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Cudzołóstwo. Słowo to oznacza niewierność małżeńską. Gdy dwoje partnerów, z których przynajmniej jeden jest w związku małżeńskim, nawiązuje stosunki płciowe, nawet 

przelotne, popełniają oni cudzołóstwo. CHRYSTUS potępia cudzołóstwo nawet w postaci zwykłego pożądaniaPor. Mt 5, 27-28. Szóste przykazanie i Nowy Testament bezwzględnie 

zakazują cudzołóstwaPor. Mt 5, 32; 19, 6; Mk 10, 11; 1 Kor 6, 9-10. Prorocy ukazują jego ciężar. Widzą w cudzołóstwie figurę grzechu bałwochwalstwaPor. Oz 2, 7; Jr 5, 7; 13, 27. [KKK, 2380] 

SZÓSTA NIEDZIELA ZWYKŁA 

 

CHRYSTUS W MAJESTACIE – BOCCACCINO, Boccaccio (ok. 1460, Ferrara - 1525, Cremona), 

1506, fresk, katedra, Cremona; źródło: www.wga.hu 

Z KSIĘGI SYRACYDESA Syr 15, 15-20 

Jeżeli zechcesz, zachowasz przykazania, a dochować wierności 

jest JEGO upodobaniem. 

Położył przed tobą ogień i wodę, co zechcesz, po to wyciągniesz rękę. 

Przed ludźmi życie i śmierć, co ci się podoba, to będzie ci dane. 

Ponieważ wielka jest mądrość PANA, potężny jest władzą i widzi wszystko. 

Oczy JEGO patrzą na bojących się GO, ON sam poznaje każdy 

czyn człowieka. 

Nikomu nie przykazał być bezbożnym i nikomu nie zezwolił grzeszyć. 

PSALM RESPONSORYJNYPs 119 (118), 1-2. 4-5. 17-18. 33-34 (R.: por. 2) 

REFREN: Błogosławieni szukający BOGA 

Błogosławieni, których droga nieskalana, 

którzy postępują zgodnie z Prawem PAŃSKIM. 

Błogosławieni, którzy zachowują JEGO pouczenia 

i szukają GO całym sercem. 

TY po to dałeś swoje przykazania, 

by przestrzegano ich pilnie. 

Oby niezawodnie zmierzały moje drogi 

ku przestrzeganiu TWOICH ustaw. 

Czyń dobrze swojemu słudze, 

aby żył i przestrzegał słów TWOICH. 

Otwórz moje oczy, 

abym podziwiał TWOJE prawo. 

Naucz mnie, PANIE, drogi TWOICH ustaw, 

bym ich przestrzegał do końca. 

Ucz mnie, bym przestrzegał TWEGO prawa 

i zachowywał je całym sercem. 

Z PIERWSZEGO LISTU ŚW. PAWŁA APOSTOŁA DO KORYNTIAN1 Kor 2, 6-10 

Bracia: 

Głosimy mądrość między doskonałymi, ale nie mądrość tego świata 

ani władców tego świata, zresztą przemijających. Lecz głosimy tajemnicę 

mądrości, mądrość ukrytą, tę, którą BÓG przed wiekami przeznaczył 

ku chwale naszej, tę, której nie pojął żaden z władców tego świata; 

gdyby ją bowiem pojęli, nie ukrzyżowaliby PANA chwały; lecz właśnie 

głosimy, jak zostało napisane, to, czego «ani oko nie widziało, ani ucho 

nie słyszało, ani serce człowieka nie zdołało pojąć, jak wielkie rzeczy 

przygotował BÓG tym, którzy GO miłują». 

Nam zaś objawił to BÓG przez DUCHA. DUCH przenika wszystko, 

nawet głębokości BOGA samego. 

AKLAMACJAJ 6, 63b. 68b Alleluja, Alleluja, Alleluja 

Słowa TWOJE, PANIE, są duchem i życiem. 

TY masz słowa życia wiecznego. 

SŁOWA EWANGELII WEDŁUG ŚW. MATEUSZAMt 5, 17-37 

JEZUS powiedział do swoich uczniów: 

»Nie sądźcie, że przyszedłem znieść Prawo albo Proroków. 

Nie przyszedłem znieść, ale wypełnić. Zaprawdę bowiem powiadam wam: 

Dopóki niebo i ziemia nie przeminą, ani jedna jota, ani jedna kreska 

nie zmieni się w Prawie, aż się wszystko spełni. 

