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Lud BOŻY posiada cechy charakterystyczne, które zdecydowanie odróżniają go od ugrupowań religijnych, etnicznych, politycznych czy kulturowych w historii: 

— Jest on Ludem BOŻYM: BÓG nie jest własnością żadnego narodu. To ON nabył dla siebie lud tych, którzy kiedyś nie byli ludem: „wybrane plemię, królewskie 

kapłaństwo, naród święty”1 P 2, 9; 

— Członkiem tego Ludu staje się człowiek nie przez narodzenie fizyczne, ale przez „narodzenie z wysoka”, „z wody i z DUCHA”J 3, 3-5, to znaczy przez wiarę 

w CHRYSTUSA i chrzest; 

— Zwierzchnikiem (GŁOWĄ) tego Ludu jest JEZUS CHRYSTUS (namaszczony, MESJASZ); ponieważ to samo namaszczenie, czyli DUCH ŚWIĘTY, spływa z GŁOWY 

na CIAŁO, dlatego jest on „Ludem mesjańskim”; 

— „Udziałem tego Ludu jest godność i wolność synów BOŻYCH, w których sercach DUCH ŚWIĘTY mieszka jak w świątyni”; 

— „Jego prawem jest nowe przykazanie miłości, tak jak umiłował nas sam CHRYSTUS”por. J 13, 34. Jest to „nowe” prawo DUCHA ŚWIĘTEGORz 8, 2; Ga 5, 25; 

— Jest posłany, aby być solą ziemi i światłem światapor. Mt 5, 13-16. „Stanowi dla całego rodzaju ludzkiego potężny zalążek jedności, nadziei i zbawienia”. 

— „Jego celem jest Królestwo BOŻE, zapoczątkowane na ziemi przez samego BOGA, mające rozszerzać się coraz dalej, aż na końcu wieków dopełnione 

zostanie również przez BOGA”Sobór Watykański II, konst. Lumen gentium, 9. [KKK, 782] 

PIĄTA NIEDZIELA ZWYKŁA 

 

JEROZOLIMO, JEROZOLIMO — TISSOT, Jakub Józef Jacek (1836, Nantes – 1902, Buillon) 

1886–94, farby wodne, podłoże grafitowe, szary papier, 17.5×21.3 cm, muzem Brooklyn; źródło: www.brooklynmuseum.org 

Z KSIĘGI PROROKA IZAJASZAIz 58, 7-10 

Tak mówi PAN: 

»Dziel swój chleb z głodnym, do domu wprowadź biednych tułaczy, 

nagiego, którego ujrzysz, przyodziej i nie odwracaj się od współziomków. 

Wtedy twoje światło wzejdzie jak zorza i szybko rozkwitnie twe zdrowie. 

Sprawiedliwość twoja poprzedzać cię będzie, chwała PAŃSKA iść będzie 

za tobą. 

Wtedy zawołasz, a PAN odpowie, wezwiesz pomocy, a ON rzeknie: 

‘Oto jestem!’ 

Jeśli u siebie usuniesz jarzmo, przestaniesz grozić palcem i mówić 

przewrotnie, jeśli podasz twój chleb zgłodniałemu i nakarmisz duszę 

przygnębioną, wówczas twe światło zabłyśnie w ciemnościach, a twoja 

ciemność stanie się południem«. 

PSALM RESPONSORYJNYPs 112 (111), 4-5. 6-7. 8a i 9 (R.: 4a) 

REFREN: Wschodzi w ciemnościach jak światło dla prawych 

ON wschodzi w ciemnościach jak światło dla prawych, 

łagodny, miłosierny i sprawiedliwy. 

Dobrze się wiedzie człowiekowi, który z litości pożycza 

i swoimi sprawami zarządza uczciwie. 

Sprawiedliwy nigdy się nie zachwieje 

i pozostanie w wiecznej pamięci. 

Nie przelęknie się złej nowiny, 

jego mocne serce zaufało PANU. 

JEGO wierne serce lękać się nie będzie. 

