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Prawo ewangeliczne wypełnia przykazania Prawa. Kazanie na Górze nie znosi przepisów moralnych Starego Prawa i nie pomniejsza ich znaczenia, ale wydobywa jego ukryte 

możliwości i odsłania nowe wymagania; objawia całą jego BOSKĄ i ludzką prawdę. Nie dodaje nowych zewnętrznych przepisów, ale przemienia samo źródło czynów, czyli serce, gdzie 

człowiek wybiera między tym, co czyste i nieczystePor. Mt 15,18-19, gdzie kształtuje się wiara, nadzieja i miłość, a wraz z nimi inne cnoty. W ten sposób Ewangelia prowadzi Prawo do jego 

pełni przez naśladowanie doskonałości OJCA NIEBIESKIEGOPor. Mt 5, 48, przebaczanie nieprzyjaciołom i modlitwę za prześladowców na wzór BOSKIEJ wspaniałomyślnościPor. Mt 5, 44. [KKK, 1968] 

SIÓDMA NIEDZIELA ZWYKŁA 

 

PRZEDWIECZNY BÓG UKAZUJĄCY SIĘ MOJŻESZOWI  –TINTORETTO (1518, Wenecja - 1594, Wenecja). 

1577-78, olejny na płótnie, 370×265 cm, Scuola Grande di San Rocco, Wenecja; źródło: www.wga.hu 

Z KSIĘGI KAPŁAŃSKIEJKpł 19, 1-2. 17-18 

PAN powiedział do Mojżesza: »Mów do całej społeczności synów Izraela 

i powiedz im: Bądźcie świętymi, bo JA jestem święty, PAN, BÓG wasz! 

Nie będziesz żywił w sercu nienawiści do brata. Będziesz upominał 

bliźniego, aby nie zaciągnąć winy z jego powodu. Ne będziesz szukał 

pomsty, nie będziesz żywił urazy do synów twego ludu, ale będziesz kochał 

bliźniego jak siebie samego. JA jestem PAN«. 

PSALM RESPONSORYJNYPs 103 (102), 1-2. 3-4. 8 i 10. 12-13 (R.: por. 8a) 

REFREN: PAN jest łaskawy, pełen miłosierdzia 

Błogosław, duszo moja, PANA, 

i wszystko, co jest we mnie, święte imię JEGO. 

Błogosław, duszo moja, PANA 

i nie zapominaj o wszystkich Jego dobrodziejstwach. 

ON odpuszcza wszystkie twoje winy 

i leczy wszystkie choroby. 

ON twoje życie ratuje od zguby, 

obdarza cię łaską i zmiłowaniem. 

Miłosierny jest PAN i łaskawy, 

nieskory do gniewu i bardzo cierpliwy. 

Nie postępuje z nami według naszych grzechów 

ani według win naszych nam nie odpłaca. 

Jak odległy jest wschód od zachodu, 

tak daleko odsunął od nas nasze winy. 

Jak ojciec lituje się nad dziećmi, 

tak PAN się lituje nad tymi, którzy się GO boją. 

Z PIERWSZEGO LISTU ŚW. PAWŁA APOSTOŁA DO KORYNTIAN1 Kor 3, 16-23 

Bracia: 

Czyż nie wiecie, że jesteście świątynią BOGA i że DUCH BOŻY mieszka 

w was? Jeżeli ktoś zniszczy świątynię BOGA, tego zniszczy BÓG. Świątynia 

BOGA jest święta, a wy nią jesteście. 

Niechaj się nikt nie łudzi. Jeśli ktoś spośród was mniema, że jest mądry 

na tym świecie, niech się stanie głupim, by posiadł mądrość. Mądrość 

bowiem tego świata jest głupstwem u BOGA. Zresztą jest napisane: 

„ON udaremnia zamysły przebiegłych” lub także: „Wie PAN, że próżne 

są zamysły mędrców”. 

Nikt przeto niech się nie chełpi z powodu ludzi. Wszystko bowiem 

jest wasze: czy to Paweł, czy Apollos, czy Kefas; czy to świat, czy życie, 

czy śmierć, czy to rzeczy teraźniejsze, czy przyszłe; wszystko jest wasze, 

wy zaś CHRYSTUSA, a CHRYSTUS BOGA. 

