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Obie rzeczywistości: sakrament małżeństwa i dziewictwo dla Królestwa BOŻEGO pochodzą od samego PANA. To ON nadaje im sens i udziela koniecznej łaski, 

by żyć zgodnie z JEGO woląpor. Mt 19, 3-12. Szacunek dla dziewictwa ze względu na Królestwopor. Sobór Watykański II, konst. Lumen gentium, 42; dekret Perfectae caritatis, 12; dekret Optatam totius, 10. 

i chrześcijańskie rozumienie małżeństwa są nierozdzielne i wzajemnie się uzupełniają: 

Kto potępia małżeństwo, pozbawia także dziewictwo jego chwały; kto natomiast je chwali, czyni dziewictwo bardziej godnym podziwu i chwalebnym. To, 

co wydaje się dobrem tylko w porównaniu ze złem, nie może być wielkim dobrem; ale to, co jest lepsze od tego, co wszyscy uważają za dobro, 

jest z pewnością dobrem w stopniu najwyższymśw. Jan Chryzostom, De virginilate, 10, 1: PG 48, 540 A; por. Jan Paweł II, adhort. apost. Familiaris consortio, 16. [KKK, 1620] 

CZWARTA NIEDZIELA ZWYKŁA 

 
SW. PAWEL — DE LA TOUR, Jerzy (1593, Vic-sur-Seille – 1652, Lunéville) 

ok. 1615-20, kopia zagubionego oryginału, olejny na płótnie, museum Toulouse-Lautrec, Albi; źródło: www.abcgallery.com 

Z KSIĘGI POWTÓRZONEGO PRAWAPwt 18, 15-20 

Mojżesz tak przemówił do ludu: 

„PAN BÓG twój wzbudzi ci proroka spośród braci twoich, podobnego 

do mnie. Jego będziesz słuchał. 

Właśnie o to prosiłeś PANA BOGA swego na Horebie, w dniu zgromadzenia: 

‘Niech więcej nie słucham głosu PANA BOGA mojego i niech już nie widzę 

tego wielkiego ognia, abym nie umarł’. 

I odrzekł mi PAN: «Dobrze powiedzieli. Wzbudzę im proroka spośród 

ich braci, takiego jak ty, i włożę w jego usta MOJE słowa, będzie im mówił 

wszystko, co rozkażę. 

Jeśli ktoś nie będzie chciał słuchać MOICH słów wypowiedzianych w MOIM 

imieniu, JA od niego zażądam zdania sprawy. Lecz jeśli który prorok 

odważy się mówić w MOIM imieniu to, czego mu nie rozkazałem, 

albo wystąpi w imieniu bogów obcych, taki prorok musi ponieść śmierć»”. 

PSALM RESPONSORYJNYPs 95 (94), 1-2. 6-7ab. 7c-9 (R.: por. 8) 

REFREN: Słysząc głos PANA serc nie zatwardzajcie 

Przyjdźcie, radośnie śpiewajmy PANU, 

wznośmy okrzyki ku chwale OPOKI naszego zbawienia. 

Stańmy przed obliczem JEGO z uwielbieniem, 

radośnie śpiewajmy MU pieśni. 

Przyjdźcie, uwielbiajmy GO padając na twarze, 

zegnijmy kolana przed PANEM, który nas stworzył. 

Albowiem ON jest naszym BOGIEM, 

a my ludem JEGO pastwiska i owcami w Jego ręku. 

Obyście dzisiaj usłyszeli głos JEGO: 

»Niech nie twardnieją wasze serca jak w Meriba, 

jak na pustyni w dniu Massa, 

gdzie MNIE kusili wasi ojcowie, 

doświadczali MNIE, choć widzieli MOJE dzieła«. 

Z PIERWSZEGO LISTU ŚW. PAWŁA APOSTOŁA DO KORYNTIAN 1 Kor 7, 32-35 

Bracia: 

Chciałbym, żebyście byli wolni od utrapień. 

Człowiek bezżenny troszczy się o sprawy PANA, o to, jak by się przypodobać 

PANU. Ten zaś, kto wstąpił w związek małżeński, zabiega o sprawy świata, 

o to, jak by się przypodobać żonie. I doznaje rozterki. 

Podobnie i kobieta: niezamężna i dziewica troszczy się o sprawy PANA, 

o to, by była święta i ciałem, i duchem. Ta zaś, która wyszła za mąż, 

zabiega o sprawy świata, o to, jak by się przypodobać mężowi. 

Mówię to dla waszego pożytku, nie zaś, by zastawiać na was pułapkę; 

po to, byście godnie i z upodobaniem trwali przy PANU. 

