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»Gdzie jest twój skarb, tam będzie i serce twoje«Mt 6, 21 [KKK, 2551] 

ÓSMA NIEDZIELA ZWYKŁA 

 

PRZYPATRZCIE SIĘ LILIOM – LE JEUNE, Henryk (1819, Londyn – 1904, Hampstead), rycina, fragm.; źródło: www.gutenberg.org 

Z KSIĘGI IZAJASZA Iz 49, 14-15 

Mówił Syjon: „PAN mnie opuścił, PAN o mnie zapomniał”. 

»Czyż może niewiasta zapomnieć o swym niemowlęciu, ta, która kocha 

syna swego łona? A nawet gdyby ona zapomniała, JA nie zapomnę o tobie«. 

PSALM RESPONSORYJNYPs 62 (61), 2-3. 6-7. 8-9ab (R.: por. 2a) 

REFREN: Jedynie w BOGU spokój znajdzie dusza 

Jedynie w BOGU spokój znajduje ma dusza, 

od NIEGO przychodzi moje zbawienie. 

Tylko ON jest opoką i zbawieniem moim, 

twierdzą moją, więc się nie zachwieję. 

Jedynie w BOGU szukaj spokoju, duszo moja, 

bo od NIEGO pochodzi moja nadzieja. 

ON tylko jest skałą i zbawieniem moim, 

ON moją twierdzą, więc się nie zachwieję. 

W BOGU zbawienie moje i chwała. 

BÓG opoką mocy mojej i moją ucieczką. 

W każdym czasie JEMU ufaj, narodzie. 

Przed NIM wylejcie wasze serca. 

Z PIERWSZEGO LISTU ŚW. PAWŁA APOSTOŁA DO KORYNTIAN1 Kor Kor 4, 1-5 

Bracia: 

Niech ludzie uważają nas za sługi CHRYSTUSA i za szafarzy tajemnic BOŻYCH. 

A od szafarzy już tutaj się żąda, aby każdy z nich był wierny. 

Mnie zaś najmniej zależy na tym, czy będę osądzony przez was, czy przez 

jakikolwiek trybunał ludzki. Co więcej, nawet sam siebie nie sądzę. 

Sumienie nie wyrzuca mi wprawdzie niczego, ale to mnie jeszcze 

nie usprawiedliwia. PAN jest moim sędzią. 

Przeto nie sądźcie przedwcześnie, dopóki nie przyjdzie PAN, który rozjaśni 

to, co w ciemnościach ukryte, i ujawni zamiary serc. Wtedy każdy otrzyma 

od BOGA pochwałę. 

AKLAMACJAMt 6, 33 Alleluja, Alleluja, Alleluja 

Starajcie się naprzód o królestwo BOŻE 

i o jego sprawiedliwość, 

a wszystko będzie wam dodane. 

SŁOWA EWANGELII WEDŁUG ŚW. MATEUSZAMt 6, 24-34 

JEZUS powiedział do swoich uczniów: 

»Nikt nie może dwom panom służyć. Bo albo jednego będzie nienawidził, 

a drugiego będzie miłował; albo z jednym będzie trzymał, a drugim 

wzgardzi. Nie możecie służyć BOGU i Mamonie. 

Dlatego powiadam wam: Nie troszczcie się zbytnio o swoje życie, o to, 

co macie jeść i pić; ani o swoje ciało, czym się macie przyodziać. 

Czyż życie nie znaczy więcej niż pokarm, a ciało więcej niż odzienie? 

Przypatrzcie się ptakom w powietrzu: nie sieją ani żną i nie zbierają 

do spichrzów, a OJCIEC wasz niebieski je żywi. Czyż wy nie jesteście 

ważniejsi niż one? 

Kto z was przy całej swej trosce może choćby jedną chwilę dołożyć 

do wieku swego życia? 

A o odzienie czemu się zbytnio troszczycie? Przypatrzcie się liliom na polu, 

jak rosną: nie pracują ani przędą. A powiadam wam: nawet Salomon 

w całym swoim przepychu nie był tak ubrany jak jedna z nich. Jeśli więc 

ziele na polu, które dziś jest, a jutro do pieca będzie wrzucone, BÓG 

tak przyodziewa, to czyż nie o wiele pewniej was, małej wiary? 

Nie troszczcie się więc zbytnio i nie mówcie: co będziemy jeść? 