Rozdaje i obdarza ubogich, 

jego sprawiedliwość będzie trwała zawsze, 

wywyższona z chwałą będzie jego potęga. 

Z PIERWSZEGO LISTU ŚW PAWŁA APOSTOŁA DO KORYNTIAN1 Kor 2, 1-5 

Bracia, 

przyszedłszy do was, nie przybyłem, aby błyszcząc słowem i mądrością, 

głosić wam świadectwo BOŻE. 

Postanowiłem bowiem, będąc wśród was, nie znać niczego więcej, 

jak tylko JEZUSA CHRYSTUSA, i to ukrzyżowanego. 

I stanąłem przed wami w słabości i w bojaźni, i z wielkim drżeniem. 

A mowa moja i moje głoszenie nauki nie miały nic z uwodzących 

przekonywaniem słów mądrości, lecz były ukazywaniem ducha i mocy, 

aby wiara wasza opierała się nie na mądrości ludzkiej, lecz na mocy BOŻEJ. 

AKLAMACJAJ 8, 12 Alleluja, Alleluja, Alleluja 

JA jestem światłością świata, 

kto idzie za MNĄ, będzie miał światło życia. 

SŁOWA EWANGELII WEDŁUG ŚW. MATEUSZAMt 5, 13-16 

JEZUS powiedział do swoich uczniów: 

»Wy jesteście solą ziemi. 

Lecz jeśli sól utraci swój smak, czymże ją posolić? 

Na nic się już nie przyda, chyba na wyrzucenie i podeptanie przez ludzi. 

Wy jesteście światłem świata. 

Nie może się ukryć miasto położone na górze. 

Nie zapala się też lampy i nie umieszcza pod korcem, ale na świeczniku, 

aby świeciła wszystkim, którzy są w domu. 

Tak niech wasze światło jaśnieje przed ludźmi, aby widzieli wasze dobre 

uczynki i chwalili OJCA waszego, który jest w niebie«. 

PATRON TYGODNIA: BŁ. JÓZEF SÁNCHEZ Y DEL RÍO, MĘCZENNIK 

Na świat przyszedł 28.III.1913 w Sahuayo, w stanie 
Michoacán de Ocampo, w Meksyku. 

Był czwartym synem Macario Sancheza i Marii z do-
mu del Río. 

Zwany „Joselito” uczył się w rodzinnym miasteczku, 
a następnie w Guadalajarze, w stanie Jalisco. 

W 1924 władzę w Meksyku objął Elías Calles – ma-
son 33 stopnia, który sam o sobie mawiał, że jest 
„osobistym wrogiem Boga” i „antychrystem”. Zapo-
wiedział, że chce zniszczyć Kościół, zaczynając 
od sprowokowania katolików, a potem ich rzezi… 

Wydalił zagranicznych księży. Zamknął klasztory, 
szkoły i domy opieki prowadzone przez Kościół. 

Zorganizował akcję propagandową, połączoną z bez-
czeszczeniem kościołów, profanacją Najświętszego 
Sakramentu, uprawianiem orgii w czasie parodio-
wanych Mszy św. i głoszeniem bluźnierczych kazań. 

W 1926 ogłosił dekret nakazujący księżom opuszczenie parafii wiejskich i prze-
niesienie do miast. Budynki kościelne zrabowano. 

W odpowiedzi biskupi od 1.VIII.1926 zamknęli wszystkie kościoły w Meksyku. 
Msze św. odprawiane miały być tylko w prywatnych domach… 

Kościół zszedł — dosłownie — do katakumb. 

Masońska polityka spowodowała reakcję. Po otwarciu przez rząd ognia 3.VIII.1926 
do wiernych w Guadalajarze, manifestem „A la Nación” rozpoczęło się tzw. pow-
stanie Cristeros. dokończenie na odwrocie 

http://www.swzygmunt.knc.pl/
https://www.brooklynmuseum.org/opencollection/objects/13458
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INFORMACJE PARAFIALNE 
 5.II (niedziela): 

 Po sumie adoracja NAJŚWIĘTSZEGO SAKRAMENTU. 
 Po adoracji spotkanie Kół Żywego Różańca. 

