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Wyrażenie „jako” występuje niejednokrotnie w nauczaniu Jezusa: »Bądźcie wy doskonali, jak doskonały jest Ojciec wasz niebieski«Mt 5, 48; »Bądźcie miłosierni, 

jak Ojciec wasz jest miłosierny«Łk 6, 36; »Przykazanie nowe daję wam, abyście się wzajemnie miłowali, tak jak Ja was umiłowałem«J 13, 34. Zachowanie przy-

kazania PANA nie może polegać tylko na zewnętrznym naśladowaniu BOŻEGO wzoru. Chodzi o żywe i pochodzące „z głębi serca” uczestniczenie w świętości, 

miłosierdziu i miłości naszego BOGA. „Mając życie od DUCHA, do DUCHA też się stosujmy”Ga 5, 25. Tylko DUCH, który jest „naszym ŻYCIEM”, może czynić „naszymi” 

te same dążenia, jakie były w JEZUSIE CHRYSTUSIEpor. Flp 2, 1. 5. Staje się możliwa jedność przebaczenia, gdy „przebaczamy sobie, tak jak i BÓG nam przebaczył 

w CHRYSTUSIE”Ef 4, 32. [KKK, 2842] 

SZÓSTA NIEDZIELA ZWYKŁA 

 
UZDROWIENIE TRĘDOWATEGO — DOZE, Jan Maria Melchior (1827, Uzès –1913, Nîmes) 
1864, olejny na płótnie, Muzeum Sztuk Pięknych, Nimes; źródło: commons.wikimedia.org 

Z KSIĘGI KAPŁAŃSKIEJKpł 13, 1-2. 45-46 

Tak powiedział PAN do Mojżesza i Aarona: »Jeżeli u kogoś na skórze ciała 

pojawi się nabrzmienie albo wysypka, albo biała plama, która na skórze 

jego ciała jest oznaką trądu, to przyprowadzą go do kapłana Aarona 

albo do jednego z jego synów kapłanów. 

Trędowaty, który podlega tej chorobie, będzie miał rozerwane szaty, włosy 

w nieładzie, brodę zasłoniętą i będzie wołać: ‘Nieczysty, nieczysty!’ 

Przez cały czas trwania tej choroby będzie nieczysty. Będzie mieszkał 

w odosobnieniu. Jego mieszkanie będzie poza obozem«. 

PSALM RESPONSORYJNYPs 32 (31), 1-2. 5 i 11 (R.: por. 7) 

REFREN: TYŚ jest ucieczką i moją radością 

Szczęśliwy człowiek, 

któremu odpuszczona została nieprawość, 

a jego grzech zapomniany. 

Szczęśliwy ten, któremu PAN nie poczytuje winy, 

a w jego duszy nie kryje się podstęp. 

Grzech wyznałem TOBIE i nie ukryłem mej winy. 

Rzekłem: „Wyznaję mą nieprawość PANU”, 

a TY darowałeś niegodziwość mego grzechu. 

Cieszcie się i weselcie w PANU, sprawiedliwi, 

radośnie śpiewajcie wszyscy prawego serca. 

Z PIERWSZEGO LISTU ŚW. PAWŁA APOSTOŁA DO KORYNTIAN1 Kor 10, 31 – 11, 1 

Bracia: 

Czy jecie, czy pijecie, czy cokolwiek innego czynicie, wszystko na chwałę 

BOŻĄ czyńcie Nie bądźcie zgorszeniem ani dla Żydów, ani dla Greków, 

ani dla Kościoła BOŻEGO, podobnie jak ja, który się staram przypodobać 

wszystkim pod każdym względem nie szukając własnej korzyści, 

lecz dobra wielu, aby byli zbawieni. 

Bądźcie naśladowcami moimi, tak jak ja jestem naśladowcą CHRYSTUSA. 

