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Wszystkie praktyki magii lub czarów, przez które dąży się do pozyskania tajemnych sił, by posługiwać się nimi i osiągać nadnaturalną władzę nad bliźnim – 

nawet w celu zapewnienia mu zdrowia – są w poważnej sprzeczności z cnotą religijności. Praktyki te należy potępić tym bardziej wtedy, gdy towarzyszy im 

intencja zaszkodzenia drugiemu człowiekowi lub uciekanie się do interwencji demonów. Jest również naganne noszenie amuletów. Spirytyzm często pociąga 

za sobą praktyki wróżbiarskie lub magiczne. Dlatego Kościół upomina wiernych, by wystrzegali się ich. Uciekanie się do tak zwanych tradycyjnych praktyk 

medycznych nie usprawiedliwia ani wzywania złych mocy, ani wykorzystywania łatwowierności drugiego człowieka. [KKK, 2117] 

CZWARTA NIEDZIELA ZWYKŁA 

 
WIARA, NADZIEJA, MIŁOŚĆ — WINTERHALTER, Józef Młodszy (1743, Vöhrenbach – 1807, Znojmo) 

lata 1780., olejny na płótnie, 64 × 43 cm, Muzeum Chrześcijaństwa, Ostrzyhom; źródło: www.wga.hu 

Z KSIĘGI JEREMIASZAJr 1, 4-5. 17-19 

Za panowania Jozjasza PAN skierował do mnie następujące słowo: 

»Zanim ukształtowałem cię w łonie matki, znałem cię, poświęciłem cię, 

nim przyszedłeś na świat, ustanowiłem cię prorokiem dla narodów. 

Ty zaś przepasz swoje biodra, wstań i mów wszystko, co ci rozkażę. 

Nie lękaj się ich, bym cię czasem nie napełnił lękiem przed nimi. 

A oto JA czynię cię dzisiaj twierdzą warowną, kolumną ze stali i murem 

spiżowym przeciw całej ziemi, przeciw królom judzkim i ich przywódcom, 

ich kapłanom i ludowi tej ziemi. 

Będą walczyć przeciw tobie, ale nie zdołają cię zwyciężyć, gdyż JA jestem 

z tobą, mówi PAN, by cię ochraniać«. 

PSALM RESPONSORYJNYPs 71 (70), 1-2. 3-4a. 5-6ab. 15ab i 17 (R.: por. 15b) 

REFREN: Będę wysławiał pomoc TWOJĄ, PANIE 

W TOBIE, PANIE, ucieczka moja, 

niech wstydu nie zaznam na wieki. 

Wyzwól mnie i ratuj w TWEJ sprawiedliwości, 

nakłoń ku mnie ucho i ześlij ocalenie. 

Bądź dla mnie skałą schronienia 

i zamkiem warownym, aby mnie ocalić, 

bo TY jesteś moją opoką i twierdzą. 

BOŻE mój, wyrwij mnie z rąk niegodziwca. 

Bo TY, mój BOŻE, jesteś moją nadzieją, 

PANIE, TOBIE ufam od młodości. 

TY byłeś moją podporą od dnia narodzin, 

od łona matki moim opiekunem. 

Moje usta będą głosiły TWOJĄ sprawiedliwość 

i przez cały dzień TWOJĄ pomoc. 

BOŻE, TY mnie uczyłeś od mojej młodości 

i do tej chwili głoszę TWOJE cuda. 

Z PIERWSZEGO LISTU ŚW. PAWŁA APOSTOŁA DO KORYNTIAN1 Kor 12, 31 – 13, 13 

Bracia: 

Starajcie się o większe dary: a ja wam wskażę drogę jeszcze doskonalszą. 

Gdybym mówił językami ludzi i aniołów, a miłości bym nie miał, 

stałbym się jak miedź brzęcząca albo cymbał brzmiący. 

Gdybym też miał dar prorokowania i znał wszystkie tajemnice, 

i posiadał wszelką wiedzę i wszelką możliwą wiarę, 

tak iżbym góry przenosił, a miłości bym nie miał, 

byłbym niczym. 

I gdybym rozdał na jałmużnę całą majętność moją, 

a ciało wystawił na spalenie, lecz miłości bym nie miał, 

nic bym nie zyskał. 

Miłość cierpliwa jest, łaskawa jest. 

