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Rozeznając według DUCHA, chrześcijanie powinni dostrzegać różnicę między wzrostem Królestwa BOŻEGO a rozwojem kultury i społeczeństwa, do jakiego się przyczyniają. 

To rozróżnienie nie jest rozdzieleniem. Powołanie człowieka do życia wiecznego nie przekreśla jego obowiązku wykorzystania wszystkich sił i środków otrzymanych 

od STWÓRCY, ale pobudza go, aby w tym świecie służyć sprawiedliwości i pokojowiPor. Sobór Watykański II, konst. Gaudium et spes, 22; 32; 39; 45; Paweł VI, adhort. apost Evangelii nuntiandi, 31. [KKK, 2820] 

PIĄTA NIEDZIELA ZWYKŁA 

 
CHRYSTUS – EL GRECO (1541, Candia - 1614, Toledo), 

1590-95, olejny na płótnie, 61×46 cm, Národní Galerie, Praga; źródło: www.wga.hu 

Z KSIĘGI PROROKA IZAJASZAzIz 58, 7-10 

To mówi PAN: 

Dziel swój chleb z głodnym, wprowadź w dom biednych tułaczy, nagiego, 

którego ujrzysz, przyodziej i nie odwrócić się od współziomków. 

Wtedy twoje światło wzejdzie jak zorza i szybko rozkwitnie twe zdrowie. 

Sprawiedliwość twoja poprzedzać cię będzie, chwała PANA iść będzie 

za tobą. 

Wtedy zawołasz, a PAN odpowie, wezwiesz pomocy, a ON rzecze: 

»Oto jestem!« 

Jeśli u siebie usuniesz jarzmo, przestaniesz grozić palcem i mówić 

przewrotnie, jeśli podasz twój chleb zgłodniałemu i nakarmisz duszę 

przygnębioną, wówczas twe światło zabłyśnie w ciemnościach, a twoja 

ciemność stanie się południem. 

PSALM RESPONSORYJNYPs 112 (111), 4-5. 6-7. 8a. i 9 (R.: 4a) 

REFREN: Wschodzi w ciemnościach jak światło dla prawych 

ON wschodzi w ciemnościach jako światło dla prawych, 

łagodny, miłosierny i sprawiedliwy. 

Dobrze się wiedzie człowiekowi, który z litości pożycza, 

i swymi sprawami zarządza uczciwie. 

Sprawiedliwy nigdy się nie zachwieje 

i pozostanie w wiecznej pamięci. 

Nie przelęknie się złej nowiny, 

jego mocne serce zaufało PANU. 

Jego wierne serce lękać się nie będzie. 

Rozdaje i obdarza ubogich; 

jego sprawiedliwość będzie trwała zawsze, 

wywyższona z chwałą będzie jego potęga. 

Z PIERWSZEGO LISTU ŚW. PAWŁA APOSTOŁA DO KORYNTIAN1 Kor 2, 1-5 

Bracia, przyszedłszy do was, nie przybyłem, by błyszcząc słowem 

i mądrością dawać wam świadectwo BOŻE. Postanowiłem bowiem, będąc 

wśród was, nie znać niczego więcej, jak tylko JEZUSA CHRYSTUSA, 

i to ukrzyżowanego. 

I stanąłem przed wami w słabości i w bojaźni, i z wielkim drżeniem. 

A mowa moja i moje głoszenie nauki nie miały nic z uwodzących 

przekonywaniem słów mądrości, lecz były ukazywaniem ducha i mocy, 

aby wiara wasza opierała się nie na mądrości ludzkiej, lecz na mocy BOŻEJ. 

AKLAMACJAJ 8, 12b Alleluja, Alleluja, Alleluja 

JA jestem światłością świata, 

kto idzie za MNĄ, będzie miał światło życia 

SŁOWA EWANGELII WEDŁUG ŚW. MATEUSZAMt 5, 13-16 

JEZUS powiedział do swoich uczniów: 

»Wy jesteście solą dla ziemi. Lecz jeśli sól utraci swój smak, czymże 

ją posolić? Na nic się już nie przyda, chyba na wyrzucenie i podeptanie 

przez ludzi. 

Wy jesteście światłem świata. Nie może się ukryć miasto położone 

na górze. Nie zapala się też światła i nie stawia pod korcem, 

ale na świeczniku, aby świeciło wszystkim, którzy są w domu. 

Tak niech świeci wasze światło przed ludźmi, aby widzieli wasze dobre 

uczynki i chwalili OJCA waszego, który jest w niebie«. 

