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Błogosławieństwa znajdują się w centrum przepowiadania JEZUSA. 

Ich ogłoszenie podejmuje obietnice dane narodowi wybranemu od czasów Abrahama. 

Wypełnia je, wskazując za ich pośrednictwem nie tylko na korzystanie z dóbr ziemskich, ale na Królestwo niebieskie: 

»Błogosławieni…«Mt 5, 1-12a. [KKK, 1716] 

CZWARTA NIEDZIELA ZWYKŁA 

 

BŁOGOSŁAWIEŃSTWO CHRYSTUSA — GRECO, El (1541, Candia – 1614, Toledo) 

ok. 1606, olejny na płótnie, 98×78 cm, katedra, Toledo; źródło: www.wga.hu 

Z KSIĘGI PROROKA SOFONIASZASo 2, 3; 3, 12-13 

Szukajcie PANA, wszyscy pokorni ziemi, którzy wypełniacie JEGO nakazy; 

szukajcie sprawiedliwości, szukajcie pokory, może się ukryjecie w dzień 

gniewu PAŃSKIEGO. 

Zostawię pośród ciebie lud pokorny i biedny, a szukać będą schronienia 

w imieniu PANA. 

Reszta Izraela nie będzie czynić nieprawości ani wypowiadać kłamstw. 

I nie znajdzie się w ich ustach zwodniczy język, gdy paść się będą i wyle-

giwać, a nie będzie nikogo, kto by ich przestraszył. 

PSALM RESPONSORYJNYPs 146 (145), 6c-7. 8-9a. 9b-10 (R.: por. Mt 5, 3) 

REFREN: Ubodzy duchem mają wstęp do nieba 

PAN moim światłem i zbawieniem moim, 

BÓG wiary dochowuje na wieki, 

uciśnionym wymierza sprawiedliwość, 

chlebem karmi głodnych, 

wypuszcza na wolność uwięzionych. 

PAN przywraca wzrok ociemniałym, 

PAN dźwiga poniżonych. 

PAN kocha sprawiedliwych, 

PAN strzeże przybyszów. 

Ochrania sierotę i wdowę, 

lecz występnych kieruje na bezdroża. 

PAN króluje na wieki, 

BÓG twój, SYJONIE, przez pokolenia. 

Z PIERWSZEGO LISTU ŚW PAWŁA APOSTOŁA DO KORYNTIAN1 Kor 1, 26-31 

Przypatrzcie się, bracia, powołaniu waszemu! 

Według oceny ludzkiej niewielu tam mędrców, niewielu możnych, niewielu 

szlachetnie urodzonych. 

BÓG wybrał właśnie to, co głupie w oczach świata, aby zawstydzić 

mędrców, wybrał, co niemocne, aby mocnych poniżyć; i to, co nieszla-

chetnie urodzone według świata oraz wzgardzone, i to, co w ogóle nie jest, 

wyróżnił BÓG, by to, co jest, unicestwić, tak by się żadne stworzenie 

nie chełpiło wobec BOGA. 

Przez NIEGO bowiem jesteście w CHRYSTUSIE JEZUSIE, który stał się dla nas 

mądrością od BOGA i sprawiedliwością, i uświęceniem, i odkupieniem, aby 

jak to jest napisane, 

„w PANU się chlubił ten, kto się chlubi”. 

AKLAMACJAMt 5, 12a Alleluja, Alleluja, Alleluja 

Cieszcie się i radujcie, 

albowiem wielka jest wasza nagroda w niebie. 

SŁOWA EWANGELII WEDŁUG ŚW. MATEUSZAMt 5, 1-12a 

JEZUS, widząc tłumy, wyszedł na górę. 

A gdy usiadł, przystąpili do NIEGO JEGO uczniowie. 

Wtedy otworzył usta i nauczał ich tymi słowami: 

»Błogosławieni ubodzy w duchu, 

albowiem do nich należy królestwo niebieskie. 