Ktokolwiek więc zniósłby jedno z tych przykazań, choćby najmniejszych, 

i uczyłby tak ludzi, ten będzie najmniejszy w królestwie niebieskim. 

A kto je wypełnia i uczy wypełniać, ten będzie wielki w królestwie 

niebieskim. 

Bo powiadam wam: Jeśli wasza sprawiedliwość nie będzie większa 

niż uczonych w Piśmie i faryzeuszów, nie wejdziecie do królestwa 

niebieskiego. 

Słyszeliście, że powiedziano przodkom: ‘Nie zabijaj’; a kto by się dopuścił 

zabójstwa, podlega sądowi. A JA wam powiadam: Każdy, kto się gniewa 

na swego brata, podlega sądowi. A kto by rzekł swemu bratu ‘Raka’, 

podlega Wysokiej Radzie. A kto by mu rzekł ‘Bezbożniku’, podlega karze 

piekła ognistego. 

Jeśli więc przyniesiesz dar swój przed ołtarz i tam wspomnisz, że brat twój 

ma coś przeciw tobie, zostaw tam dar twój przed ołtarzem, a najpierw idź 

i pojednaj się z bratem swoim. Potem przyjdź i dar swój ofiaruj. 

Pogódź się ze swoim przeciwnikiem szybko, dopóki jesteś z nim w drodze, 

by cię przeciwnik nie podał sędziemu, a sędzia dozorcy, i aby nie wtrącono 

cię do więzienia. Zaprawdę powiadam ci: nie wyjdziesz stamtąd, 

aż zwrócisz ostatni grosz. 

Słyszeliście, że powiedziano: ‘Nie cudzołóż’. A JA wam powiadam: Każdy, 

kto pożądliwie patrzy na kobietę, już w swoim sercu dopuścił się z nią 

cudzołóstwa. 

Jeśli więc prawe twoje oko jest ci powodem do grzechu, wyłup je i odrzuć 

od siebie. Lepiej bowiem jest dla ciebie, gdy zginie jeden z twoich 

członków, niż żeby całe twoje ciało miało być wrzucone do piekła. I jeśli 

prawa twoja ręka jest ci powodem do grzechu, odetnij ją i odrzuć 

od siebie. Lepiej bowiem jest dla ciebie, gdy zginie jeden z twoich 

członków, niż żeby całe twoje ciało miało iść do piekła. 

Powiedziano też: ‘Jeśli kto chce oddalić swoją żonę, niech jej da list 

rozwodowy’. A JA wam powiadam: Każdy, kto oddala swoją żonę, poza 

wypadkiem nierządu, narażają na cudzołóstwo; a kto by oddaloną wziął 

za żonę, dopuszcza się cudzołóstwa. 

Słyszeliście również, że powiedziano przodkom: ‘Nie będziesz fałszywie 

przysięgał’, ‘lecz dotrzymasz Panu swej przysięgi’. A JA wam powiadam: 

Wcale nie przysięgajcie, ani na niebo, bo jest tronem BOŻYM; ani na ziemię, 

bo jest podnóżkiem stóp JEGO; ani na Jerozolimę, bo jest miastem 

wielkiego KRÓLA. Ani na swoją głowę nie przysięgaj, bo nie możesz nawet 

jednego włosa uczynić białym albo czarnym. 

Niech wasza mowa będzie: Tak, tak; nie, nie. A co nadto jest, od Złego 

pochodzi«. 

http://www.swzygmunt.knc.pl/
http://www.wga.hu/html/b/boccacci/boccacci/1/cremona1.html
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INFORMACJE PARAFIALNE 
 16.II (niedziela): Ofiary zbierane do puszek przeznaczone są 

na Wyższe Metropolitalne Seminarium Duchowne w Warsza-
wie. 

 Po renowacji i oprawie wrócił na swoje miejsce, na przeciw 
ambony, obraz PANA JEZUSA UBICZOWANEGO. Składamy 
serdeczne podziękowania! rodzicom i dzieciom pierwszo-

komunijnym ostatnich 3 roczników, gdyż to dzięki 
ich ofiarom mogliśmy ten obraz poddać zabiegom 
konserwatorskim. 

 Chrzty w lutym w 4tą niedzielę miesiąca, 23.II, na sumie. 
 Zachęcamy do lektury prasy i czasopism katolickich! 

