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Czystość domaga się osiągnięcia panowania nad sobą, które jest pedagogią ludzkiej wolności. Alternatywa jest oczywista: albo człowiek panuje nad swoimi 

namiętnościami i osiąga pokój, albo pozwala zniewolić się przez nie i staje się nieszczę-śliwypor. Syr 1, 22. 

„Godność człowieka wymaga, aby działał ze świadomego i wolnego wyboru, to znaczy osobowo, od wewnątrz poruszony i naprowadzony, a nie pod wpływem 

ślepego popędu wewnętrznego lub też zgoła przymusu zewnętrznego. Taką zaś wolność zdobywa człowiek, gdy uwalniając się od wszelkiej niewoli namiętno-

ści, dąży do swojego celu drogą wolnego wyboru dobra oraz zapewnia sobie skutecznie i pilnie odpowiednie pomoce”Sobór Watykański II, konst. Gaudium et spes,17. [KKK, 2339] 

SZÓSTA NIEDZIELA ZWYKŁA 

 

KAZANIE NA GÓRZE — REID, Robert Lewis (1862, Stockbridge, MA – 1929, Clifton Springs, NY) 

witraż, fragm., zbór Memorial kościoła unitariańskiego, Fairhaven, Massachusetts; źródło: unitarianmemorialchurch.org 

Z MĄDROŚCI SYRACHASyr 15, 15-20 

Jeżeli zechcesz, zachowasz przykazania, a dochowanie wierności zależy 

od Jego upodobania. 

Położył przed tobą ogień i wodę, po co zechcesz, wyciągniesz rękę. 

Przed ludźmi życie i śmierć, co ci się spodoba, to będzie ci dane. 

Ponieważ wielka jest mądrość PANA, ma ogromną władzę i widzi wszystko. 

Oczy JEGO patrzą na tych, co się GO boją – ON sam poznaje każdy czyn 

człowieka. 

Nikomu ON nie przykazał być bezbożnym i nikomu nie zezwolił grzeszyć. 

PSALM RESPONSORYJNYPs 119 (118), 1-2. 4-5. 17-18. 33-34 (R.: por. 1) 

REFREN: Błogosławieni słuchający PANA 

Błogosławieni, których droga nieskalana, 

którzy postępują zgodnie z Prawem PAŃSKIM. 

Błogosławieni, którzy zachowują Jego napomnienia 

i szukają GO całym sercem. 

TY po to dałeś swoje przykazania, 

aby przestrzegano ich pilnie. 

Oby niezawodnie zmierzały moje drogi 

ku przestrzeganiu TWYCH ustaw. 

Czyń dobrze swemu słudze, PANIE, 

aby żył i przestrzegał słów TWOICH. 

Otwórz moje oczy, 

abym podziwiał TWOJE Prawo. 

Z PIERWSZEGO LISTU ŚW PAWŁA APOSTOŁA DO KORYNTIAN1 Kor 2, 6-10 

Głosimy mądrość między doskonałymi, ale nie mądrość tego świata 

ani władców tego świata, zresztą przemijających. 

Lecz głosimy tajemnicę mądrości BOŻEJ, mądrość ukrytą, tę, którą BÓG 

przed wiekami przeznaczył ku chwale naszej, tę, której nie pojął żaden 

z władców tego świata; gdyby ją bowiem pojęli, nie ukrzyżowaliby PANA 

chwały; lecz właśnie nauczamy, jak zostało napisane: 

„Ani oko nie widziało, ani ucho nie słyszało, ani serce człowieka nie zdo-

łało pojąć, jak wielkie rzeczy przygotował BÓG tym, którzy GO miłują”. 

Nam zaś objawił to BÓG przez DUCHA. DUCH przenika wszystko, nawet 

głębokości BOGA samego. 

AKLAMACJApor. Mt 11, 25 Alleluja, Alleluja, Alleluja 

Wysławiam CIĘ, OJCZE, PANIE nieba i ziemi, 

że tajemnice królestwa objawiłeś prostaczkom. 

SŁOWA EWANGELII WEDŁUG ŚW. MATEUSZAMt 5, 17-37 

JEZUS powiedział do swoich uczniów: 

»Nie sądźcie, że przyszedłem znieść Prawo albo Proroków. Nie przy-

szedłem znieść, ale wypełnić. 

Zaprawdę bowiem, powiadam wam: Dopóki niebo i ziemia nie przeminą, 

ani jedna jota, ani jedna kreska nie zmieni się w Prawie, aż się wszystko 

spełni. 