Błogosławieni, którzy się smucą, 

albowiem oni będą pocieszeni. 

Błogosławieni cisi, 

albowiem oni na własność posiądą ziemię. 

Błogosławieni, którzy łakną i pragną sprawiedliwości, 

albowiem oni będą nasyceni. 

Błogosławieni miłosierni, 

albowiem oni miłosierdzia dostąpią. 

Błogosławieni czystego serca, 

albowiem oni BOGA oglądać będą. 

Błogosławieni, którzy wprowadzają pokój, 

albowiem oni będą nazwani synami BOŻYMI. 

Błogosławieni, którzy cierpią prześladowanie dla sprawiedliwości, 

albowiem do nich należy królestwo niebieskie. 

Błogosławieni jesteście, gdy wam urągają i prześladują was 

i gdy z mego powodu mówią kłamliwie wszystko złe o was. 

Cieszcie się i radujcie, 

albowiem wielka jest wasza nagroda w niebie«. 

PATRON TYGODNIA: BŁ. FRANCISZEK TAYLOR, MĘCZENNIK 

Na świat przyszedł w 1550 w rodzinnej posiadłości 
w Swords, małym miasteczku w hrabstwie Dublin w Irlandii. 

Był synem Roberta i Elżbiety z domu Golding. Pochodził 
ze szlacheckiej rodziny. 

Jako młodszy syn nie odziedziczył rodzinnego majątku 
i przeniósł się do Dublina. Tam ożenił z Gennet Shelton, 
wnuczką Lorda Majora tego miasta, a jednocześnie wnuczką 
św. Małgorzaty Ball, irlandzkiej męczennicy. 

Mieli sześcioro dzieci. 

W 1595 został, mimo opozycji protestanckiej, wybrany 
majorem – czyli burmistrzem – Dublina. 

Proces wprowadzania anglikanizmu i wymuszania schizmy 
trwał w Irlandii od lat. Wybuchały powstania, krwawo 
tłumione przez Anglików. 11.III.1605 król angielski, Jakub I, ogłosił amnestię. 
Wydawało się, że najtrudniejsze czasy dla katolików minęły. Kilka miesięcy 
później aliści prześladowania wznowiono… 

Namiestnikiem został Artur Chichester, ekstremista protestancki… 

I wówczas Franciszek został wybrany do nowego Parlamentu Irlandii, ale ponie-
waż odmówił złożenia Przysięgi Zwierzchności, czyli uznania monarchy 
brytyjskiego za głowę kościoła w Irlandii, nie został zaprzysiężony. dokończenie na odwrocie 

http://www.swzygmunt.knc.pl/
http://www.wga.hu/html_m/l/lorenzo/venezian/predell2.html
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INFORMACJE PARAFIALNE 
 W sobotę 28.I nasi przewodnicy duchowi zakończyli wizytę 

duszpasterską, czyli KOLĘDĘ: 
 Księża serdecznie dziękują! za życzliwe i miłe przyjęcie, 

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

 Jeżeli jakaś rodzina w planowanym terminie nie została 
odwiedzona, a chciałaby przyjąć księdza z wizytą, prosimy! 

o umówienie się indywidualne. 
 31.I (wtorek): Spotkania młodzieży przygotowującej się do sakra-

mentu bierzmowania (w domu rekolekcyjnym): 
 o 1700 — dziewczęta; 
 o 1800 — chłopcy. 

 2.II (czwartek): 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. 
 Ks. Michał zaprasza! rodziców i uczestników – dzieci 

i młodzież z naszej parafii – zimowiska w Zwardoniu 
w dniach 11–17.II, na spotkanie organizacyjne — o 1900, 
w domu rekolekcyjnym. 