AKLAMACJAMk 4, 23 Alleluja, Alleluja, Alleluja 

JEZUS głosił Ewangelię o królestwie 

i leczył wszelkie choroby wśród ludu. 

SŁOWA EWANGELII WEDŁUG ŚW. MARKAMk 1, 40-45 

Pewnego dnia przyszedł do JEZUSA trędowaty i upadając na kolana, 

prosił GO: „Jeśli chcesz, możesz mnie oczyścić”. Zdjęty litością, wyciągnął 

rękę, dotknął go i rzekł do niego: »Chcę, bądź oczyszczony«. Natychmiast 

trąd go opuścił i został oczyszczony. 

JEZUS surowo mu przykazał i zaraz go odprawił ze słowami: »Uważaj, 

nikomu nic nie mów, ale idź pokaż się kapłanowi i złóż za swe oczysz-

czenie ofiarę, którą przepisał Mojżesz, na świadectwo dla nich«. 

Lecz on po wyjściu zaczął wiele opowiadać i rozgłaszać to, co zaszło, 

tak że JEZUS nie mógł już jawnie wejść do miasta, lecz przebywał 

w miejscach pustynnych. A ludzie zewsząd schodzili się do NIEGO. 

PATRON TYGODNIA: BŁ. JERZY KASZYRA, MĘCZENNIK 
Urodził się 4.IV.1904 we wsi Aleksandrowszczy-
zna, wówczas w guberni wileńskiej zaborczego 
imperium rosyjskiego. 

Ochrzczony został w cerkwi prawosławnej, ale 
w 1907 matka przeszła na katolicyzm. 

Rrodzice zmarli wcześnie. Wychowaniem zajęli się 
krewni – prawosławni – pracujący na majątku Boh-
danowo. Tam od dzieciństwa pracował i Jerzy… 

Ukończył tylko trzy lata szkoły powszechnej. 

Mając 18 lat poszedł w ślady matki i 22.X.1922 
przeszedł na katolicyzm. 

W 1924 rozpoczął nauki w mariańskim gimna-
zjum w Drui. Rok później wstąpił do marianów 
a 2.VIII.1926 złożył pierwszą profesję zakonną 
i rozpoczął nowicjat. 

Maturę zdał w wieku 25 lat i rozpoczął studia 
filozofii na „Angelicum” w Rzymie. W 1931 po-
wrócił do Polski i rozpoczął kurs teologii w Wilnie. 

20.VI.1935 przyjął w Wilnie święcenia kapłańskie. Na prymicyjnym obrazku 
zamieścił: „Uczyniłeś miłosierdzie nad sługą TWOIM ponad wielkie oczekiwanie 
i okazałeś mi łaskę i przyjaźń swoją nad wszelką moją zasługę”

Tomasza à Kempis
. 

Przez rok był przełożonym domu studiów dla kleryków mariańskiego seminarium 
w Wilnie, potem kierownikiem juwenatu i prefektem gimnazjum w Drui. W 1938 
został wyrzucony ze strefy przygranicznej (jako element „niepewny” – Białorusin) 
i przeniósł się do klasztoru w Raśnie n. Bugiem, gdzie był przełożonym. 

Tam w 1939 zastał go IV rozbiór Polski. Najpierw uciekł na zachód, do Skórca 
k. Siedlec, a potem, w X.1939, na Litwę. Tam, w klasztorze w Kalwarii Żmudzkiej, 
przebywał, gdy w 1940 Litwę zajęli Rosjanie. Był tam też w 1941, gdy Niemcy 
zaatakowali Rosjan. W VII.1942 powrócił do Drui. 

Stamtąd, po apelu abpa Jałbrzykowskiego, udał się na tereny za byłą granicą RP, 
do Rosji. Tam katolicy od 20 lat pozbawieni byli posługi duszpasterskiej. 