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

 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 rówieśnicy – 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. 

 24–28.VI: Pielgrzymka parafialna na Litwę i Łotwę. Program 
znajduje się na stoliku przy wyjściu z kościoła. Zapisy osób 
chętnych do udziału w pielgrzymce w zakrystii lub kancelarii 
parafialnej. 

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

22.I Antoni MATUSIK, Brześce 

 22.I Paweł BRZEZIŃSKI, Podłęcze 

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. Małgorzata GAŁĘZA  23.I.2017 l. 65 

śp. Edward WROCHNA  16.I.2017 l. 75 

śp. Marianna Ewa STOKOWSKA  16.I.2017 l. 92 

śp. Dariusz Sławomir CZAJKA  15.I.2017 l. 43 

Wieczne odpoczywanie racz Im dać PANIE! 

INTENCJE MSZALNE I MODLITEWNE 

6.II 
(poniedziałek) 

730 o zdrowie duszy i ciała dla Marianny 

1800 † Stefana PACIORKIEWICZA 

7.II 
(wtorek) 

730 w pewnej intencji 

1800 † Stefana PACIORKIEWICZA 

8.II 
(środa) 

730 † Stefana PACIORKIEWICZA 

1800 † Barbary i Wacława KOWALCZYKÓW 

9.II 
(czwartek) 

845 † Stefana PACIORKIEWICZA 

1800 
† Wacława i Anny CAPP, 

Rozalii MIKOSZEWSKIEJ 

10.II 
(piątek) 

730 w pewnej intencji 

1800 † Stefana PACIORKIEWICZA 

11.II 
(sobota) 

730 † Stefana PACIORKIEWICZA 

1715 WYPOMINKI 

1800 † zmarłych polecanych w WYPOMINKACH 

12.II 
(niedziela) 

845 
† Julii i Wojciecha RAWSKICH, 

Jana i Janiny GUBA 

1030 
† Kazimiery i Mariana MIRGOSÓW, 

Stanisława KANABUSA 

1200 
† Piotra KORNASA, w 11 rocznicę śmierci, 

zmarłych z rodzin KORNASÓW i JAGIEŁŁÓW 

1800 † Stefana PACIORKIEWICZA 

NIECH ZIEMIA TA TRWA WIECZYŚCIE … 
W tej chwili ludzkiej duszy się wydaje, 

Że, jak to zboże, szczęście rośnie wszędzie 

I że gdzieś może są piękniejsze kraje, 

Ale najlepiej tu jej tylko będzie. 

Łzy wszystkie spłyną jak srebrne ruczaje, 

Ból na cmentarnej się zakopie grzędzie. 

Nic to! Wiatr smętki rozniesie, jak liście, 

Niech tylko ziemia ta jej trwa wieczyście. 

Więc z Ostrej Bramy spraw, NAJŚWIĘTSZA PANNO, 

By w ciszy żyła ziemia ta spokojna; 

Niechaj szczęką głód jej nie szarpie zachłanną, 

I krwi z niej żywej niech nie toczy wojna. 

A gdy się z gwiazdą obudzi poranną, 

We wszystkie kwiaty swe niech będzie strojna, 

Nie w rumowiska; niech łza nie zaświeci 

W pokornych oczach TWYCH litewskich dzieci. 

 

Wszak, OPIEKUNKO STRAPIONYCH, pamiętasz 

Jak się ta ziemia wydymała w groby 

I w jeden wielki się zmieniła cmentarz, 

A dziecko słowa składało żałoby 

Kiedy mu do rąk dano elementarz, 

Bo jasnych zabrakło słów w czas onej doby, 

Gdy się zdawało, że deszcz łzami pluszcze, 

A nikt nie wrócił z tych, co poszli w puszczę. 