Ktokolwiek więc zniósłby jedno z tych przykazań, choćby najmniejszych, 

i uczyłby tak ludzi, ten będzie najmniejszy w królestwie niebieskim. A kto 

je wypełnia i uczy wypełniać, ten będzie wielki w królestwie niebieskim. 

Bo powiadam wam: Jeśli wasza sprawiedliwość nie będzie większa 

niż uczonych w Piśmie i faryzeuszów, nie wejdziecie do królestwa 

niebieskiego. 

Słyszeliście, że powiedziano przodkom: ‘Nie zabijaj’; a kto by się dopuścił 

zabójstwa, podlega sądowi. 

A JA wam powiadam: Każdy, kto się gniewa na swego brata, podlega 

sądowi. A kto by rzekł swemu bratu: ‘Raka’, podlega Wysokiej Radzie. 

A kto by mu rzekł: ‘Bezbożniku’, podlega karze piekła ognistego. Jeśli więc 

przyniesiesz dar swój przed ołtarz i tam sobie przypomnisz, że brat twój 

ma coś przeciw tobie, zostaw tam dar swój przed ołtarzem, a najpierw idź 

i pojednaj się z bratem swoim. 

Potem przyjdź i dar swój ofiaruj. 

Pogódź się ze swoim przeciwnikiem szybko, dopóki jesteś z nim w drodze, 

by cię przeciwnik nie wydał sędziemu, a sędzia dozorcy, i aby nie wtrącono 

cię do więzienia. 

Zaprawdę, powiadam ci: Nie wyjdziesz stamtąd, dopóki nie zwrócisz 

ostatniego grosza. 

Słyszeliście, że powiedziano: ‘Nie cudzołóż’. 

A JA wam powiadam: Każdy, kto pożądliwie patrzy na kobietę, już się 

w swoim sercu dopuścił z nią cudzołóstwa. 

Jeśli więc prawe twoje oko jest ci powodem do grzechu, wyłup je i odrzuć 

od siebie. Lepiej bowiem jest dla ciebie, gdy zginie jeden z twoich 

członków, niż żeby całe twoje ciało miało być wrzucone do piekła. 

I jeśli prawa twoja ręka jest ci powodem do grzechu, odetnij ją i odrzuć 

od siebie. Lepiej bowiem jest dla ciebie, gdy zginie jeden z twoich 

członków, niż żeby całe twoje ciało miało iść do piekła. 

Powiedziano też: ‘Jeśli ktoś chce oddalić swoją żonę, niech jej da list 

rozwodowy’. 

A JA wam powiadam: Każdy, kto oddala swoją żonę – poza wypadkiem 

nierządu – naraża ją na cudzołóstwo; a kto by oddaloną wziął za żonę, 

dopuszcza się cudzołóstwa. 

Słyszeliście również, że powiedziano przodkom: ‘Nie będziesz fałszywie 

przysięgał, lecz dotrzymasz PANU swej przysięgi’. 

A JA wam powiadam: Wcale nie przysięgajcie – ani na niebo, bo jest 

tronem BOGA; ani na ziemię, bo jest podnóżkiem stóp JEGO; ani na Je-

rozolimę, bo jest miastem wielkiego KRÓLA. Ani na swoją głowę nie przy-

sięgaj, bo nawet jednego włosa nie możesz uczynić białym albo czarnym. 

Niech wasza mowa będzie: Tak, tak; nie, nie. 

A co nadto jest, od Złego pochodzi«. 

http://www.swzygmunt.knc.pl/
http://unitarianmemorialchurch.org/campus-views/
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INFORMACJE PARAFIALNE 
 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. 

  Parafialny Zespół Caritas serdecznie dziękuje wszystkim, 

którzy wsparli finansowo dzieci wyjeżdżające na obóz 
zimowy do Grywałdu. Niech PAN BÓG wynagrodzi dobroć 
serca swoimi łaskami. Bóg zapłać! 

ODESZLI 
W ostatnim czasie odeszli z naszego grona: 

śp. Cyprian Leopold OSUCH  2.II.2017 l. 97 

śp. Paweł ADASZEWSKI  31.I.2017 l. 14 

Wieczne odpoczywanie racz Im dać PANIE! 