AKLAMACJA1 J 2, 5 Alleluja, Alleluja, Alleluja 

Kto zachowuje naukę CHRYSTUSA, 

w tym naprawdę miłość BOŻA jest doskonała. 

SŁOWA EWANGELII WEDŁUG ŚW. MATEUSZAMt 5, 38-48 

JEZUS powiedział do swoich uczniów: »Słyszeliście, że powiedziano: 

‘Oko za oko i ząb za ząb’. A JA wam powiadam: Nie stawiajcie oporu 

złemu. Lecz jeśli cię kto uderzy w prawy policzek, nadstaw mu i drugi. 

Temu, kto chce prawować się z tobą i wziąć twoją szatę, odstąp i płaszcz. 

Zmusza cię kto, żeby iść z nim tysiąc kroków, idź dwa tysiące. Daj temu, 

kto cię prosi, i nie odwracaj się od tego, kto chce pożyczyć od ciebie. 

Słyszeliście, że powiedziano: ‘Będziesz miłował swego bliźniego’, 

a nieprzyjaciela swego będziesz nienawidził. A JA wam powiadam: Miłujcie 

waszych nieprzyjaciół i módlcie się za tych, którzy was prześladują; 

tak będziecie synami OJCA waszego, który jest w niebie; ponieważ 

ON sprawia, że słońce JEGO wschodzi nad złymi i nad dobrymi, i On zsyła 

deszcz na sprawiedliwych i niesprawiedliwych. 

Jeśli bowiem miłujecie tych, którzy was miłują, cóż za nagrodę mieć 

będziecie? Czyż i celnicy tego nie czynią? I jeśli pozdrawiacie tylko swych 

braci, cóż szczególnego czynicie? Czyż i poganie tego nie czynią? Bądźcie 

więc wy doskonali, jak doskonały jest OJCIEC wasz niebieski«. 

PATRON TYGODNIA: BŁ. STEFAN WINCENT FRELICHOWSKI, MĘCZENNIK 
Urodził się 22.I.1913 w Chełmży. 

Był synem Ludwika i Marty z domu Olszewskiej. 
Miał 5 rodzeństwa. Ojciec prowadził piekarnię 
i cukiernię. 

Był ministrantem, a po ukończeniu 4 klas szkoły 
powszechnej wstąpił w 1923 do 8-klasowego 
męskiego gimnazjum w Chełmży. 

26.V.1927 został przyjęty do Sodalicji. Trochę 
wcześniej, 21.III.1927, wstąpił do Związku 
Harcerstwa Polskiego. W następnym roku został 
drużynowym. Drużynę prowadził do VIII.1931. 

W VI.1931 zdał maturę, a po niej wstąpił 
do Seminarium Duchownego w Pelplinie. 

Tam prowadził ożywioną działalność: w ruchu 
abstynenckim, w akcji misyjnej i charytatywnej 
na terenie diecezjalnego Caritas. Był członkiem 
kręgu kleryckiego działającego w ramach 
Starszo-harcerskiego Zrzeszenia Kleryków ZHP, 
a w latach 1933-1936 jego przewodniczącym. 
Sprawował opiekę nad drużynami harcerskimi działającymi w Pelplinie. 

W 1934 został podharcmistrzem. 

W prowadzonym wówczas „Pamiętniku” zanotował m.in.: 

„O śmierci, dobry jest sąd twój. Patrząc na śmierć, nie tylko spostrzegamy to, 
co przeminie; to, do czego ona ma prawo, ale i to, do czego prawa nie ma, 
i to pielęgnujmy w życiu i o to się starajmy. Nie przeminie życie BOŻE, jakie w nas 
jest, a my w nim. Życie, to jest piękne i dusza w łasce jest piękniejsza 
od pierwszej piękności świata. I ta piękność duszy pozostanie zawsze”. 