Lecz to minęło, minęło, minęło… 

Słońce już świeci jaśniej, a las stary 

Zamyśla jakieś inne wielkie dzieło, 

Albowiem nie ma daremnej ofiary, 

Która z krwi była… 

Kornel MAKUSZYŃSKI (1884, Stryj – 1953, Zakopane), fragm. poematu „Pieśń o Ojczyżnie” 

il. powyżej : MATKA BOSKA OSTROBRAMSKA, Wilno; źródło: commons.wikimedia.org 

PATRON TYGODNIA: BŁ. JÓZEF SÁNCHEZ Y DEL RÍO, MĘCZENNIK, DOKOŃCZENIE 

Dwaj starsi bracia Józefa przyłączyli się do wojsk powstańczych. Sprówał i Józef, 
ale matka się sprzeciwiła. Odmówił też powstańczy generał Prudencio Mendoza. 

Józef jednak nalegał i w końcu został, na własną prośbę, przyjęty. 

Powierzono mu obowiązki noszenia sztandaru. 

25.I.1928, w czasie potyczki z wojskami federalnymi, pod gen. Mendozą padł koń. 
Józef użyczył mu swojego. Sam bronił się jeszcze przez jakiś czas, ale w końcu 
został przez żołdaków rządowych pojmany. 

7.II.1928 odprowadzono go do Sahuayo i uwięziono w kościele parafialnym, 
sprofanowanym i zdewastowanym w międzyczasie przez wojska federalne. 

Nocą z 7 na 8.II.1928 napisał do rodziców: „Myślę o chwili, kiedy przyjdzie mi 
umrzeć. Nic to jednak, Mamo. Powinnaś zgodzić się z wolą PANA BOGA. Umieram 

szczęśliwy u boku NASZEGO PANA. Nie chcę, żebyś się martwiła moją śmiercią. 
Powiedz raczej moim braciom, bo poszli w ślady najmłodszego spośród nas, 
tak wypełnisz wolę BOŻĄ. Odwagi!”… 

Cały czas modlił się na różańcu… 

8.II zmuszono go do wzięcia udziału w egzekucji innego chłopca, Łazarza, którego 
powieszono. Józef nie załamał się, do ostatnich chwil wspierał wieszanego 
mówiąc, że już wkrótce spotkają się niebie… 

10.II.1928 przyszła kolej na niego. Pragnąc uniemożliwić mu próbę ucieczki pocię-
to mu skórę na stopach. Dźgnięto go też maczetami. Krwawiącego z wielu miejsc 
zaczęto pędzić w kierunku cmentarza. 

Kilkukrotnie go zatrzymywano i mamiono: „Jeśli tylko krzykniesz ‘Śmierć 
Chrystusowi Królowi” zwolnimy cię”… W odpowiedzi żołdacy usłyszeli, za za-
wołaniem powstańców Cristeros: „Nigdy się nie poddam. Viva CRISTO REY!” 

Gdy ok.
 23

30
 dotarli na miejsce kazano mu stanąć nad fosą. Józef własną krwią 

zakreślił jeszcze znak krzyża na ziemi, pochylił się i go pocałował… 

Rozwścieczony oporem żołdak w randze kapitana strzelił mu prosto w głowę. 

Miał niecałe 15 lat… 

22.VI.2004 św. Jan Paweł II potwierdził prawidłowość procesu beatyfikacyjnego. 
20.XI.2005 w Guadalajara, na życzenie Benedykta XVI, beatyfikował go Józef 
kard. Saraiva Martins, w gronie 13 męczenników meksykańskich. 

16.X.2016 na placu św. Piotra w Watykanie kanonizował go papież Franciszek. 

Relikwie Józefa przechowywane są w bocznym ołtarzu w kościele pw. św. Jakuba 
Apostoła w Sahuayo. (uroczystość 10 lutego) 

il: na odwrocie: JÓZEF SÁNCHEZ Y DEL RÍO; - źródło: iveminorseminary.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 Michał BOGDAN 
 

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Andriolli_Gromniczna.jpg
https://iveminorseminary.org/our-patron
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