Miłość nie zazdrości, nie szuka poklasku, nie unosi się pychą; 

nie dopuszcza się bezwstydu, nie szuka swego, 

nie unosi się gniewem, nie pamięta złego, 

nie cieszy się z niesprawiedliwości, 

lecz współweseli się z prawdą. 

Wszystko znosi, wszystkiemu wierzy, we wszystkim pokłada nadzieję, 

wszystko przetrzyma. 

Miłość nigdy nie ustaje, 

nie jest jak proroctwa, które się skończą,  

lbo jak dar języków, który zniknie, 

lub jak wiedza, której zabraknie. 

Po części bowiem tylko poznajemy, po części prorokujemy. 

Gdy zaś przyjdzie to, co jest doskonałe, zniknie to, co jest tylko częściowe. 

Gdy byłem dzieckiem, mówiłem jak dziecko, czułem jak dziecko, 

myślałem jak dziecko. 

Kiedy zaś stałem się mężem, wyzbyłem się tego, co dziecięce. 

Teraz widzimy jakby w zwierciadle, niejasno; 

wtedy zaś zobaczymy twarzą w twarz. 

Teraz poznaję po części, wtedy zaś poznam tak, jak i zostałem poznany. 

Tak więc trwają wiara, nadzieja, miłość, te trzy: 

z nich zaś największa jest miłość. 

AKLAMACJAŁk 4, 18 Alleluja, Alleluja, Alleluja 

PAN posłał MNIE, abym ubogim niósł dobrą nowinę, 

więźniom głosił wolność. 

SŁOWA EWANGELII WEDŁUG ŚW. ŁUKASZAŁk 4, 21-30 

W Nazarecie w synagodze, po czytaniu z proroctwa Izajasza, JEZUS 

powiedział: 

»Dziś spełniły się te słowa Pisma, któreście słyszeli«. 

A wszyscy przyświadczali MU i dziwili się pełnym wdzięku słowom, które 

płynęły z ust JEGO. I mówili: „Czyż nie jest to syn Józefa?”. 

Wtedy rzekł do nich: »Z pewnością powiecie MI to przysłowie: ‘Lekarzu, 

ulecz samego siebie’; dokonajże i tu w swojej ojczyźnie tego, co wydarzyło 

się, jak słyszeliśmy, w Kafarnaum«. 

I dodał: »Zaprawdę powiadam wam: Żaden prorok nie jest mile widziany 

w swojej ojczyźnie. 

Naprawdę mówię wam: Wiele wdów było w Izraelu za czasów Eliasza, 

kiedy niebo pozostawało zamknięte przez trzy lata i sześć miesięcy, 

tak że wielki głód panował w całym kraju; a Eliasz do żadnej z nich 

nie został posłany, tylko do owej wdowy w Sarepcie Sydońskiej. I wielu 

trędowatych było w Izraelu za proroka Elizeusza, a żaden z nich nie został 

oczyszczony, tylko Syryjczyk Naaman«. 

Na te słowa wszyscy w synagodze unieśli się gniewem. Porwali się z miej-

sca, wyrzucili GO z miasta i wyprowadzili aż na stok góry, na której 

ich miasto było zbudowane, aby GO strącić. 

ON jednak przeszedłszy pośród nich oddalił się. 

http://www.swzygmunt.knc.pl/
http://www.wga.hu/html/w/winterha/faithhop.html
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INFORMACJE PARAFIALNE 
 2.II (wtorek): Święto OFIAROWANIA PAŃSKIEGO — MATKI BOŻEJ 

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

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

 Msza św. wotywna o CHRYSTUSIE NAJWYŻSZYM i WIECZNYM 

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

 Msze św. ku czci NAJŚWIĘTSZEGO SERCA PANA JEZUSA o 1800. 
 Spowiedź 1. piątkowa ½ godz. przed Mszą św. 

 Chrzty w lutym w 4tą niedzielę miesiąca, 28.II, na sumie. 
Zgłoszenia do 19.II w kancelarii. Przygotowanie dla rodzi-
ców i chrzestnych 21.II po sumie, w kościele. 

 30.I (sobota) nasi duszpasterze zakończyli wizytę duszpaster-

ską, czyli KOLĘDĘ. Jeżeli jakaś Rodzina nie została 
nawiedzona w planowanym terminie, a chciałaby przyjąć 
swego duszpasterza z wizytą, prosimy! o umówienie się 

indywidualne. 
Księża serdecznie dziękują! za życzliwe i miłe przyjęcie, 

możliwość osobistego kontaktu i rozmowy, a także za ofiary 
złożone przy tej okazji. Bóg zapłać! 