PATRON TYGODNIA: BŁ. FRYDERYK BACHSTEIN, MĘCZENNIK 
Początek wieku XVII w Europie charakte-
ryzował się wielopiętrowym konfliktem. 

Polityczną arenę zdominowało cesarstwo 
Habsburgów, które wyniosło ów ród na szczy-
ty w znacznej części Europy.  

A byli wszak inni pretendenci… 

Konflikt przelał się na samych Habsburgów. 
Cesarz, Rudolf II, na przełomie XVI i XVII w. 
wszedł w konflikt z bratem, Maciejem. 

Na konflikty polityczne nakładały się narodo-
wościowe, m.in. konflikt czesko-niemiecki. 

Ostatnią warstwę konfliktu stanowił spór 
w rodzinie chrześcijańskiej. Herezja protes-
tantyzmu pustoszyła Europę. Dosięgła też 
Czech, gdzie dominował husycyzm. 

W 1609, na skutek presji brata, Macieja, 
pragnąc wzmocnić poparcie Czech Rudolf wydał tzw. list majestatyczny, oddając 
protestantom Uniwersytet Karola w Pradze oraz zapewniając im szereg praw… 

W odwecie zwolennicy Macieja w 1611, nominalnie katolicy, wkroczyli do Czech. 
Zaskoczyło to nawet czeskich katolików i rezydującego w Pradze nuncjusza. 
Szereg praskich świątyń, tak katolickich jak i protestanckich, zostało ograbionych. 
Napastnicy nie zdobyli jednak całego miasta i wycofali się. 

Protestanci zaczęli wówczas rozpowszechniać kłamliwe opinie, m.in. oskarżające 
klasztory o udzielanie gościny najeźdźcom. W Pradze wybuchły zamieszki. 

15.II.1611 wikariusz konwentu franciszkańskiego przy kościele pw. Matki Bożej Śnie-
żnej, Fryderyk Bachstein, obawiając się tłumu zakazał współbraciom - gwardian 
był nieobecny - opuszczać klasztor. Był Czechem i urodził się w Pěnná, ok. 100 km 
od Pragi. Miał ok. 50 lat. Był mistrzem nowicjatu, wykształconym kaznodzieją. 

Ok. 11
00

 konwent został otoczony przez ok. 700 napastników. Uzbrojeni wtargnęli 
do kościoła i wymordowali w okrutny sposób, szablami, włóczniami, biczami, 
kulami ze strzelb, 14 zakonników. Fryderyka odkryli na poddaszu przy kopule 
kościelnej, gdzie próbował się schronić. 

Zginął przebity włóczniami. Pierwsza trafiła go pierś, a druga przebiła serce… 

Ciało zrzucono przez otwór w suficie kopuły na środek kościoła… 

Napastnicy ograbili klasztor. Nie oszczędzono naczyń i szat liturgicznych. 
Rozkradziono bibliotekę, profanując nawet groby. 

Beatyfikacji dokonał 13.X.2012 w praskiej katedrze, w imieniu Benedykta XVI, 
prefekt watykańskiej Kongregacji do Spraw Świętych, kard. Angelo Amato. 

Kard. Amato mówił wówczas: 

„Prascy męczennicy kierują do nas wezwanie stawienia czoła zalewającemu nas 
ze wszystkich stron złu w postawie przebaczenia i braterstwa. Wówczas rozbu-
dzimy dobro, które jest u korzeni każdego ludzkiego serca.”.… (uroczystość 15 lutego) (uroczystość 19 grudnia) 

il.: MĘCZENNICY CZESCY; źródło: pl.wikipedia.org 

http://www.swzygmunt.knc.pl/
http://www.wga.hu/html/g/greco_el/10/1008grec.html
http://pl.wikipedia.org/wiki/Plik:%C4%8Ctrn%C3%A1ct_pra%C5%BEsk%C3%BDch_mu%C4%8Dedn%C3%ADk%C5%AF_1.jpg
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INFORMACJE PARAFIALNE 
 9.II (niedziela): O 1800 spotkanie dzieci klas II przygotowu-

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

dla rodziców dzieci wyjeżdżających na obóz zimowy 
z ks. Darkiem. 

 16.II (niedziela): Ofiary zbierane do puszek przeznaczone będą 
na Wyższe Metropolitalne Seminarium Duchowne w Warsza-
wie. 