 3.II (piątek): 1. PIĄTEK MIESIĄCA. 
 Msza św. ku czci NAJŚWIĘTSZEGO SERCA PANA JEZUSA o 1800. 
 Msza św. dla dzieci o 1545. 
 Spowiedź 1. piątkowa ½ godz. przed Mszą św. 
 O 2000 „Wieczór modlitwy” – adoracja JEZUSA w NAJ-

ŚWIĘTSZYM SAKRAMENCIE, w Słowie, w śpiewie, w ciszy… 
Prośby, podziękowania, etc., które polecane będą JEZUSOWI 
można składać do specjalnej skrzynki w kościele. 

 4.II (sobota): 1. SOBOTA MIESIĄCA. 

 Msza św. o NIEPOKALANYM SERCU MARYI o 1800. 
 5.II (niedziela): 

 Po sumie comiesięczna adoracja NAJŚWIĘTSZEGO SAKRA-
MENTU. 

 Po adoracji spotkanie Kół Żywego Różańca. 
 W nadchodzące ferie zimowe Parafialny Zespół Caritas 

współorganizuje obóz narciarski w Grywałdzie. 
Wśród uczestników planuje się piętnaścioro dzieci z rodzin 
ubogich, których nie stać na pokrycie kosztów wyjazdu. 
Zwracamy się z gorącą prośbą o finansowe wsparcie naszej 
inicjatywy, gdyż bez pomocy parafian dzieci te nie będą miały 
– jak ich ró-wieśnicy – możliwości wyjazdu i odpoczynku 
zimowego. 
Wsparcie można wpłacać na konto Zespołu Caritas: 

PKO S.A. VII O. w Warszawie – 51 1240 1109 1111 0010 1498 1185 

lub przekazywać bezpośrednio organizatorom wyjazdu. 
Za wszystkie ofiary serdecznie dziękujemy! 

 Chrzty w lutym w 4. niedzielę miesiąca, 26.II, na sumie. 
Zgłoszenia do 17.II w kancelarii. Przygotowanie dla rodzi-
ców i chrzestnych 19.II po sumie, w kościele. 

INTENCJE MSZALNE I MODLITEWNE 

30.I 
(poniedziałek) 730 

† Henryka SYKULAKA, w 2 rocznicę śmierci, 

Janiny SYKULAK 

31.I 
(wtorek) 845 † Heleny i Władysława KANAKÓW 

1.II 
(środa) 

730  

1800 † Honoraty 

2.II 
(czwartek) 

845 o nawrócenie grzeszników 

1800 † Mariusza i Mariana WALIGÓRÓW 

3.II 
(piątek) 

730  

1545 
† Anny GRUDZIEŃ, w 20 rocznicę śmierci, 

Marii ŻMIJAK, w 39 rocznicę śmierci 

1800 † Marianny WYSZOGRODZKIEJ 

4.II 
(sobota) 

730 † Grażyny ŁĄCZYŃSKIEJ 

1800 
† Ewy Marii WESOŁOWSKIEJ, 

Ryszarda WESOŁOWSKIEGO, 

Haliny i Stanisława STĘPNIEWSKICH 

5.II 
(niedziela) 

845 
† Janiny, Stefana i Ryszarda FABISIAKÓW, 

Henryka i Stanisława NIERZWICKICH 

1030 † Wiktora SUWARY, w 16 rocznicę śmierci 

1200 w pewnej intencji 

1800  

KRÓLEWSKI DIADEMIE W DŁONI TWEGO BOGA… 
Siostro, Bracie – Konsekrowani! 

„Jesteś królewskim diademem 

w JEGO dłoni”Iz 62,3. 

Cały TWÓJ jestem, o MARYJO! 

Jam sługa TWÓJ, 

SŁUŻEBNICO PAŃSKA! […] 

Nauczcie się patrzeć na wszystko 

jak konsekrowani. 

To nasze dzieci! 

Potrzeba mi konsekrowanych 

Nauczycieli, 

salezjanów i michalitów, 

aby ocalić najbiedniejszych. 