AKLAMACJAMk 4, 16 Alleluja, Alleluja, Alleluja 

Lud, który siedział w ciemności, ujrzał światło wielkie, 

i mieszkańcom cienistej krainy śmierci wzeszło światło. 

SŁOWA EWANGELII WEDŁUG ŚW. MARKAMk 1, 21-28 

W mieście Kafarnaum JEZUS w szabat wszedł do synagogi i nauczał. 

Zdumiewali się JEGO nauką; uczył ich bowiem jak ten, który ma władzę, 

a nie jak uczeni w Piśmie. 

Był właśnie w synagodze człowiek opętany przez ducha nieczystego. 

Zaczął on wołać: «Czego chcesz od nas, JEZUSIE NAZAREJCZYKU? Przyszedłeś 

nas zgubić. Wiem, kto jesteś: ŚWIĘTY BOŻY». 

Lecz JEZUS rozkazał mu surowo: »Milcz i wyjdź z niego«. Wtedy duch 

nieczysty zaczął go targać i z głośnym krzykiem wyszedł z niego. 

A wszyscy się zdumieli, tak że jeden drugiego pytał: «Co to jest? Nowa 

jakaś nauka z mocą. Nawet duchom nieczystym rozkazuje i są mu 

posłuszne». 

I wnet rozeszła się wieść o NIM wszędzie po całej okolicznej krainie 

galilejskiej. 

PATRON TYGODNIA: ŚW. MATEUSZ CORREA Y MAGALLANES, MĘCZENNIK 
Urodził się 23.VII.1866 w Tepechitlán w Meksyku. 

Pochodził z ubogiej rodziny Rafaela Correa i Concepción 
Magallanes. Miał cztery siostry. 

12.I.1881 przyjęty został do seminarium w Zacatecas, 
otrzymując stosowne stypendium… 

20.VIII.1893 przyjął święcenia kapłańskie. 

Posługiwał w archidiecezji Durango. Po latach posługi wika-
riusza został w 1898 proboszczem w Concepción del Oro. 
W 1908 objął probostwo w Colotlán. 

Tam posługiwał, gdy rozpoczęła się inspirowana przez ma-
sonerię rewolucja meksykańska. 

W 1917 uchwalono jawnie antykatolicką konstytucję. W 1924 kolejny prezydent, 
Plutarch Calles – mason 33-stopnia, wielbiciel Lenina i Trockiego, który sam 
o sobie mawiał, że jest „osobistym wrogiem Boga” i „antychrystem”, zapowiedział 
otwarcie, że chce zniszczyć Kościół. Kościół zszedł — dosłownie — do katakumb. 

W odpowiedzi w 1926 rozpoczęło się tzw. powstanie Cristeros. 

Mateusz był wówczas proboszczem w Valparaiso. 

Zatrzymany został 30.I.1927. Oskarżono go o udział w powstaniu Cristeros i za-
wieziono do więzienia w Zacatecas, skąd wysłał ostatni list do siostry: „Czas 
nadszedł, by cierpieć dla CHRYSTUSA, który dla nas poniósł śmierć”… 

Następnie przewieziono go do Durango. Tam 5.II.1927 niejaki gen. Ortiz „El Cruel” 
(pl. “Okrutnik”) poprosił go o wysłuchanie spowiedzi kilku skazańców. 

Po udzieleniu sakramentu Ortiz zażądał … wyjawienia szczegółów. Mateusz od-
mówił. El Cruel wyciągnął wówczas pistolet i przyłożył do głowy kapłana… 

Mateusz pozostał niewzruszony: „Tak, możesz strzelić. Ale nie zapominaj, że  
ksiądz nie może wyjawić tajemnicy spowiedzi. Jestem gotów na śmierć”… 

O świcie następnego dnia, 6.II.1927, został zaprowadzony do znajdującego się 
za miasteczkiem cmentarza. Tam, przed jego murem, został rozstrzelany… 

Ciało Mateusza porzucono na polu… 

Beatyfikował go 22.XI.1992, a potem 21.V.2001 w Watykanie kanonizował św. Jan 
Paweł II… (uroczystość 6 lutego) 

il.: MATEUSZ CORREA Y MAGALLANES - współczesne wyobrażenie; źródło: www.royaldoors.net 

http://www.swzygmunt.knc.pl/
http://www.abcgallery.com/L/latour/latour9.html
http://www.royaldoors.net/2013/08/the-new-martyrs-of-the-ukrainian-greco-catholic-church/
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INFORMACJE PARAFIALNE 
 1.II (niedziela): 

 Po sumie comiesięczna adoracja NAJŚWIĘTSZEGO SAKRA-
MENTU, a po niej spotkanie Kół Żywego Różańca. 

 Po Mszy św. o 1800 spotkanie rodziców dzieci pierwszo-
komunijnych. 