 Parafialny Zespół Caritas współorganizuje obóz narciarski, 

który odbędzie się w nadchodzące ferie w Ochotnicy Górnej. 
Cena obozu wynosi 900,- zł. W wyjeździe weźmie udział 
dwadzieścioro dzieci z rodzin, których nie stać na pokrycie 
kosztów. Prosimy wszystkich parafian o pomoc finansową 
dla tych dzieci. Wsparcie można przekazywać organizatorom, 
wrzucać do skrzynki przy ołtarzu Matki Bożej Nieustającej 
Pomocy lub wpłacać na 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! 

 Chrzty w lutym w 4tą niedzielę miesiąca, 23.II, na sumie. 
Zgłoszenia do 14.II w kancelarii. Przygotowanie dla rodzi-
ców i chrzestnych 16.II po sumie, w kościele. 

INTENCJE MSZALNE I MODLITEWNE 

10.II 
(poniedziałek) 

730  

1800  

11.II 
(wtorek) 

730  

1800  

12.II 
(środa) 

730  

1800  

13.II 
(czwartek) 

730  

1800  

14.II 
(piątek) 

700 
† Leokadii, Walentego i Henryka KANABUSÓW, 

Henryka KURKA 

zmarłych z rodzin KANABUSÓW i WILCZAKÓW 

1800 † Stefana KOPYTOWSKIEGO 

15.II 
(sobota) 

730  

1800  

16.II 
(niedziela) 

845 
† Zygmunta i Cecyliny PINDELSKICH, 

zmarłych z rodziny PINDELSKICH 

1030 † Piotra KORNASA, w 8 rocznicę śmierci 

1200 † Mieczysława MICHALSKIEGO, w 9 rocznicę śmierci 

1800 † Jana STĘPNIAKA, w 1 rocznicę śmierci 

POCZET PAPIEŻY (167): EUGENIUSZ III 
Bernard urodził się ok. 1085 w Pizie w Italii. 

Pochodził prawdopodobnie z ubogiej 

rodziny a jego ojciec miał na imię Godius. 

W 1106 był kanonikiem regularnym 

przy katedrze w Pizie, a potem 

subdiakonem (1115-29). Następnie 

został wicedominusem archidiecezji 

pizańskiej (1133-8). W tym też czasie, 

ok. 1134, z rąk papieża Innocentego II, 

który akurat był w Pizie, przyjął święcenia 

kapłańskie. Wówczas też zapewne spotkał 

Bernarda z Clairvaux i pod jego wpływem 

w 1138 wstąpił do zakonu cysterskiego. 

Formację zakonną rozpoczął w macierzystym Clairvaux, ale już rok później 

został przełożonym wspólnoty w Scandriglia w regionie Lacjum, a w 1140 

opatem położonego ówcześnie niedaleko Rzymu klasztoru Trzech Żródeł 

pw. św. Wincentego i św. Anastazego. 

15.II.1145 w Rzymie zmarł Lucjusz II, prawdopodobnie od ran odniesio-

nych podczas zbrojnych zamieszek, do jakich doszło w Rzymie, wznieco-

nych przez przeciwników władzy świeckiej papieża. Jeszcze tego samego 

dnia w kościele pw. św. Cezariusza w Pałacu, kardynałowie niespodziewanie 

wybrali Bernarda na papieża, choć zapewne nawet nie był kardynałem. 

Przyjął imię Eugeniusza. Był pierwszym papieżem z zakonu cystersów… 

Nie uspokoiło to Rzymu i już parę dni później musiał uchodzić z miasta. 

Dlatego też jego konsekracja na biskupa Rzymu odbyła się 18.II.1145 

w benedyktyńskim opactwie Farfa, 60 km za Wiecznym Miastem. 

Eugeniusz nie założył aliści szat papieskich zachowując zakonny habit… 

Większość pontyfikatu spędził na wygnaniu. Przebywał w Viterbo, potem 

w Sienie, a w końcu udał się do Francji. Tam 1.XII.1145, po zajęciu Edessy 

przez muzułmanów, bullą „Quantum praedecessores” wystąpił z inicjatywą 

II wyprawy krzyżowej. Choć ta zakończyła się niepowodzeniem to przyczy-

niła się do ukształtowania idei Europy… 

W latach krucjaty 1147-9 Eugeniusz przewodniczył wielu synodom 

poświęconym reformie duchowieństwa i potępieniu nadmiernego 

bogactwa i chciwości. Odwiedził też klasztor w Clairvaux… 

Tamtejszy opat, Bernard z Clairvaux, po rozmowach z Eugeniuszem, napisał 

traktat „De consideratione”. Pisał, że reforma Kościoła powinna zaczynać 

się od świętości papieża, że medytacja powinna poprzedzać działanie. 