Marianie, pod kierunkiem o. Antoniego Leszczewicza posługiwali w Rosicy, 
ok. 30 km na wschód od Drui. Tam znając dobrze białoruski, polski i rosyjski 
prowadził misje, nauczał, katechizował i udzielał sakramentów. 

Niebawem wszelako, po klęsce 2.II.1943 pod Stalingradem, w okolicy Drui uakty-
wnili się rosyjscy partyzanci. W odwecie Niemcy zorganizowali akcję pacyfika-
cyjną Winterzauber. Zajęli klasztor w Drui. Wówczas namawiano Jerzego 
i o. Leszczewicza do opuszczenia Rosicy. Odmówili, a 16.II.1943 Niemcy, 
wspomagani przez Łotyszy, otoczyli Rosicę… 

Mieszkańców zagoniono do kościoła. Tam o. Jerzy i o. Leszczewicz przygotoywali 
wiernych na śmierć. Udzielali sakramentów: Komunii św., spowiedzi, chrzcili 
dzieci, błogosławili… Także prawosławnych… 

Próbowali rozmawiać z Niemcami. Udało się tylko uwolnić siostry eucharystki, 
które pozwolono piec chleb dla uwięzionych. dokończenie na odwrocie 

http://www.swzygmunt.knc.pl/
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:ChristCleansing.jpg
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INFORMACJE PARAFIALNE 
 16.II (poniedziałek): O 1845 spotkanie kandydatów do bierzmo-

wania. 
 18.II (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 moż-
na, raz w tygodniu, uzyskać – we wszystkich kościołach w Pol-
sce – odpust zupełny (pod zwykłymi warunkami, tzn. stan łaski 
uświęcającej, Komunia św., modlitwa w intencjach Ojca św.). 

 Chrzty w lutym w 4tą niedzielę miesiąca, 22.II, na sumie. 
Przygotowanie dla rodziców i chrzestnych 15.II po sumie. 

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

terzy. Pozostało jeszcze kilka wolnych miejsc. 
 Zadeklarowani pielgrzymi proszeni są o zgłoszenie się 

do ks. Darka lub do zakrystii w celu uzupełnienia danych 
osobowych i wpłacenia pierwszej raty (500 zł). 

 23.II (poniedziałek): Spotkanie organizacyjne, o 1900, w do-

mu rekolekcyjnym. 
  Parafialny Zespół Caritas serdecznie dziękuje wszystkim, 

którzy udzielili finansowego wsparcia dzieciom z rodzin 
ubogich, uczestniczącym podczas tegorocznych ferii zimo-
wych w obozie narciarskim w Grywałdzie. Niech Pan Bóg 

wynagrodzi! dobroć serca swoim błogosławieństwem! 

ODESZLI 
W ostatnim czasie odeszli z naszego grona: 

śp. Ewa Maria WESOŁOWSKA  4.II.2015 l. 61 

śp. Halina Urszula MISZKOWSKA  3.II.2015 l. 64 

śp. Halina PROLISKO  2.II.2015 l. 81 

śp. Halina MATYJASIAK  2.II.2015 l. 85 

śp. Andrzej WRÓBEL  30.I.2015 l. 66 

Wieczne odpoczywanie racz Im dać PANIE! 

INTENCJE MSZALNE I MODLITEWNE 

16.II 
(poniedziałek) 

730  

1800  

17.II 
(wtorek) 

730  

1800 † Natalii KOSEWSKIEJ, Heleny MACIEJEWICZ 

18.II 
(środa) 

845  

1545  

1800  

19.II 
(czwartek) 

730  

1800  

20.II 
(piątek) 

730  

1800 
† Tadeusza ORNATA, w 1 rocznicę śmierci, 

Genowefy ORNAT, Jana i Marty GĄCIKOWSKICH 

21.II 
(sobota) 

730  

1800 † Andrzeja WRÓBLA 

22.II 
(niedziela) 

845 
† Janiny, Stefana i Ryszarda FABISIAKÓW, 

Henryka i Stanisława NIERZWICKICH 

1030 
† Macieja i Leszka MATEJAKÓW, 

Leokadii SZUSTKOWSKĄ 

1200 
† Jana BIELAWSKIEGO, 

Stefana RAWSKIEGO, Kamila RAWSKIEGO 

1800 † Romana 

SKRUCHĘ SZCZERĄ WZNIEĆ… 
Ja nędzny proch, czem jestem, czem? 