ŚLUBY 
Sakrament Małżeństwa w ostatnim czasie przyjęli: 

8.II Albert Mateusz DYLEWSKI i Anna Wanda STĘŻYCKA 

tak już nie są dwoje, lecz jedno ciałoMt 19, 6
Por. Rdz 2, 24 

ZAPOWIEDZI 
Zapowiedź I: Arkadiusz Andrzej WALEWSKI, kawaler z parafii pw. Matki 

Bożej Anielskiej w Radości, i Małgorzata Katarzyna PINDELSKA, 
panna z parafii tutejszej 

Ktokolwiek wiedziałby o przeszkodach w zawarciu małżeństwa przez 
w/w osoby proszony jest o skontaktowanie się z Kancelarią Parafialną 

INTENCJE MSZALNE I MODLITEWNE 

17.II 
(poniedziałek) 

730  

1800  

18.II 
(wtorek) 

730  

1800  

19.II 
(środa) 

730  

1800  

20.II 
(czwartek) 

730  

1800  

21.II 
(piątek) 

730  

1800 
† Teresy i Walentego MIRKOWSKICH, 

Stanisława MIRKOWSKIEGO 

22.II 
(sobota) 

730  

1800 † Wandy BISKUPSKIEJ 

23.II 
(niedziela) 

845 

† Marka MAKOWSKIEGO, w 6 rocznicę śmierci, 

zmarłych z rodziny MAKOWSKICH, 

Kazimierza, Janiny i Tadeusza ŚWIERNOGÓW, 

Bożeny BEDNARSKIEJ, Zofii RECHNIO 

1030 
† Stanisława STĘPNICKIEGO, 

Zofii i Stanisława SZATKOWSKICH 

1200 
† Mariana i Kazimiery, w 10 rocznicę śmierci 

† Wioletty SOBCZYŃSKIEJ, w 4 rocznicę śmierci 

1800 
dziękczynna rodziny SYSKOWSKICH i REWERSKICH, 

za otrzymane łaski z prośbą o dalszą opiekę BOŻĄ 

NAUCZ MNIE SENSU MILCZENIA… 
Radio Maryja to katolicki głos 

w moim domu. 

Ludzie wierzący słuchają 

i modlą się z Radiem Maryja. 

Bezbożni podsłuchują 

i przeklinają. 

A ja Wam mówię: 

Błogosławcie sobie, 

a nie złorzeczcie!por. Rz 12, 14 

I tak musi być. 

Jedni będą przeklinać, 

inni będą błogosławić. 

BÓG mówi w ciszy. 

Hałaśliwych BÓG nie przekrzykuje. 

Posłuchajmy więc ciszy. 

Ciszo, 

płaszczu BOGA 

rzucony na ludzkie mrowisko. 

Ciszo, muzyko owoców, 

ciszo samych myśli, 

które przygotowują się do lotu. 

Niedobrze mi, 

gdy niespokojny jest mój duch 

i moje serce. 

Ciszo, przyjdź! 

Przyjdź, ciszo serca, 

ciszo słów! 

Już wszystko zostało powiedziane, 

a tak mało zostało zrobione 

Ciszo BOŻA, przyjdź!A.S. Exupery 

Przecież przychodzisz, 

choć zamknięte są 

drzwi wieczernika 

i dzielisz się swym słowem 

jak bochenkiem chleba.J. Iwaszkiewicz 

Spadnij rosą na moje wargi, 

oczyść je z wszelkiego zgiełku. 

Daj się połknąć jak HOSTIA. 

Ucisz mnie do głębi.A. Kamieńska 

Boję się ciszy, 

bo istnieje w nas 

i wokół nas cisza, 

która nas przeraża: 

Cisza osamotnienia i bezradności, 

cisza nieufności i zwątpienia, 

głucha cisza beznadziei, pustki i obojętności. 

Lecz gdy się milczy, 

to apetyt rośnie wilczy 

na myślenie, 

które przecież drzemie w naspor. song. 

Słyszysz? 

Jest BÓG, TEN, co mówi! 

Od myślenia tylko krok do modlitwy, 

więc BOŻE! 

Naucz mnie milczeć 

kiedy chcę krzyczeć, 

kiedy milczenie boli. 