Co będziemy pić? czym będziemy się przy odziewać? Bo o to wszystko 

poganie zabiegają. Przecież OJCIEC wasz niebieski wie, że tego wszystkiego 

potrzebujecie. Starajcie się naprzód o królestwo BOGA i o JEGO 

sprawiedliwość, a to wszystko będzie wam dodane. 

Nie troszczcie się więc zbytnio o jutro, bo jutrzejszy dzień sam o siebie 

troszczyć się będzie. Dosyć ma dzień swojej biedy«. 

PATRON TYGODNIA: BŁ. STANISŁAW PYRTEK, MĘCZENNIK 
Urodził się 21.III.1913 w Bystrej Podhalańskiej. 

Był synem rolnika Józefa i Ludwiki z domu 
Cholewa. Miał dwie siostry. 

W dzieciństwie pomagał rodzicom na roli. Po ukoń-
czeniu szkoły podstawowej i gimnazjów w Jorda-
nowie i Nowym Targu nadeszło powołanie. 

Zabrakło miejsc w Krakowie więc udał się do se-
minarium do Wilna. Został przyjęty. 

19.IX.1939 rozpoczęła się okupacja rosyjska, ale 
już 26.X.1939 Rosjanie oddali miasto Litwinom… 

Stanisław, który był wówczas u rodziny na Pod-
halu, z narażeniem życia powrócił do Wilna. 

Święcenia kapłańskie przyjął 16.VI.1940, w dzień 
po ponownym zajęciu Wilna przez Rosjan, z rąk 
abpa Romualda Jałbrzykowskiego. Obronił też 
pracę magisterską, pod kierunkiem bł. M. Sopoćko. 

Przez rok posługiwał w parafii Dukszty Pijarskie 
k. Wilna. Tam przeżył okupację rosyjską. 

Przeżył tam też inwazję niemiecką w VI.1941. Ale już w IX.1941 abp Jałbrzykowski 
mianował go wikariuszem parafii pw. Najświętszego Bożego Ciała w Ikaźni (dziś 
Białoruś). Miał pomagać ks. Władysławowi Maćkowiakowi, który po 17.IX.1939 
musiał przejąć obowiązki proboszcza 4,5-tysięcznej owczarni… 

Obaj młodzi kapłani zaczęli prowadzić gorliwą działalność, m.in. zakazaną kate-
chizację dzieci. Zadenuncjowano ich do gestapo. Choć ich ostrzegano pozostali 
w Ikaźni i 3.XII.1941 ks. Maćkowiak został aresztowany. 

Gdy następnego dnia Stanisław przybył do więzienia w Brasławiu z doraźną 
pomocą, niezbędnymi rzeczami, sam został zatrzymany. 

Byli torturowani. Bito ich, do utraty przytomności. Świadek zapamiętał ich wysze-
ptywaną modlitwę: „Pro CHRISTO…”. 

W Wigilię 24.XII.1941 przywieziono ich do więzienia w Berezweczu, a wkrótce 
potem – całkowicie skatowanych - do szpitala w Głębokiem. Tam oznajmiono im 
wyrok – kara śmierci. 2.III.1942 poprosili o ostatnią spowiedź. Wieczorem tego 
dnia Niemcy przewieźli ich z powrotem do celi „śmierci” w Berezweczu. 

W nocy Stanisław napisał na marginesie brewiarza pożegnalne listy. Pisał m.in.: 

Jam consumatum est - zaledwie parę godzin dzieli mnie od celu. […] Tam przed 
PANEM będę błagał o nagrodę. […] CHRYSTUS vincit. CHRYSTUS regnat”. 

Gdy następnego ranka na saniach wywieziono ich na egzekucję, towarzyszył im 
płacz aresztowanych parafian. Odpowiedzieli: „Nie płaczcie, nasza śmierć będzie 
dla was uwolnieniem, będziecie wolni wszyscy. Ofiarujemy naszą krew za was”… 

4.III.1942 wraz z ochrzczoną Żydówką i oficerem sowieckim rozstrzelano ich 
w lesie Borek i tam pogrzebano w zbiorowym dole. 

Ich ostatnimi słowami miały być „Niech żyje CHRYSTUS KRÓL!!” 

Następnego dnia aresztowanych parafian z Ikaźni zwolniono do domu. 

