http://www.wga.hu/html/c/carpacci/5/02prese.html
http://www.clasf.es/recordatorio-funebre-maria-luisa-montesinos-dio-su-vida-por-en-espa%C3%B1a-9787388/
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INFORMACJE PARAFIALNE 
 2.II (niedziela): Święto OFIAROWANIA PAŃSKIEGO – MATKI BOŻEJ 

GROMNICZNEJ. 
 Msze św. jak w każdą niedzielę. 
 Poświęcenie „gromnic” podczas każdej Mszy św. 
 Ofiary przeznaczone są na pomoc zakonom klauzurowym. 
 Po sumie comiesięczna adoracja NAJŚWIĘTSZEGO SAKRA-

MENTU. Po niej spotkanie Kół Żywego Różańca. 
 O 1845, w kościele w Mirkowie, III Koncert Kolęd, z udzia-

łem laureatów Konkursu Kolęd oraz zaproszonych gości. 
 8.II (sobota): O 1720 wypominki. Po nich, o 1800, Msza św. 

za zmarłych polecanych w wypominkach. 
 9.II (niedziela): O 1800 spotkanie dzieci klas II przygotowujących się 

do I Komunii św. i ich rodziców. 
 10.II (poniedziałek): O 1900, w domu rekolekcyjnym, spotkanie dla ro-

dziców dzieci wyjeżdżających na obóz zimowy z ks. Darkiem. 
 Podczas ferii zimowych odbędzie się też obóz narciarski 

w Ochotnicy Górnej, współorganizowany przez PZ Caritas. 

Cena: 900,- zł. W wyjeździe weźmie udział 20 dzieci z ubo-
gich rodzin. Parafian prosimy o wsparcie. Konto PZ Caritas: 

Parafia Rzymskokatolicka św. Zygmunta, ul. Wiślana 85, 05-507 Słomczyn 
PKO S.A. VII O. w Warszawie, nr r-ku 51 1240 1109 1111 0010 1498 1185 

Za wszystkie ofiary składamy serdeczne Bóg zapłać! 

 Nasi pasterze zakończyli 1.II (sobota) WIZYTĘ DUSZPASTERSKĄ. 
Jeżeli ktoś nie został odwiedzony, a chciałby przyjąć księdza, 
prosimy o umówienie się indywidualne. Księża dziękują! za ży-

czliwe i miłe przyjęcie, możliwość osobistego kontaktu i roz-
mowy, a także za ofiary złożone przy tej okazji. Bóg zapłać! 

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

26.I Michał BOJEMSKI, Kawęczyn  

Jam jest Alfa i Omega, mówi Pan Bóg, który jest, który był i który przychodzi, Wszechmogący 

ZAPOWIEDZI 
Zapowiedź II: Albert Mateusz DYLEWSKI, kawaler z parafii pw. św. Floriana 

w Brwinowie, i Anna Wanda STĘŻYCKA, panna z parafii tutejszej 

Zapowiedź II: Mariusz BUCZEK, kawaler z parafii tutejszej, i Ewa 

SZLAPAŃSKA, panna z parafii pw. św. Elżbiety w Powsinie 
Ktokolwiek wiedziałby o przeszkodach w zawarciu małżeństwa przez 

w/w osoby proszony jest o skontaktowanie się z Kancelarią Parafialną 

ODESZLI 
W ostatnim czasie odeszli z naszego grona: 

śp. Józef MOLAK  21.I.2014 l. 62 

śp. Genowefa Anna BIERNACKA  19.I.2014 l. 85 

śp. Antonina MAGDZIARZ  17.I.2014 l. 91 

Wieczne odpoczywanie racz Im dać PANIE! 

INTENCJE MSZALNE I MODLITEWNE 

3.II 
(poniedziałek) 

730  

1800  

4.II 
(wtorek) 

730  

1800 † Ryszarda KRUSZYŃSKIEGO 

5.II 
(środa) 

730 w pewnej intencji 

1800 † Mariana BARANA, w miesiąc po śmierci 

6.II 
(czwartek) 

730 w pewnej intencji 

1800  

7.II 
(piątek) 

700 w pewnej intencji 

1545  

1800 † Stefana KOPYTOWSKIEGO 

8.II 
(sobota) 

730  

1720 WYPOMINKI 

1800 † zmarłych polecanych w WYPOMINKACH 

9.II 
(niedziela) 

845 
† Janiny, Stefana i Ryszarda FABISIAKÓW, 

Elżbiety i Władysława GOŁĘBIOWSKICH 

1030 
† Mieczysława KŁOSZEWSKIEGO, Jana i Zofii ZDUŃCZYKÓW 

† Pelagii WYSOCKIEJ, w 3 rocznicę śmierci, Henryka WYSOCKIEGO 

1200 † Jolanty MAĆKOWIAK 

1800 
† Grażyny ŁĄCZYŃSKIEJ, w 2 rocznicę śmierci, 

zmarłych z rodzin ŁĄCZYŃSKICH i FABISIAKÓW 

POLSKIE MADONNY: PIETA SKULSKA 
Dzieje wielkopolskiej wsi Skulsk, leżącej 

na tzw. „szlaku bursztynowym”, sięgają 

czasów pierwszych Piastów. 

Wówczas miał powstać pierwszy kościół 

i parafia. Legendarnym ich fundatorem 

miał być król Bolesław Chrobry. 