[Za kilka dni] jest święto 

Ofiarowania PAŃSKIEGO, 

a po naszemu 

Święto MATKI BOSKIEJ GROMNICZNEJ. 

Wiem, że to jest ta sama 

ZAGRZEWNA, JAGODNA, ZIELNA, 

SIEWNA, ADWENTNA, GROMNICZNA, 

a taka nasza i taka śliczna. […] 

Od wilków nas broni, 

bo tam w chatynce ktoś mówi na dobranoc: 

Pod TWOJĄ obronę. 

To ONA, GROMNICZNA ma was bronić 

od wilków i nawałnic. 

Domy nasze są bezpieczne 

od pożarów, powodzi i kradzieży 

ale życie stało się niebezpieczne, 

pełne gorszych zagrożeń. 

Tylko ONA nas obroni. 

Lubię patrzeć na płomień świecy. 

Spala się moja roratka i gromnica. 

Życie mi ucieka. 

Każdego wieczoru mówię za Symeonem, 

Teraz mogę spokojnie umrzeć, 

bo oczy moje oglądały ZBAWICIELA, 

Światłość na oświecenie pogan 

i na chwałę ludu naszegopor. Łk 2,32. 

Siostro Konsekrowana, Bonifratrzy Kochani, 

przyprowadźcie mi kapłana, 

gdy się będę wybierał w ostatnią drogę bezradnie. 

Bracie Konsekrowany, 

daj mi do ręki gromnicę, aby jej płomień, 

„stał się ŚWIATŁOŚCIĄ, która nie zna zmierzchu”pieśń pożegnalna. 

Pomódlcie się za mnie do Świętego Józefa 

i niech przyjdzie po mnie moja GROMNICZNA 

„i okaże mi JEZUSA, błogosławiony owoc JEJ Łona”antyfona Witaj Królowo. 

Nie dlatego, żem konsekrowany, 

ale dlatego, że byłem wiernym i sługą SŁUŻEBNICY. 

Potem niech już będzie niebo. 

O to CIĘ proszę: 

„O łaskawa, o litościwa, o słodka PANNO MARYJO”antyfona Witaj Królowo 

NIEPOKALANA! 

„Królewski diademie w dłoni TWEGO BOGA”Iz 62,3. 

Józef ZAWITKOWSKI (ur. 1938, Wał k. Nowego Miasta n. Pillicą), fragm. homilii, 31.I.2005, Niepokalanów 

il. powyżej : MATKA BOSKA GROMNICZNA — ANDRIOLLI, Michał Elwiro (1836, Wilno –1893, Nałęczów) 
wypalanie znaku krzyża na belce powały chaty; źródło: commons.wikimedia.org 

PATRON TYGODNIA: BŁ. FRANCISZEK TAYLOR, MĘCZENNIK, DOKOŃCZENIE 

W 1613 został aresztowany… 

Przez siedem lat przetrzymywany był – bez sądu – w więzieniu na zamku dubliń-
skim, odmawiając porzucenia wiary i złożenia Przysięgi Zwierzchności… 

W więzieniu też 30.I.1621, o 18
00

, zmarł. 

Pochowany został w rodzinnym grobie przy kościele pw. św. Audeona w Dublinie. 

Beatyfikowany został 27.ix.1992 przez św. Jana Pawła II, w gronie 17 ofiar 
reformacji angielskiej w Irlandii. 

Anglikom nie udało się sterroryzować Irlandii… (uroczystość 30 stycznia) 

il: na odwrocie: FRANCISZEK TAYLOR – pomnik, brąz, katedra pw. Niepokalanego Poczęcia, Dublin; - źródło: www.catholicireland.net 

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 Michał BOGDAN 
 

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Andriolli_Gromniczna.jpg
http://www.catholicireland.net/saintoftheday/blesseds-margaret-ball-and-francis-taylor/
http://www.swzygmunt.knc.pl/