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

24.I Ignacy Leopold ROMANOWSKI, Brześce  

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

INTENCJE MSZALNE I MODLITEWNE 

1.II 
(poniedziałek) 

730  

1800  

2.II 
(wtorek) 

845  

1800 † Mariusza i Mariana WALIGÓRÓW 

3.II 
(środa) 

730  

1800 
† Jadwigi STAROS, w 30. dzień po śmierci, 

Franciszki, Antoniego i Ryszarda KORNASZEWSKICH 

4.II 
(czwartek) 

730 w pewnej intencji 

1800 † Jana, w 1. rocznicę śmierci, i Andrzeja SIEDLECKICH 

5.II 
(piątek) 

730 w pewnej intencji 

1800 † Ewy WESOŁOWSKIEJ, w 1. rocznicę śmierci 

6.II 
(sobota) 

730  

1800  

7.II 
(niedziela) 

845 † Krystyny, Sylwestra i Wojciecha WENCŁAWIAKÓW 

1030 † Mariana i Kazimiery, w 12. rocznicę śmierci, MIRGOSÓW 

1200 

dziękczynna za udany przeszczep, 

z prośbą o dalsze łaski i opiekę BOŻĄ dla Teresy 

dziękczynna w 20. lecie założenia 

Parafialnego Koła Różańcowego 

1800 
† Janiny, Zofii i Józefa MICHALAKÓW, 

Wiktorii i Wojciecha GAWRYSIÓW 

SZARYMI SZEREGAMI… 

I iść będziemy w Polskę szarymi szeregami 

I będzie BÓG nad nami i będzie Naród z nami. 

I będziem szli, jak hymny, skroś wsi, skroś miast polami 

I będziem równać w prawo, szarymi szeregami 

Gdy cisną nam wyzwanie z Zachodu i ze Wschodu, 

Ruszymy do pochodu. Zawisza miecz nam poda, 

Zatętni ziemia twardo gąsienic kopytami 

I iść będziemy w ogień szarymi szeregami. 

Rozniosą się fanfary echami wysokimi 

Hen po piastowskiej ziemi szumami husarskimi. 

Za nami pójdzie Naród z orłem, ze sztandarami 

Powiedziem go szpalerem szarymi szeregami. 

I będziem Gmach budować rycerskim zwykłym bojem, 

Otworzym wszerz podwoje dla trudu, dla Pokoju. 

I będzie Polska młodą – my będziem Polakami 

I staniem w straż przed Gmachem szarymi szeregami. 

I iść będziemy z Polską szarymi szeregami 

I będzie BÓG z nami – i będzie Naród z nami. 

I będziem trwać – kamienie – wzdłuż dróg drogowskazami 

I wieść będziemy Młodych szarymi szeregami. 

JAŹWIŃSKI. Tomasz „Julek” (1925, Warszawa – 1943, Warszawa), „Hymn Szarych Szeregów”, 1943 

O autorze: uczeń I Państwowego Gimnazjum i Liceum im. Stefana Batorego w War-
szawie. Podharcmistrz, komendant „Zawiszy”, najmłodszej grupej harcerzy Szarych 
Szeregów, zrzeszającej chłopców i dziewczynki w wieku od 12 do 14 lat, redaktor 
podziemnych czasopism „Bądź Gotów” i „Przodownik”, autor pieśni szaro-
szeregowych. Na początku okupacji wysiedlony przez Niemców z rodziną 
z mieszkania podczas tworzenia tzw. „dzielnicy niemieckiej” na Powiślu. 
Zginął 25.XI.1943 w nieznanych okolicznościach po wyjściu z lokalu konspiracyjnego 
na krótko przed godziną policyjną… 

il. po lewej: Uczestnicy Akcji Kutschera. 1.II.1944 żołnierze oddziału specjalnego Kedywu Komendy Głównej 
Armii Krajowej „Pegaz”, pod dowództwem Bronisława Pietraszewicza „Lot” przeprowadzili udaną akcję likwidacji 
zbrodniarza niemieckiego, dowódcy SS i Policji na dystrykt warszawski Generalnego Gubernatorstwa, Franza 
Kutscherę, skazanego prawomocnym wyrokiem śmierci przez Polskie Państwo Podziemne na karę śmierci. 
Była to najważniejsza, zakończona sukcesem akcja bojowa wymierzona w funkcjonariusza niemieckiego aparatu 
terroru, przeprowadzona przez AK na terenie Generalnego Gubernatorstwa. 

