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Mojżesz… rzekł BOGU: „Oto pójdę do Izraelitów i powiem im: BÓG ojców naszych posłał mnie do was. Lecz gdy oni mnie zapytają, jakie jest JEGO imię, to cóż im 

mam powiedzieć?” Odpowiedział BÓG Mojżeszowi: »JESTEM, KTÓRY JESTEM«. I dodał: »Tak powiesz synom Izraela: JESTEM posłał mnie do was… To jest imię 

MOJE na wieki i to jest MOJE zawołanie na najdalsze pokolenia«Wj 3, 13-15. 

Objawiając swoje tajemnicze imię JAHWE (JHWH), »JA JESTEM TYM, KTÓRY JEST«, »JA JESTEM TYM, KTÓRY JESTEM« lub »JA JESTEM, KTÓRY JESTEM«, BÓG mówi, kim jest 

i jakim imieniem należy GO wzywać. To imię BOŻE jest tajemnicze, tak jak BÓG jest tajemnicą. Jest ono imieniem objawionym, a zarazem w pewnej mierze 

uchyleniem się od ujawnienia imienia, i właśnie przez to wyraża ono najlepiej, kim jest BÓG, który nieskończenie przekracza to wszystko, co możemy 

zrozumieć lub powiedzieć o NIM; jest ON „BOGIEM ukrytym”Iz 45, 15. JEGO imię jest niewymownepor. Sdz 13, 18, a zarazem jest ON BOGIEM, który staje się bliski 

ludziom. [KKK, 206] 

PIĄTA NIEDZIELA ZWYKŁA 

 
POWOŁANIE ŚW. PIOTRA I ŚW. ANDRZEJA — FRA ANGELICO (brat Anioł) (ok. 1395, Rupecanina – 1455, Rzym) 

lata 1430., ozdobny inicjał, Mszał św. Dominika, muzeum św. Marka, Florencja źródło: www.allposters.com 

Z KSIĘGI IZAJASZAIz 6, 1-2a. 3-8 

W roku śmierci króla Ozjasza ujrzałem PANA, siedzącego na wysokim 

i wyniosłym tronie, a tren Jego szaty wypełniał świątynię. Serafiny stały 

ponad NIM; każdy z nich miał po sześć skrzydeł. 

I wołał jeden do drugiego: „Święty, Święty, Święty jest PAN ZASTĘPÓW. Cała 

ziemia pełna jest JEGO chwały”. Od głosu tego, który wołał, zadrgały futryny 

drzwi, a świątynia napełniła się dymem. 

I powiedziałem: „Biada mi! Jestem zgubiony! Wszak jestem mężem 

o nieczystych wargach i mieszkam pośród ludu o nieczystych wargach, 

a oczy moje oglądały KRÓLA, PANA ZASTĘPÓW!”. 

Wówczas przyleciał do mnie jeden z serafinów, trzymając w ręce węgiel, 

który kleszczami wziął z ołtarza. Dotknął nim ust moich i rzekł: „Oto 

dotknęło to twoich warg: twoja wina jest zmazana, zgładzony twój grzech”. 

I usłyszałem głos PANA mówiącego: »Kogo mam posłać? Kto by Nam 

poszedł?« 

Odpowiedziałem: „Oto ja, poślij mnie!”. 

PSALM RESPONSORYJNYPs 138 (137), 1-2a. 2bc-3. 4-5. 7c-8 (R.: por. 1c) 

REFREN: Wobec aniołów psalm zaśpiewam PANU 

Będę CIĘ sławił, PANIE, z całego serca, 

bo usłyszałeś słowa ust moich. 

Będę śpiewał CI psalm wobec aniołów, 

pokłon CI oddam w TWOIM świętym przybytku. 

I będę sławił TWE imię za łaskę i wierność, 

bo ponad wszystko wywyższyłeś TWE imię i obietnicę. 

Wysłuchałeś mnie, kiedy CIĘ wzywałem, 

pomnożyłeś moc mojej duszy. 