A stać się to miało tak: podczas odwie-

dzin Kruszwicy król udać się miał na po-

lowanie w okolice skulskich jezior. Psy 

myśliwskie tropiące zwierzynę przedo-

stać się miały na otoczony od północy 

i południa wodami, a od wschodu i za-

chodu gęstymi krzakami teren, i tam 

zaczęły skomleć. Gdy na miejsce dotarli rycerze, ku zdumieniu pod jednym 

z drzew zobaczyć mieli postać MATKI BOŻEJ BOLESNEJ, a obok skulone psy… 

Złożywszy pokłon zawiadomili króla. Ten natychmiast przybył i ujrzawszy 

MATKĘ BOŻĄ oddać miał JEJ hołd i polecić siebie i dwór JEJ opiece. 

Na miejscu objawienia rozkazał zbudować kaplicę. Złożyć też miał MATCE 

BOŻEJ pierwsze wotum - pierścień królewski. 

Z biegiem czasu ok. 1271 na miejscu kaplicy zbudowano kościół. 

W XV w. w głównym ołtarzu kościoła umieszczono drewnianą figurę MATKI 

BOŻEJ BOLESNEJ, która wkrótce zasłynęła łaskami. SKULSKA PIETA, pochodzi 

z ok. 1420, i jest przykładem Pięknej Piety, typu rzeźby sztuki gotyckiej, 

tworzonej ok. 1400 w Czechach, skąd rozprzestrzeniła się po Europie. 

Kult PIETY SKULSKIEJ musiał się szybko rozwijać, skoro u JEJ stóp, przed wy-

ruszeniem na krucjatę przeciw Turcji zakończoną śmiercią w bitwie 

pod Warną 10.XI.1444, miał modlić się król Władysław III Warneńczyk… 

W XVII w. zagrozili JEJ Szwedzi. Kościół zrabowali, a broniącego 

NAJŚWIĘTSZEGO SAKRAMENTU proboszcza zabili… Ale PIETA ocalała… 

Z pożaru kościoła, w nocy 23.IV.1784, zdołano uratować tylko CUDOWNĄ FI-

GURĘ. W 1810 powstała więc nowa, murowana, barokowa świątynia. 

W czasach rozbiorowych Skulsk stał się centrum życia religijnego. 

W podziękowaniu za otrzymane łaski na głowach JEZUSA i JEGO MATKI 

miejscowa ludność umieściła wówczas pierwsze srebrne korony. 

W 1938, podczas odwiedzin swego profesora, proboszcza Skulska, ks. An-

toniego Bogdańskiego, duszpasterza harcerzy, u stóp MADONNY BOLESNEJ 

modlił się Stefan Wyszyński, późniejszy Prymas Polski. Ks. Bogdański, 

który kilka miesięcy później odszedł do PANA, miał przepowiedzieć 

wówczas ks. Wyszyńskiemu jego przyszłość… 

W czasie II wojny światowej okupant niemiecki zamienił świątynię 

na magazyn, a niemiecki burmistrz wydał nakaz spalenia wszystkich 

drewnianych figur. Ale jeden z mieszkańców Skulska ukrył CUDOWNĄ FIGURĘ 

w swoim domu. Tam przetrwała okres działań wojennych. Nie przeżyli 

natomiast duszpasterze parafii, zamordowani w Dachau i Hartheim… 

PANI SKULSKA ponownie uniknęła zniszczenia 12/13.IV.1960, gdy spłonął 

drewniany ołtarz. Ocalała - jako jedyna… 

3.VI.1997 Jan Paweł II koronował SKULSKĄ PIETĘ, w katedrze gnieźnieńskiej, 

podczas kolejnej pielgrzymki do Ojczyzny… 

il. SKULSKA PIETA: sanktuarium, Skulsk; źródło: www.parafia-skulsk.org 

W KOŁYSCE ZIEMI OBIECANEJ… 
W kołysce Ziemi Obiecanej 

Niczego się nie zapomina 

Cudem jest każdy zmierzch i ranek, 

A każde słowo - to nowina. 

W kołysce Ziemi Obiecanej 

DZIEWICA porodziła SYNA. 

Uwierzyli władcy 

I uwierzył lud 

Znać najwyższy czas był 

Na ten cud. 

Nikt się nie zdziwił, choć zachwycił 

I nikt nie zwątpił, choć zatrwożył, 

Gdy niebem wędrowały wici 

A ziemią pył spod stóp się płożył. 

Nikt się nie zdziwił, choć zachwycił 

Że się człowiekiem stał - SYN BOŻY. 

Uwierzyli władcy 

I uwierzył lud 

Znać najwyższy czas był 

Na ten cud. 

Porządek świata się odmienił 

W ów pierwszy dzień pierwszego wieku, 

Bo stał się jasny sens cierpienia: 

Okowy na relikwie przekuł. 

Porządek świata się odmienił - 

Odtąd nadzieja jest w człowieku. 

Uwierzyli władcy 

I uwierzył lud 

Znać najwyższy czas był 

Na ten cud. 

Zarazem nic się nie zmieniło, 

Rzekami płyną krew i łzy, 

Ręce się myje, jak się myło, 

I z ofiar dobrowolnych drwi; 

Czci się nadzieję, wiarę, miłość 

I to się trwoni, co się czci. 

Roztrwonili władcy, 

I roztrwonił lud. 

Znów najwyższy czas, by 

Stał się cud. 

KACZMARSKI, Jacek (1957, Warszawa – 2004, Gdańsk) 

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://www.parafia-skulsk.org/
http://www.swzygmunt.knc.pl/