14.III.1937 przyjął święcenia kapłańskie w katedrze pelplińskiej z rąk biskupa 
chełmińskiego Stanisława W. Okoniewskiego. okończenie na odwrocie 

http://www.swzygmunt.knc.pl/
http://www.wga.hu/html/t/tintoret/3b/2upper/1/05eterna.html
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INFORMACJE PARAFIALNE 
 28.II (piątek): Zapraszamy rodziców na Mszę św. o 1800, 

a po niej na RÓŻANIEC RODZICÓW za dzieci. 
 Zachęcamy do lektury prasy i czasopism katolickich! 

ZAPOWIEDZI 
Zapowiedź II: 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 

ODESZLI 
W ostatnim czasie odeszła z naszego grona: 

śp. Wanda Teresa BISKUPSKA  11.II.2014 l. 74 

Wieczne odpoczywanie racz Jej dać PANIE! 

INTENCJE MSZALNE I MODLITEWNE 

24.II 
(poniedziałek) 

730 w pewnej intencji 

1800  

25.II 
(wtorek) 

730  

1800  

26.II 
(środa) 

730  

1800 

† Stefana RAWSKIEGO, 

Stefanii i Stefana RAWSKICH, 

Marcina i Rozalii BOROWSKICH, 

Zofii RAWSKIEJ 

27.II 
(czwartek) 

730  

1800 † Krystyny PETRYKI, w 1 rocznicę śmierci 

28.II 
(piątek) 

730  

1800 o BOŻE błogosławieństwo i wszelkie potrzebne łaski dla Romana 

1.III 
(sobota) 

730  

1800 o BOŻE błogosławieństwo dla Marii Francis, z okazji Chrztu św. 

2.III 
(niedziela) 

845 
† Władysława i Weroniki GUZIŃSKICH, 

Heleny KANABUS 

1030 † Macieja i Leszka MATEJAKÓW 

1200 † Haliny SALAMONIK, w 3 rocznicę śmierci 

1800 † Zbigniewa i Tadeusza OKLEJÓW 

POLSKIE MADONNY: HACZOWSKA PIETA 
Pierwsze wzmianki o Haczowie, k. Kro-

sna, pochodzą z 1352, kiedy Kazimierz 

Wielki wydał przywilej lokacyjny, na pra-

wie magdeburskim. Później ten akt po-

twierdził 7.II.1388 Władysław Jagiełło. 

Wówczas też powstała parafia… 

Wybudowano świątynię, tzw. „stary koś-

ciół”, pw. Wniebowzięcia Matki Bożej 

i św. Michała Archanioła. Niezwykła 

to budowla: najstarszy kościół drewnia-

ny w Polsce i zarazem największy 

na świecie drewniany kościół w stylu 

gotyckim. Świątynię o długości 25 m, 

z 200-letnich bali modrzewiowych i jo-

dłowych, liczących dziś zatem 800 lat, 

wykonano w tzw. konstrukcji zrębowej – 

bez gwoździ, z drewnianymi zatrzaskami. 

Prezbiterium kościoła zdobi natomiast gotycka polichromia figuralna 

z 1494, największa figuralna w Polsce i najstarsza tego typu w Europie. 

W 2003 świątynia umieszczona została na liście Światowego Dziedzictwa 

Kulturowego i Przyrodniczego UNESCO. 

I to w niej znalazła SWÓJ dom niezwykła BESKIDZKA PIETA. 

Tak jak „stary kościół’, tak i jego PIETA – MARYJA trzymająca na kolanach 

martwego SYNA - polichromowana techniką temperową z drewna 

lipowego, o wys. 70 cm, wykonana została w XIV w. w stylu gotyckim. 

Pochodzenie PIETY nie jest znane, ale gdy nie ma źródeł luki wypełniają 

legendy. Ludowa tradycja niesie zatem, iż cudowna figura MATKI BOŻEJ 

BOLESNEJ do Haczowa miała „przyjść wodą” – czyli przypłynąć 

przepływającą przez wieś rzeką Wisłoką. 

Wyłowiono JĄ i umieszczono w niezwykłym kościele haczowskim… 

Od początku odbierała należną JEJ cześć, dzieląc losy ludności, której kró-

lowała. Z nią przeżywała trudne chwile, stanowiąc oparcie dla JEJ czcicieli. 