PATRON TYGODNIA: BŁ. PATRYK O'LOUGHRAN, MĘCZENNIK 
Urodził się ok. 1577 w par. Donagh-
more hrabstwa Tyrone w Irlandii. 

Ojciec był parafialnym poborcą 
dziesięciny i podatków - irl. erenagh. 

Został kapłanem i posługiwał 
m.in. w domostwie lokalnego lorda, 
Hugona O'Neill, hrabiegoTyrone… 

Tymczasem już od XII w. w Irlandii 
trwała powolna kolonizacja angiel-
ska. Irlandczycy kilkukrotnie pro-
testowali. W latach 1594-1603 wy-
buchła tzw. wojna dziewięcioletnia. 

Rebelia została zgnieciona, ale 

4.IX.1607 większość przywódców – 
wśród nich Hugon O'Neill – zmuszona została do ucieczki na kontynent. 

Tam do lorda O'Neill przyłączył się Patryk, który jak się wydaje pogłębiał swoją 
wiedzę w jednym z flamandzkich uniwersytetów, i udał się z nim do Rzymu… 

Do Irlandii potajemnie powrócił w VI.1611 i prawie natychmiast został w Cork za-
trzymany. Osadzono go w więzieniu na zamku w Dublinie. Tam już więziono 
80-letniego ordynariusza diecezji Down-Connor bpa Korneliusza O’Devany… 

28.I.1612 obaj stanęli przed sądem. Oskarżeni byli o zdradę stanu, na podstawie 
tzw. Aktu Zwierzchności oraz tzw. Aktu Zdrady z 1570, mocą których za zdradę 
uznawano samo twierdzenie, że monarcha jest heretykiem… 

Obaj odmówili złożenia Przysięgi Zwierzchności protestanckiemu królowi Anglii… 

Większość „niezależnych” ławników – 11 z nich Anglików – uznała ich za winnych. 

1.II.1612 wywieziono ich na ciągnionej przez konia kracie – przywiązanych głową 
w dół – na miejsce straceń na George Hill. Orszakowi skazańców, których głowy 
podskakiwały na nierównościach, towarzyszyły tłumy dublinian… 

Bp O’Devany miał umrzeć pierwszy. Pragnąc, by jego śmierć nie osłabiła woli 
Patryka poprosił, by najpierw to on został stracony. Odmówiono mu. 

Ks. Patryk O'Loughran miał wówczas powiedzieć: „Wspomóż mnie, ojcze, swoją 
modlitwą do BOGA. Jestem pewien, że dzięki niej ani śmierć ani życie, ani książęta 
ani władza, ani rzeczy dzisiejsze ani przyszłe, nic nie będzie mnie w stanie 
oddzielić od miłości CHRYSTUSOWEJ i mojego braterstwa z tobą, ojcze!” 

Bp O’Devany ukląkł więc i zaczął się modlić za ks. Patryka… 

Dla „zdrajców” był tylko jeden wymiar kary — śmierć przez wspomniane 
„powieszenie, wypatroszenie i poćwiartowanie”. Skazańca na chwilę wieszano, po 
czym kat zdejmował go — jeszcze żywego — ze stryczka, okaleczał, rozcinał mu 
brzuch i wyrywał wewnętrzne narządy, w tym serce, i na gasnących oczach 
umierającego wrzucał je do ogniska z okrzykiem: „Oto serce zdrajcy”. Na koniec 
zwłoki ćwiartowano… 

Już dzień po egzekucji namiestnik angielski, lord Chichester, pisał w raporcie 
do swego monarchy: „tytularny biskup i ksiądz, wczoraj straceni za zdradę, uzna-
wani są za męczenników i adorowani jak święci”… 

Patryk beatyfikowany został 27.IX.1992 przez św. Jana Pawła II, w gronie 
17 irlandzkich męczenników angielskiej reformacji. (uroczystość 1/11 lutego) 

il:: PRZYWIEZIENIE SKAZAŃCA – BYFIELD, Maria (1795–1871), ok. 1830, rycina; źródło: jesuitinstitute.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 
 
SEW 

http://jesuitinstitute.org/Pages/Campion.htm
http://www.swzygmunt.knc.pl/