Wszyscy królowie ziemi będą dziękować TOBIE, PANIE, 

gdy usłyszą słowa ust TWOICH, 

i będą opiewać drogi PANA: 

„Zaprawdę, chwała PANA jest wielka”. 

Wybawia mnie TWOJA prawica. 

PAN za mnie wszystkiego dokona. 

PANIE, TWA łaska trwa na wieki, 

nie porzucaj dzieła rąk TWOICH. 

Z PIERWSZEGO LISTU ŚW. PAWŁA APOSTOŁA DO KORYNTIAN1 Kor 15, 1-11 

Przypominam, bracia, Ewangelię, którą wam głosiłem, którą przyjęliście 

i której też trwacie. Przez nią również będziecie zbawieni, jeżeli ją zacho-

wacie tak, jak wam rozkazałem. 

Chyba żebyście uwierzyli na próżno. 

Przekazałem wam na początku to, co przejąłem; że CHRYSTUS umarł 

za nasze grzechy zgodnie z Pismem, że został pogrzebany, że zmartwych-

wstał trzeciego dnia zgodnie z Pismem: i że ukazał się Kefasowi, a potem 

Dwunastu, później zjawił się więcej niż pięciuset braciom równocześnie; 

większość z nich żyje dotąd, niektórzy zaś pomarli. Potem ukazał się 

Jakubowi, później wszystkim apostołom. 

W końcu, już po wszystkich, ukazał się także i mnie jako poronionemu 

płodowi. Jestem bowiem najmniejszy ze wszystkich apostołów i niegodzien 

zwać się apostołem, bo prześladowałem Kościół BOŻY. 

Lecz za łaską BOGA jestem tym, czym jestem, a dana mi łaska JEGO 

nie okazała się daremna; przeciwnie, pracowałem więcej od nich 

wszystkich, nie ja, co prawda, lecz łaska BOŻA ze mną. 

Tak więc czy to ja, czy inni, tak nauczamy i tak wyście uwierzyli. 

AKLAMACJAMt 4, 19 Alleluja, Alleluja, Alleluja 

Pójdźcie za MNĄ, 

a uczynię was rybakami ludzi. 

SŁOWA EWANGELII WEDŁUG ŚW. ŁUKASZAŁk 5, 1-11 

Zdarzyło się raz, gdy tłum cisnął się do JEZUSA, aby słuchać słowa BOŻEGO, 

a ON stał nad jeziorem Genezaret, że zobaczył dwie łodzie, stojące 

przy brzegu, rybacy zaś wyszli z nich i płukali sieci. Wszedłszy do jednej 

łodzi, która należała do Szymona, poprosił go, żeby nieco odbił od brzegu. 

Potem usiadł i z łodzi nauczał tłumy. 

Gdy przestał mówić, rzekł do Szymona: »Wypłyń na głębię i zarzućcie sieci 

na połów«. A Szymon odpowiedział: „Mistrzu, przez całą noc pracowaliśmy 

i niceśmy nie ułowili. Lecz na TWOJE słowo zarzucę sieci”. 

Skoro to uczynili, zagarnęli tak wielkie mnóstwo ryb, że sieci ich zaczynały 

się rwać. Skinęli więc na wspólników w drugiej łodzi, żeby im przyszli 

z pomocą. Ci podpłynęli i napełnili obie łodzie, tak że się prawie zanurzały. 

Widząc to Szymon Piotr przypadł JEZUSOWI do kolan i rzekł: „Odejdź 

ode mnie, PANIE, bo jestem człowiek grzeszny”. I jego bowiem, i wszystkich 

jego towarzyszy w zdumienie wprawił połów ryb, jakiego dokonali; 

jak również Jakuba i Jana, synów Zebedeusza, którzy byli wspólnikami 

Szymona. 

Lecz JEZUS rzekł do Szymona: »Nie bój się, odtąd ludzi będziesz łowił«. 

I przyciągnąwszy łodzie do brzegu, zostawili wszystko i poszli za NIM. 