Że choć rozkazom często TWYM 

Sprzeciwiam się. TY winę mą 

Pokrywasz łaskawością SWĄ. 

Jak trzcinę słabą wolę mam, 

Pokusie łatwo zgiąć się dam, 

Bom za leniwy zwalczać ją, 

I prosić cię o pomoc TWĄ. 

A przecież wąska ścieżka ta, 

Którą przez życie dążyć trza, 

A dojdzie nią do niebios bram, 

Ten, który zwalcza siebie sam. 

Więc dziś przed TOBĄ korzę się 

Ja z prochu proch i błagam CIĘ: 

Promieniem łaski TWEJ mi świeć, 

W mem sercu skruchę szczerą wznieć. 

Wszak mi w CHRYSTUSIE wszystkoś dał 

I chcesz, bym CIĘ mym OJCEM zwał, 

Więc okiem OJCA na mnie patrz 

I wszystko złe przebaczyć racz. 

Już odtąd dla CIĘ pragnę żyć 

I z TOBĄ pojednanym być, 

Bym, gdy opuszczę ziemski kraj, 

Wziął w posiadanie szczęścia raj. 

SKOWRONEK, Ludwik (1859,Czuchów – 1934, Głuchołazy), modlitewnik „Droga do Nieba”, wyd. 1924 

 
SKRUCHA MARII MAGDALENY — GRECO, El (1541, Candia – 1614, Toledo) 

1585-90, olejny na płótnie, 109×96 cm, Museum Cau Ferrat, Sitges; źródło: www.wga.hu 

PATRON TYGODNIA: BŁ. JERZY KASZYRA, MĘCZENNIK, DOKOŃCZENIE 
W pewnym momencie Niemcy zażądali, by kapłani wyjechali z Rosicy. W odpo-
wiedzi usłyszeli: „Jeżeli ich [ludzi] zwolnicie to i my wrócimy z nimi do domu, 
a jeżeli nie, to i my chcemy pozostać z nimi. Nie zostawimy ich”… 

Rozpoczęła się segregacja. Najpierw wywieziono gdzieś większość kobiet – 
jak się okazało do obozów pracy. Potem, wieczorem, starszych i dzieci. Tym ra-
zem sanie szybko wróciły puste, a na horyzoncie zapłonęły jakieś zabudowania… 

Drugiego dnia wywieziono m.in. o. Leszczewicza. Znów płonęły szopy… 

Noc o. Jerzy spędził na modlitwie, klęcząc i leżąc pod krzyżem. 18.II.1943 

wywieziono resztę zmarzniętych zgromadzonych. Był wśród nich o. Jerzy… 

Zawieziono ich do kolejnej szopy. Polano ją naftą, wrzucano do niej granaty 
i pociski zapalające, i podpalono. Ze skazańcami w środku… 

Bardziej sprawni próbowali uciekać przez okna, za którymi jednak ścinały ich serie 
pocisków z karabinów maszynowych… 

W ciągu trzech dni Niemcy i Łotysze zamordowali 1,528 mieszkańców Rosicy. 

13.VI.1999 w Warszawie św. Jan Paweł II beatyfikował go w gronie 108 mę-
czenników za wiarę z czasów II wojny światowej… (uroczystość 18 lutego) 

il. na odwrocie: JERZY KASZYRA; źródło: www.marianie.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/g/greco_el/08/0807grec.html
http://www.marianie.pl/index.php?page=pages&text=27&sub=14
http://www.swzygmunt.knc.pl/