Naucz mnie sensu milczenia 

i milczenia sensu.A. Kamieńska 

ZAWITKOWSKI, Józef, bp (ur. 1938, Wał, k. Nowego Miasta n. Pilicą); 30.XI.2013, Toruńf 
il. PIETÀ - BELLINI, Jan (ok. 1426, Wenecja - 1516, Wenecja), 1471-74, olejny, 106×84 cm, Pinacoteca, Watykan źródło: www.wga.hu 

PATRON TYGODNIA: BŁ. DOMINIK JÓZEF ZAPŁATA, MĘCZENNIK 
Józef urodził się 5.III.1904 we wsi Jerka, 
w ubogiej, wielkopolskiej rodzinie. 

Ukończył tylko szkołę powszechną w Turwi. 

14.IV.1927, po odbyciu służby wojskowej zo-
stał przyjęty do Zgromadzenia Braci 
Najświętszego Serca Jezusowego, którego 
charyzmatem jest posługa w charakterze 
zakrystianów, organistów i pomocników 
hierarchii kościelnej. 

Pierwsze śluby zakonne złożył 8.IX.1928, 
a śluby wieczyste 10.III.1938. Przyjął wów-
czas zakonne imię Dominika… 

Był przełożonym domu zakonnego w koś-
ciele pw. św. Elżbiety we Lwowie. Przez pe-
wien czas był również mistrzem nowicjatu. 

Stamtąd przeniesiony został do Poznania, 
gdzie posługiwał w kancelarii Prymasa 
Polski, Augusta kard. Hlonda. 

Po agresji niemieckiej Prymas zwolnił per-
sonel Kurii do domów. Tylko Józef pozostał 
– Prymas „powierzył [mu] klucze i opiekę nad rezydencją”

ks. Marian Balcerek
. 

Tam też 3.X.1939 został aresztowany przez gestapo i osadzony w obozie 
koncentracyjnym Posen - Fort VII, a potem w obozie w Kazimierzu Biskupim. 

24.V.1940 Niemcy przetransportowali go do obozu koncentracyjnego Dachau. 
Został numerem 11057. Następnie 2.VIII.1940 wysłali go do obozu Mauthausen-
Gusen gdzie niewolniczo pracował m.in. w kamieniołomach. 

Po czterech miesiącach, skrajnie wyczerpany, został 8.XII.1940 przewieziony 
z powrotem do Dachau. Otrzymał nowy numer: 22099. Na ponad 4 lata… 

Nie udało mu się doczekać wyzwolenia. Pod koniec 1944 w obozie zapanował 
tyfus plamisty. Lekarstw nie było. I wówczas Józef, bardzo już osłabiony, 
w intencji szczęśliwego powrotu Prymasa Hlonda - który przebywał na wojennej 
tułaczce i którego „uwielbiał i był mu oddany bez reszty”

ks. Alojzy Wietrzykowski, 9.IX.1962
 - 

do Ojczyzny zgłosił się heroicznie do pomocy zarażonym. 

Niebawem sam się zaraził i 19.II.1945 odszedł do PANA… 

Jego śmierć tak opisywał późniejszy kardynał, jezuita Adam Kozłowiecki: 

„[…] uderzył mnie Jego wielki spokój, zrównoważenie i dobroć, której najlepszym 
dowodem było ofiarowanie własnej krwi celem ratowania współwięźnia, 
śp. o. Stanisława Podoleńskiego SJ, który nabawił się gangreny. Musiał już wtedy 
być sam bardzo wyczerpany i osłabiony, ponieważ razem z ojcem Podoleńskim 
pracował w tzw. ‘pończoszarni’, w której umieszczano więźniów osłabionych. 
Zresztą umarł w miesiąc po o. Podoleńskim, może nawet zrobiona przez Niego 
ofiara krwi przyspieszyła i Jego śmierć?”

fragm. listu, 15.III.1978, Zambia
. 

Beatyfikował go Jan Paweł II, w Warszawie, 13.VI.1999, w gronie 108 polskich 
męczenników II wojny światowej. (uroczystość 19 lutego) (uroczystość 19 grudnia) 

il.: BR. DOMINIK JÓZEF ZAPŁATA – kaplica, dom generalny Zgrom. CFCI, Puszczykowo; źródło: www.swietyjozef.kalisz.pl 

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.wga.hu/html/b/bellini/giovanni/1470-79/pesaro/068pieta.htmll
http://www.swietyjozef.kalisz.pl/Dachau/9.html
http://www.swzygmunt.knc.pl/