PATRON TYGODNIA: ŚW. PIOTR OD JEZUSA MALDONALDO Y LUCERO, MĘCZENNIK 
Urodził się 15.VI.1892 w Chihuahua w Meksyku. Był nieślubnym synem 
Apolinarego Maldonaldo i Michaliny z domu Lucero. Miał 7 braci. 

W wieku 17 lat wstąpił do seminarium duchownego. Był przeciętnym studentem, 
acz bardzo pobożnym. Ukuł powiedzenie, które często później powtarzał: „Serce 
zawsze miej w niebie i w tabernakulum”… 

W latach 1913-4, w czasie pierwszej fazy rewolucji i prześladowań katolików 
seminarium duchowne zostało zamknięte. Większość seminarzystów uciekła 
do El Paso w Teksasie. Piotr pozostał w Chihuahua … dokończenie na odwrocie… 

http://www.swzygmunt.knc.pl/
http://www.allposters.com/-sp/The-Calling-of-St-Peter-and-St-Andrew-Detail-of-Historiated-Initial-O-from-a-Missal-1430s-Posters_i1742486_.htm


 

 NNN RRR    VVVIII ///222000111666    (((777222111)))    
 

Wyd. Redakcja parafia św. Zygmunta, ul. Wiślana 85, 05-507, Słomczyn strona — 2 — 
Nakład: 400 egz. 7 lutego AD 2016 

INFORMACJE PARAFIALNE 
 8.II (niedziela): I NIEDZIELA MIESIĄCA 

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

 10.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.). 

 13.II (sobota): WYPOMINKI o 1715. O 1800 Msza św. za zmarłych 
polecanych w WYPOMINKACH. 

 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. 

 Zainteresujmy się! prasą katolicką. Naprawdę warto! 

ODESZLI 
W ostatnim czasie odeszli z naszego grona: 

śp. Janina SIWIŃSKA  27.I.2016 l. 87 

śp. Piotr STĘPIEŃ  25.I.2016 l. 24 

śp. Barbara Krystyna ŻURAWSKA  25.I.2016 l. 76 

śp. Krystyna KULCZYK  24.I.2016 l. 81 

Wieczne odpoczywanie racz Im dać PANIE! 

INTENCJE MSZALNE I MODLITEWNE 

8.II 
(poniedziałek) 

730  

1800 † Teresy Jadwigi DRUSZCZYŃSKIEJ, w 30 dzień po śmierci 

9.II 
(wtorek) 

730  

1800 
† Grażyny ŁĄCZYŃSKIEJ, 

dziadków FABISIAKÓW i ŁĄCZYŃSKICH 

10.II 
(środa) 

845 
† Anny, Wacława CAPPÓW, 

Rozalii MIKUSZEWSKIEJ, w 75 rocznicę deportacji 

1545  

1800 
dziękczynna z racji 20 rocznicę ślubu Ewy i Jana, 

z prośbą o dalsze blogosławieństwo BOŻE i potrzebne łaski  

11.II 
(czwartek) 

730  

1800 † Pelagii, w 5 rocznicę śmierci, i Henryka WYSOCKICH 

12.II 
(piątek) 

730  

1800  

13.II 
(sobota) 

730  

1715 WYPOMINKI 

1800 † zmarłych polecanych w WYPOMINKACH 

14.II 
(niedziela) 