Mówił również o papieskim prawie dwóch mieczy: władzy duchowej 

nad Kościołem i władzy świeckiej, przekazywanej cesarzom i królom… 

W 1149 Eugeniusz powrócił do Italii i zatrzymał ok. 5 km od Rzymu, w Tus-

culum. Próbował powrócić do Rzymu, ale udało się to tylko na krótko… 

Dbał o rozwój Kościoła w najdalszych zakątkach Europy. Ustanowił 

w Irlandii cztery metropolie, a w Norwegii nowe arcybiskupstwo w Nidaros, 

uniezależniając kościół norweski od duńskiej metropolii w Lund. 

Stosunki z Polską natomiast nie układały się najlepiej. Polski Episkopat– 

wbrew papieskiej woli – udzielił bowiem wsparcia Bolesławowi IV Kędzie-

rzawemu i Mieszkowi III Staremu, w walce ze starszym, przyrodnim 

bratem, księciem-seniorem Władysławem II Wygnańcem. Doszło nawet 

do czasowej klątwy, którą legat papieski rzucił na Bolesława i Mieszka… 

Ok. 1150 Eugeniusz doprowadził do ostatecznego uformowania się Kole-

gium Kardynalskiego jako samodzielnej, korporacyjnej struktury… 

Drogę powrotną do Rzymu utorowało mu dopiero porozumienie z młodym 

królem niemieckim, Fryderykiem I Rudobrodym. Papież zgodził się 

na koronację Fryderyka na cesarza, ale miało to stać się w Rzymie. 

Do Wiecznego Miasta już jednak nie dojechał. Zmarł 8.VII.1153 w Tivoli. 

Pochowany został w Bazylice św. Piotra, a jego grób stał się centrum kultu 

i zlewania niezwykłych łask na czcicieli… 

Siedem wieków później, 28.XII.1872, został beatyfikowany przez Piusa IX. 

il. EUGENIUSZ III, boczna nawa Bazyliki św. Pawła za Murami, Rzym, źródło: www.niedziela.pl 

LITANIA ZIEMI LWOWSKIEJ… 
MATKO BOSKA, PATRONKO z Jazłowca, 

Co przy świętej schodziłaś niedzieli 

W nasze strony i błądząc przez pola, 

W starych szańcach o zboczach z jałowca, 

Pośród winnic i sadów moreli - 

W niebo niosłaś uroki Podola. 

MATKO BOSKA, ŚWIĘTA z Kochawiny, 

Na niebieskiej umieszczona smudze 

Pod opieką brzozowego skrzydła, 

Gdzie jesienią wianki jarzębiny 

I czerwono-płową kukurydzę 

Przynoszono CI zamiast kadzidła. 

MATKO BOSKA, PANNO z Busowiska, 

Z naszych Karpat, które pachną smołą 

I oddechem traw na połoninie, 

Czyje światło w oku Twem odbłyska 

I skąd wiatr CI wypogadza czoło, 

Kiedy lasem zachwycony płynie. 

SIOSTRO MARII cerkiewnej ze Spasa, 

Co się w innej wysłowiła mowie 

A z tych samych słynie u nas cudów! 

Złoty jeleń w puszczy się wypasa; 

Złote w dębach dochodzi listowie, 

Złoty wiek był pogodą TWYCH ludów. 

MATKO SIEWNA z polnego rozstaju, 

Na figurze schylona ubogiej, 

By urodzaj wypatrzeć niepłonny, 

BOGUMIŁA pątniczko po kraju, 

Towarzyszko codzienna znad drogi - 

Pozwołujcie się wszystkie MADONNY! 

Każdy znak WASZ i krzyż mówi głośno, 

Że ta ziemia w koronie jest WASZEJ 

I że wiernie szkaplerze swe chowa. 

Spójrz wokół. Burze nad nią rosną, 

Noc bezmierna ponad światem straszy, 

I o pomoc bije dzwon od Lwowa. 

Spójrzcie, MATKI w cierpieniu zaprawne, 

Ile kości i łez po wygnańcach 

I mąk ile ojczyzny nam strzeże! 

Pozwołujcie chorągwie swe dawne 

Śród jałowców podolskich na szańcach, 

Amen, amen - modlą się żołnierze. 

WIERZYŃSKI, Kazimierz (1894, Drohobycz – 1969, Londyn) 

il. MATKA BOŻA KOCHAWIŃSKA; źródło: pl.wikipedia.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 
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