W 1624 okolice najechane zostały przez łupieżczych Tatarów Krymskich. 

Wieś została splądrowana, wiele domostw najeźdźcy spalili, ale kościół – 

acz nadpalony – przetrwał. Przetrwała też – co uznano za cud, biorąc 

pod uwagę charakter zagonów tatarskich – PANI HACZOWSKA… 

W owym chwalebnym ale i tragicznym dla Rzeczypospolitej wieku XVII 

przez wieś przetoczyły się również liczne epidemie cholery, a w 1698 wieś 

nawiedził kolejny wielki pożar. 

Kościół i wówczas przetrwał. Miał już wieżę-dzwonnicę oraz tzw. soboty - 

niskie podcienia wsparte na słupach i przykryte jednospadowym dachem. 

MADONNA patronowała wysiłkom narodowym podczas rozbiorów. Jej kusto-

sze – kapłani haczowscy – byli więzieni w czasie Powstania Krakowskiego 

w latach 1845-6, ranni podczas powstania styczniowego w 1863. 

FIGURA ocalała także w czasie II wojny światowej, choć jej przedwojenny 

kustosz Marcin Tomaka został zamordowany przez Niemców w Dachau. 

W 1948 PIETA przeniesiona została do tzw. „nowego kościoła”, murowanego. 

Przeniesienie było wymuszone – nowy kościół, wykorzystywany w czasie 

okupacji przez Niemców jako magazyn, nie był bowiem gotowy, ale stary, 

drewniany kościół przejęty został siłą, bezprawnie, przez polską agenturę 

nowego okupanta rosyjskiego – władze komunazistowskie. Wyposażenie 

świątyni - prawie 200 elementów - wywieziono do … skansenu w Sanoku 

i do dworu w Krościenku Wyżnym, gdzie ulegały powolnemu niszczeniu… 

Nowy murowany kościół wykończono dopiero w latach 1960-tych. 

Tymczasem stary, zabytkowy kościół niszczał. Dopiero wybór Jana Pawła II 

na stolicę Piotrową, powstanie „Solidarności” i presja wywierana 

przez ordynariusza przemyskiego, abpa Ignacego Tokarczuka, sprawiły, 

że władze oddały wreszcie tę świątynię Kościołowi i parafii. 

Odnowa i konserwacja trwały 30 lat. Dopiero 13.XI.2000 nastąpiło 

formalne przejęcie kościoła przez parafię w Haczowie i jego ponowna 

konsekracja, dokonana przez metropolitę przemyskiego, abpa Józefa 

Michalika. Umieszczono w niej wówczas kopię CUDOWNEJ PIETY. 

Wcześniej, na początku lat 90-tych XX w., odrestaurowana została 

oryginalna PIETA. Już odnowioną PANIĄ BIESZCZAD 10.VI.1997 koronował 

w Krośnie, w czasie VII pielgrzymki do Ojczyzny, Jan Paweł II. 

Intronizacji koronowanej figury MATKI BOŻEJ BOLESNEJ do świątyni haczow-

skiej dokonał 29.VI.1997 Prymas Polski Józef kard. Glemp wraz z ordy-

nariuszem przemyskim, abpem Józefem Michalikiem. 

Do dziś w prawie każdym haczowskim domu – i nie tylko - wisi obraz 

przedstawiający HACZOWSKĄ PIETĘ. A w archiwum parafialnym znajduje się 

Księga Łask, prowadzona od 1909. 

il. HACZeWSKA PIETÀ; źródło: phaczow.republika.pl 

PATRON TYGODNIA: BŁ. STEFAN WINCENT FRELICHOWSKI, MĘCZENNIK, CD. 
Początkowo pełnił obowiązki sekretarza i kapelana biskupiego, a od 1.VII.1938 
wikariusza parafii pw. Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny w Toruniu. 

Jednocześnie pełnił funkcje kapelana Pomorskiej Chorągwi Harcerzy ZHP, 
był redaktorem biuletynu „Zew Starszoharcerski”. 