845 
† Julii i Wojciecha RAWSKICH, 

Jana i Janiny GUBÓW 

1030 † Jolanty MAĆKOWIAK 

1200 † Jana STĘPNIAKA, w 3 rocznicę śmierci 

1800 † Jacka ROSZCZYKA  

SZCZYPTA PROCHU… 
Trzymam w ręku szczyptę prochu 

z gałązek palmowych zeszłorocznych 

posypuję pochylone głowy i zaklinam 

pamiętaj człowiecze… 

Myśli moje błądzą między grobami 

po mauzoleach spacerują wolno 

i oglądają przeróżne urny 

toczone w kamieniu 

drewniane ozdobne skrzynki 

złocone walce metalowe 

Zdmuchują wiekowy proch 

z nagrobnych kamiennych płyt 

z wyrżniętym napisem 

już dziś nie do odczytania 

celtyckie łacińskie i greckie 

asyryjskie babilońskie sumeryjskie 

klinowe obrazkowe majuskuły 

Na koniec z podziemi klasztornych 

i z kolegiackich katakumb 

wychylają się ku mnie 

świeże w kolorach lecz z powagą w oku 

trumienne portrety sarmackie 

I wreszcie drobinę popiołu zatrzymuje 

bezwstydne pytanie 

całkiem współczesne 

Czy to tylko tyle 

i nic więcej 

ks. DRZEWIECKI. Mirosław (ur. 1940, Rudnia), „Popielec” 

 
POPIELEC — ANDRIOLLI, Michał Elwiro (1836, Wilno – 1893, Nałęczów) 

ok. 1882, rysunek źródło: www.polinow.pl 

PATRON TYGODNIA: ŚW. PIOTR OD JEZUSA MALDONALDO Y LUCERO, MĘCZENNIK, DOK. 
Po unormowaniu sytuacji przyjął, 25.I.1918 w El Paso 
w Teksasie z rąk bpa Antoniego Schulera, święcenia. 

1.I.1924 został proboszczem parafii pw. św. Elżbiety w San-
ta Isabel, niedaleko Chihuahua. 

W latach 1926-9, gdy rządził mason 33-stopnia, Elíasz 
Calles, wielbiciel Lenina i Trockiego, „osobisty wróg Boga” 
– jak głosił; gdy trwało tzw. powstanie Cristeros, Kościół 
zszedł – dosłownie – do katakumb. Piotr ukrywał się – 
mówiono, że ścigano go „jak zwierzę”. 

Kościoły otwarto w 1929, ale w 1932 tam, gdzie uprzednio 
posługiwało 4,500 kapłanów, pozostało tylko 334… 

Antykatolickie dekrety jednak pozostały. Piotr nieustannie 
był dręczony. Wielokrotnie go bito, zmuszano do opusz-

czenia parafii. Zawsze wracał… 

Pracował wśród Indian z plemienia Tarahumara, próbując ograniczyć plagę 
alkoholizmu, która niszczyła ich społeczność. Wspomagał biedne rodziny, 
zarówno finansowo jak i rzeczowo. Nauczał dzieci… 

Kolejna fala prześladowań nadeszła w 1936. Znów musiał się ukrywać. 

W 1936, w Wielki Piątek, wracając z posługi u umierającej kobiety do miejsca, 
gdzie się ukrywał, został zaatakowany przez lewacką bandę i postrzelony. 
Następnego dnia naliczono ponad 400 łusek. Przeżył… 

10.II.1937, w Popielec, do domu, gdzie się ukrywał, wkroczyli żołdacy. Spętanego, 
boso przepędzono do ratusza w Chihuahua. Tam został pobity. Po kolejnym 
ciosie upuścił chronione cyborium z konsekrowanymi HOSTIAMI. Bandyci 
NAJŚWIĘTSZY SAKRAMENT … podnieśli i siłą wepchnęli w usta bitego kapłana. 

W ten sposób spełnili niejako jego ostatnią, niewypowiedzianą wolę… 

W końcu Piotra wyrzucono na ulicę. Połamany, z wybitymi zębami, wykłutym 
lewym okiem i uszkodzoną czaszką zmarł następnego dnia – w rocznicę swojej 
Mszy św. prymicyjnej, w dniu szczególnej patronki, MATKI BOŻEJ Z LOURDES. 

Beatyfikowany został 22.XI.1992, a kanonizowany 21.V.2000 w gronie 25 męczen-
ników powstania Cristeros, przez św. Jana Pawła II… (uroczystość 11 lutego) 

il:: PIOTR OD JEZUSA MALDONALDO Y LUCERO; źródło: commons.wikimedia.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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