Obaj znaleźli się w gronie 108 męczenników II wojny światowej beatyfikowanych 
przez Jana Pawła II, 13.VI.1999, w Warszawie. (uroczystość 4 marca) (uroczystość 19 grudnia) 

il.: BŁ. STANISŁAW PYRTEK; źródło: www.bystraparafia.katolicki.eu 

http://www.swzygmunt.knc.pl/
http://www.gutenberg.org/files/38500/38500-h/38500-h.htm
http://www.bystraparafia.katolicki.eu/index.php?option=com_content&view=category&layout=blog&id=41&Itemid=49
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INFORMACJE PARAFIALNE 
 2.III (niedziela): Z racji I niedzieli miesiąca po sumie comiesięcz-

na adoracja NAJŚWIĘTSZEGO SAKRAMENTU, a po niej spotkanie 
Kół Żywego Różańca. 

 5.III (środa): ŚRODA POPIELCOWA. Rozpoczyna się WWIIEELLKKII  PPOOSSTT, 
czas duchowego przygotowania do jak najpełniejszego przeży-
cia tajemnicy męki, śmierci i zmartwychwstania CHRYSTUSA – 
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.). 

 7.III (piątek): 1-SZY PIĄTEK MIESIĄCA. 
 Msza św. o NAJŚWIĘTSZYM SERCU PANA JEZUSA o 1800. 
 Droga Krzyżowa i Msza św. dla dzieci o 1545. 
 Spowiedź 1szo-piątkowa ½ godz. przed Mszą św. 

 8.III (sobota): O 1720 wypominki. Po nich, o 1800, Msza św. 
za zmarłych polecanych w wypominkach. 

 9.III (niedziela): O 1800 spotkanie dzieci klas II przygotowu-
jących się do I Komunii św. i ich rodziców. 

 12.III (środa): O 1800 spotkanie dla uczestników pielgrzymki 
do Włoch. 

 Chrzty w marcu w 4tą niedzielę miesiąca, 23.III, na sumie. 
Zgłoszenia do 14.III w kancelarii. Przygotowanie dla ro-
dziców i chrzestnych 16.III po sumie, w kościele. 

 Zachęcamy do lektury prasy i czasopism katolickich! 

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

23.II Maja DZIĘCIOŁ, Słomczyn  

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

ŚLUBY 
Sakrament Małżeństwa w ostatnim czasie przyjęli: 

1.III Arkadiusz Andrzej WALEWSKI i Małgorzata Katarzyna PINDELSKA 

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

ODESZLI 
W ostatnim czasie odeszli z naszego grona: 

śp. Eugeniusz ZDUŃCZYK  21.II.2014 l. 75 

śp. Helena TROJANOWSKA MACIEJEWICZ  17.II.2014 l. 86 

śp. Edward KORNAS  15.II.2014 l. 69 

śp. Julia Janina HANDEL  14.II.2014 l. 89 

Wieczne odpoczywanie racz Im dać PANIE! 

INTENCJE MSZALNE I MODLITEWNE 

3.III 
(poniedziałek) 

730  

1800 † Kazimierza ODOLIŃSKIEGO 

4.III 
(wtorek) 

730  

1800 † Kazimierza MAGDZIARZA 

5.III 
(środa) 

845 w pewnej intencji 

1545  

1800 
† Genowefy i Jana BIERNACKICH, 

Marty i Wacława GRZYWACZÓW 

6.III 
(czwartek) 

730 w pewnej intencji 

1800 
† Janiny, Jana, Marianny i Kazimierza BUDYTÓW, 

Leokadii i Michała STRZEŻKÓW 

7.III 
(piątek) 

730 w pewnej intencji 

1545  

1800 
† Julii i Wojciecha RAWSKICH, 

Andrzeja WIEWIÓRY, 

Stefanii BIERNACKIEJ 

8.III 
(sobota) 

730  

1720 WYPOMINKI 

1800 † zmarłych polecanych w WYPOMINKACH 

9.III 
(niedziela) 

845 
† Bolesława ZDUŃCZYKA, w 5 rocznicę śmierci, 

Arkadiusza BARANA, Andrzeja KWIETNIA 

1030 

† Marianny OLESIŃSKIEJ, w rocznicę śmierci 

† Genowefy i Władysława MAGDZIARZÓW, 

Janiny, Józefa i Jana BARANÓW 

1200 
† Julianny WÓJCIK, w 1 r rocznicę śmierci, 

Mieczysława WÓJCIKA, w 39 rocznicę śmierci 

1800 † Krystyny, Wojciecha i Sylwestra WENCŁAWIAKÓW 

NIEZWYKŁE OBJAWIENIA: NIEBIAŃSKA OPIEKA Z BLACHERNE 
W 910, za panowania Leona VII 

Filozofa, stolica cesarstwa bizantyj-

skiego, Konstantynopol, zagrożona 

została najazdem pogańskich wów-

czas wojsk księcia Rusi Kijowskiej, 

Olega Mądrego (albo, jak niektóre 

źródła podają hord saraceńskich). 