 2.II (poniedziałek): Święto OFIAROWANIA PAŃSKIEGO — MATKI BO-
ŻEJ GROMNICZNEJ. 

 Msze św. o 845 i 1800. 
 Poświęcenie gromnic podczas każdej Mszy św. 
 Ofiary zbierane na tacę przeznaczone będą na pomoc 

zakonom klauzurowym. 
 5.II (czwartek): 1. CZWARTEK MIESIĄCA. 

 Msza św. wotywna o CHRYSTUSIE NAJWYŻSZYM i WIECZNYM 

KAPŁANIE o 1800. 
 6.II (piątek): 1. PIĄTEK MIESIĄCA. 

 Msze św. ku czci NAJŚWIĘTSZEGO SERCA PANA JEZUSA: 

 o 1545 dla dzieci; 
 o 1800. 

 Spowiedź 1. piątkowa ½ godz. przed Mszą św. 
 O 2000 zapraszamy! wszystkich Parafian na „Wieczór 

modlitwy” — adoracja JEZUSA w NAJŚWIĘTSZYM SAKRA-
MENCIE, w Słowie, w śpiewie, w ciszy… 
Prośby / podziękowania, które będą polecane JEZUSOWI 
można wrzucać do specjalnej skrzynki na końcu kościoła. 

 7.II (sobota): 1. SOBOTA MIESIĄCA. 
 Msza św. o NIEPOKALANYM SERCU MARYI o 1800. 

 15–24.IV: Pielgrzymka parafialna do Medjugorie. Chętnych 
prosimy! o zgłaszanie się do naszych duszpasterzy… 

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

25.I Antoni WĘCŁAWIAK Łęg 

 25.I Maja WOJTUNIK, Brześce 

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

ODESZLI 
W ostatnim czasie odeszli z naszego grona: 

śp. Jan Wiesław ZDUŃCZYK  21.I.2015 l. 74 

śp. Czesław KORNASZEWSKI  18.I.2015 l. 91 

Wieczne odpoczywanie racz Im dać PANIE! 

PROGRAM WIZYTACJI DUSZPASTERSKIEJ (KOLĘDA) 

DATA MIEJSCOWOŚĆ OD KOMENTARZ 

2.II 
(poniedziałek) 

PODŁĘCZE 945 trzech księży 

4.II 
(środa) 

CIECISZEW 1600 dwóch księży 

7.II 
(sobota)) 

TUROWICE 
przy szosie 

930 trzech księży 
KAWĘCZYN I TUROWICE 

od Wierzbówki do szosy 

Księża proszą o podwożenie na kolędę i zewnętrzny znak, 
że wizyta księży jest OCZEKIWANA 

INTENCJE MSZALNE I MODLITEWNE 

2.II 
(poniedziałek) 

845 † Marii, Czesława i Marka WIŚNIEWSKICH 

1800 † Mariusza i Mariana WALIGÓRÓW 

3.II 
(wtorek) 

730  

1800  

4.II 
(środa) 

730  

1800  

5.II 
(czwartek) 

730 w pewnej intencji 

1800 w pewnej intencji 

6.II 
(piątek) 

730  

1545  

1800  

7.II 
(sobota) 

730 w pewnej intencji 

1800  

8.II 
(niedziela) 845 

† Julii i Wojciecha RAWSKICH, 

Jana i Janiny GUBÓW 

8.II 
(niedziela) 

1030 † Kazimiery i Mariana MIRGOSÓW 

1200 
† Eleonory BOJAŃCZYK, 

Franciszki i Władysława WĘCŁAWIAKÓW 

1800 † Wiesławy PIENIAK, w 4 rocznicę śmierci 

SACRA CULLA… 
Kult Sacra Culla — Świętej Kolebki — 

narodzić się miał w Betlejem. Jeden 

z pierwszych chrześcijańskich history-

ków, żyjący w III w. Orygenes, uznawany 

za jednego z Ojców Kościoła, zanotował: 

„Do dzisiaj istnieje w Betlejem grota, 

w której się narodził; a w grocie żłóbek, 

do którego został położony, owinięty 

w pieluszki. Rzeczy te zgadzają się 

z historią JEGO narodzin opisaną przez 

Ewangelie”„Przeciw Celsusowi”, Orygenes, 1, 51. 