11.IX.1939 został aresztowany przez niemieckie Gestapo, wraz z wszystkimi 
księżmi ze swojej parafii. Po paru dniach został zwolniony. Ale miesiąc później, 
18.X.1939, znalazł się wśród ok. 700 osadzonych w toruńskim Forcie VII. 

8.I.1940 wraz z grupą ponad 200 więźniów został przewieziony do obozu przej-
ściowego Zivilgefangenenlager Neufahrwasser, w Gdańsku-Nowym Porcie, gdzie 
niewolniczo pracował m.in. przy uprzątaniu zniszczeń wojennych na Westerplatte. 

Po kilku dniach zawieziono go do obozu koncentracyjnego Stutthof. 

Na wiosnę 1940 wraz z grupą ok. 100 kapłanów został przeniesiony do podobozu 
Grenzdorf, 20 km od Gdańska. 6.IV.1940 powrócił do Stutthofu, a trzy dni później 
został wywieziony do obozu koncentracyjnego Sachsenhausen. 

W połowie XII.1940 wszystkich księży z Sachsenhausen wywieziono do obozu 
w Dachau, który stał się głównym więzieniem duchowieństwa z całej Europy, 
szczególnie z Polski. Tam przez ponad 4 lata był jeńcem nr 22492. 

Pomimo ekstremalnych warunków pełnił nadal posługę kapłańską. Organizował 
wspólne modlitwy, spowiadał, sprawował potajemnie Msze św. i rozdzielał Komu-
nię. Był sercem i duchem eksterminowanego, maltretowanego duchowieństwa. 

Na przełomie 1944/5 w obozie wybuchła epidemia tyfusu plamistego. Niemieckie 
władze obozowe poprzestały na odizolowaniu zarażonych baraków, ogrodzeniu 
ich drutem kolczastym i postawieniu straży. Stefan zaangażował się w pomoc 

chorym, udało mu się zachęcić do tego 32 innych kapłanów… 

Zaraził się sam. Dostał też zapalenia płuc. Wiele lat wcześniej zanotował 
w „Pamiętniku”: „BOŻE, dopomóż i daj mi przyjść do nieba, daj mi dobrą śmierć 
i daj się przy śmierci z TOBĄ pojednać. BOŻE mój, tak pragnę CIĘ kochać, 
tak pragnę być TWOIM, tak pragnę być świętym TWOIM, bo chcę blisko CIEBIE stać, 
Ciebie poznać, BOŻE mój”

„Pamiętnik”, 87
. 23.II.1945 odszedł do PANA i stał się świętym. 

Stało się coś niezwykłego: władze obozowe zgodziły się na wystawienie zwłok 
Stefana, w wyłożonej białym prześcieradłem i udekorowanej kwiatami trumnie! 

Zanim Niemcy spalili w krematorium jego ciało zdjęto z twarzy pośmiertną maskę, 
i zagipsowano w niej jeden z palców prawej ręki. Drugi palec został zagipsowany 
tak, by przypominał jedynie kawałek kredy. Ktoś inny zachował kawałek kostki 
palca. Dzięki temu stał się jedynym polskim męczennikiem z II wojny światowej 
zamordowanym w obozie koncentracyjnym, po którym zachowały się relikwie. 

7.VI.1999 w Toruniu Jan Paweł II dokonał jego beatyfikacji. Mówił wówczas: 
„Zwracam się także do całej rodziny polskich harcerzy, z którą nowy 
błogosławiony był głęboko związany. Niech stanie się dla Was patronem, 
nauczycielem szlachetności i orędownikiem pokoju i pojednania”. 

Tak też się stało. 22.II.2003 w Katedrze Polowej WP w Warszawie ogłoszono 
Stefana patronem harcerzy polskich. (uroczystość 23 lutego) (uroczystość 19 grudnia) 

il.: BŁ. STEFAN WINCENTY FRELICHOWSKI; źródło: www.wsdtorun.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://phaczow.republika.pl/sanktuarium.htm
http://www.wsdtorun.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=37&Itemid=92
http://www.swzygmunt.knc.pl/