Wojska napastników okrążyły 

miasto i rozpoczęło się oblężenie. 

Przerażeni mieszkańcy zbierali się 

w kościołach na całonocnych czu-

waniach modlitewnym. Zebrali się 

także w kościele pw. Najświętszej 

Maryi w dzielnicy Blacherne, w któ-

rym pieczołowicie przechowywano 

pamiątki po MATCE BOŻEJ: JEJ szatę, 

welon, część pasa, oraz słynną 

ikonę zwaną BLACHERNISSA. 

Pamiątki po MATCE BOŻEJ zyskały szczególnie na znaczeniu po pierwszym 

najeździe Rusów na Konstantynopol w 860. Rusowie przybyć mieli na 200-

360 łodziach. Spalili przedmieścia miasta. Wówczas patriarcha Focjusz I 

Wielki, wraz z cesarzem Michałem III Metystesem mieli zamoczyć w wo-

dach zatoki suknię BOGARODZICY – i niespodziewanie nadszedł sztorm, 

który rozbił flotę a większość Rusów wyłapano… 

Podobnie 50 lat później w oblężonym mieście miała mieć miejsce nadprzy-

rodzona interwencja. Mianowicie w niedzielę, 1.X.910, ok. 400 nad ranem, 

słowiański niewolnik, Andrzej – w tradycji prawosławnej św. Andrzej Juro-

diwy, czyli Szaleniec Chrystusowy – miał ujrzeć samą MATKĘ BOŻĄ… 

Jaśniejąca MADONNA miała zniżyć się do wnętrza świątyni pw. Najświętszej 

Maryi przez otwierającą się kopułę. Otoczona była aniołami i świętymi… 

Gdy dotarła na posadzkę miała uklęknąć i ze łzami w oczach modlić się 

za chrześcijan na całym świecie. Prosiła SWEGO SYNA, o przyjęcie modlitw 

wszystkich wznoszących do NIEGO swe prośby i proszących JĄ o opiekę. 

Następnie miała podejść do ołtarza i tam kontynuować SWĄ modlitwę. 

Na koniec nad całym kościołem i zgromadzonymi w nim przerażonymi 

wiernymi MATKA BOŻA rozpostrzeć miała SWÓJ maforion, czyli wierzchnią 

szatę - długi kobiecy szal, sięgający od głowy do stóp… 

Niezwykły widok ujrzeć miał także stojący obok Andrzeja jego duchowy 

uczeń, Epifaniusz. Andrzej miał się go zapytać: „Czy widzisz, bracie, 

NAJŚWIĘTSZĄ MARYJĘ PANNĘ, modlącą się za cały świat?”, i usłyszeć 

w odpowiedzi: „Tak, święty ojcze, widzę i jestem zdumiony!”… 

Oblężenie Konstantynopola wkrótce zakończyło się, a obaj wojujący 

władcy podpisać mieli w 911 porozumienie pokojowe i pierwszą 

w dziejach Rusi umowę handlową między oboma państwami… 

Widzenie dało początek obchodzonemu w kościołach prawosławnych 

i katolickich kościołach tradycji bizantyjskiej, szczególnie uroczyście 

w Rosji, na Białorusi i Ukrainie, świętu Opieki Bogurodzicy – zwanemu 

świętem Pokrowy - poświęconemu opiece BOŻEJ nad ludźmi za wsta-

wiennictwem MARYI. Obchodzone jest ono zgodnie z kalendarzem 

juliańskim 1.X, natomiast zgodnie z kalendarzem gregoriańskim 14.X. 

Kościół pw. Najświętszej Maryi miał przez wieki przechowywać ikonę 

ukazującą objawienie, ale po pożarze w 29.II.1434, który zniszczył 

świątynię i upadku Konstantynopola w 1453, ikona zaginęła. Różne wersje 

wydarzenia są za to reprezentowane w sztuce rosyjskiej i ukraińskiej. 

il. BOGURODZICA – POKROWA – ikona, poł. XVII w., Ukraina; 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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http://pl.wikipedia.org/wiki/Plik:Icon_03050_Pokrova_Bogorodicy._Seredina_XVII_v._Ukraina.jpg
http://www.swzygmunt.knc.pl/