Ową grotę, zwaną niekiedy Grotą Mleczną, pierwszy próbował zniszczyć 

cesarz rzymski Hadrian. Stało się to, gdy jego początkowe plany odbudowy 

Jerozolimy (jako Aealia Capitolina), zniszczonej w 72, legły w gruzach —

dosłownie i w przenośni — po krwawym stłumieniu powstania Bar Kochby 

w 132, gdy zginęło ponad 500,000 Żydów. W rezultacie Hadrian 

Jerozolimę rozkazał zrównać z ziemią, a na miejscu Groty Narodzenia 

wybudować świątynię Adonisa i zasadzić w niej święty gaj. Chrześcijanie 

aliści przed powstaniem zdołali ukryć — jak się wydaje — najważniejsze 

relikwie… 

Ze słów Orygenesa wynika aliści, że już sto lat później żłóbek znów 

znajdował się w grocie… 

Ponowne odkrycie — a może raczej ujawnienie — wielkich relikwii 

chrześcijaństwa zawdzięczamy św. Helenie, matce cesarza Konstantyna 

Wielkiego. Helena udała się w pielgrzymkę do Ziemi Świętej i tam je 

odnalazła. Wśród nich była i kołyska JEZUSA… 

Na jej rozkaz ok. 326 nad grotą Narodzenia powstała pierwsza bazylika. 

Kolebkę Pana cesarzowa nie wywiozła wszelako do Rzymu: pozostawiła ją 

pieczy jerozolimskiej wspólnoty. Ok. 363 widziała ją mniszka Sylwia Eteria, 

co opisała w zachowanym dzienniku z podróży do Ziemi Świętej. 

W 614 Ziemia Święta i Jerozolima zaatakowane zostały przez perskie woj-

ska szacha Chosrowa II. W obawie przed rabunkiem wywieziono wówczas 

z Jerozolimy dużą część pozostałych relikwii, takich jak Święte Sudarium, 

które po latach — jako tzw. Arca Sancta — trafić miały do Hiszpanii… 

Sacra Culli nie było wśród nich. 

W 638 Jerozolimę zdobył Umar ibn al-Chattab, drugi kalif, jeden z twórców 

potęgi muzułmańskiej. I wówczas patriarcha jerozolimski, św. Sofroniusz I, 

nakazać jej wywiezienie. Gdzie — nie wiadomo. Wiadomo, że w końcu 

trafiła do Rzymu, a przywieźć ją miał pochodzący z Jerozolimy grecki 

kleryk, który po paru latach został papieżem, Teodorem I. 

Teodor nakazał umieszczenie Sacra Culla w bazylice Świętej Maryi 

Większej — Santa Maria Maggiore — od tej pory zwanej także Sancta Maria 

ad Praesepem. Były to zapewne już tylko szczątki, bowiem przez stulecia 

pielgrzymi wywozili z Jerozolimy pamiątki, wśród nich drobne kawałeczki 

kolebki, powoli ogałacając ją prawie doszczętnie… 

Wiele wieków później, dzięki św. Franciszkowi z Asyżu, zwyczaj stawiania 

szopek i źłóbka dla uczczenia pamiątki narodzin ZBAWICIELA w naszych 

świątyniach i domach rozprzestrzenił się na cały świat. 

Mimo tego szczątki kolebki przechowywane w Rzymie przez wieki leżały 

nieledwie zapoznane. Dopiero papież Grzegorz XI w XVI w. stworzył dlań 

pierwszy drewniany relikwiarz. Drugi, skonstruowany w XVIII w., prrzetrwał 

do czasów Napoleona, gdy żołdacy konsula, którzy okupowali Rzym 

w latach 1789—99, zrabowali go. 

Na szczęście i tym razem relikwie uratowano. Relikwiarz, który podziwiać 

można dziś, ufundowany został w XIX stuleciu, za pontyfikatu Piusa VIII, 

przez ambasadora Portugalii, księżną Marię Emanuelę Pignatelli. Wyko-

nał go — w srebrze i krysztale — wybitny projektant włoski, Józef Valadier. 

Relikwiarz umieszczono w centralnym miejscu bazyliki, tuż przed ołta-

rzem. Tam pozostaje do dziś. 

Na Sacra Culla składa się pięć drewnianych listw, z których cztery mają 

długość 70 cm, a piąta 80 cm. Współczesne badania wskazują, że wiek 

klonowego drewna, z którego je wykonano, to ok. 2,000 lat i jest on pocho-

dzenia palestyńskiego. 

I choć Sacra Culla znajduje się trochę na uboczu zainteresowania tysięcy 

pielgrzymów odwiedzających Rzym i samą bazylikę Santa Maria Maggiore, 

jest ważnym elementem naszej świadomości katolickiej, ważnym śladem 

rzeczywistej BOŻEJ interwencji w nasze losy. 

il. SACRA CULLA — bazylika Świętej Marii Większej, Rzym; źródło: www.pinakoteka.zascianek.pl 
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KSIĘŻA Proboszcz Jacek DZIKOWSKI, Wikariusz Dariusz KIJ 
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