INTENCJE MSZALNE I MODLITEWNE 

13.II 
(poniedziałek) 

730 w pewnej intencji 

1800 † Stefana PACIORKIEWICZA 

14.II 
(wtorek) 

730 † Wandy BISKUPSKIEJ, w 3. rocznicę śmierci 

1800 † Stefana PACIORKIEWICZA 

15.II 
(środa) 

730 † Stefana PACIORKIEWICZA 

1800 † Jana KORNASZEWSKIEGO, w 4. rocznicę śmierci 

16.II 
(czwartek) 

845 † Wiesława KUCICKIEGO, w 2. rocznicę śmierci 

1800 † Stefana PACIORKIEWICZA 

17.II 
(piątek) 

730 † Stefana PACIORKIEWICZA 

1800 
† Izabeli, Leokadii, Walentego i Henryka KANABUSÓW, 

Julianny RAWSKIEJ, 

Stefana BIERNACKIEGO 

18.II 
(sobota) 

730 † Stefana PACIORKIEWICZA 

1800 † Heleny i Władysława KANAKÓW 

19.II 
(niedziela) 

845 † Zygmunta, Celiny, Jana, Franciszki i Józefy PINDELSKICH 

1030 † Krzysztofa KAFARY 

1200 
† Jana STĘPNIAKA, w 4. rocznicę śmierci, 

jego rodziców i rodzeństwo 

1800 † Stefana PACIORKIEWICZA 

ARMIO KRAJOWA… 
Byłaś dla nas radością i dumą, 

jak stal prężna, jak żywioł surowa, 

ustom – pieśnią, sercu – krwawą łuną, 

Armio Krajowa! 

 

Zimny ogień, granat pod podłogą, 

łańcuch co dzień spajany od nowa, 

zbrojne kroki nocą, leśną drogą, 

Armio Krajowa! 

W bohaterów prowadziłaś ślady 

naród zwarty, jak grupa szturmowa, 

aż spłynęłaś krwią na barykady, 

Armio Krajowa! 

Nie rabaty, nie barwy mundurów, 

nie orderu wstęga purpurowa, 

ale skowyt i krew spod pazurów, 

Armio Krajowa! 

Choć nagrodą było Ci wygnanie, 

kula w plecy, cela betonowa, 

co się stało – nigdy nie odstanie, 

Armio Krajowa! 

Odmówiono Ci sławy i życia, 

ale symbol wyklęty i słowa 

imię Twoje wciąż sławią z ukrycia, 

Armio Krajowa! 

Nas nie stanie, lecz Ty nie zaginiesz, 

Pieśń Cię weźmie, legenda przechowa. 

Wichrem chwały w historię popłyniesz, 

Armio Krajowa! 

KABATA, Zbigniew ps. „Bobo” (1924, Jeremicze, pow. kobryński – 2014, Nanaimo) 

75 lat temu, 14.II.1942, Naczelny Wódz Polskich Sił Zbrojnych, gen. Władysław Sikorski, wydał rozkaz 
przemianowujący powstały w XI.1939 konspiracyjny Związek Walki Zbrojnej ZWZ, na Armię Krajową AK. 
Odtąd to Armia Krajowa stanowiła tajne siły zbrojne niezwykłej organizacji narodu polskiego pod obcą 
okupacją – systemu władz państwowych, działających w imieniu Rzeczypospolitej – czyli Polskiego Państwa 
Podziemnego. Niezwykłej, unikalnej w dziejach, nie tylko naszych… 

il. po lewej poniżej : MATKA BOŻA OPIEKUNKA „JAWORZNIAKÓW” — SZUMOWSKI, Grzegorz (ur. 1946, Ożarów Mazowiecki) 

wizerunek współczesny; źródło: wolnapolska.pl 

PATRON TYGODNIA: BŁ. WINCENTY VILAR Y DAVID, MĘCZENNIK 

Na świat przyszedł 28.VI.1889 w Manises, we wspól-
nocie autonomicznej Walencji, w Hiszpanii. 

Był ostatnim z 9 dzieci katolickiej rodziny Justyna 
i Karmen z domu David, właścicieli fabryki ceramiki. 

Szkołę podstawową ukończył w rodzinnej miejsco-
wości, a szkołę średnią, prowadzoną przez zakon 
pijarów, w Walencji. Następnie podjął studia inży-
nierskie w wyższej szkole w Barcelonie. 

Podporządkowując się testamentowi zmarłego ojca 
przejął rodzinną fabrykę „Hijos de Justo Vilar”, 
prowadząc ją odtąd wraz z trzema braćmi… 

30.XI.1922 poślubił Izabelę Rodes y Reig (zm. 1993). 

W życiu kierował się zasadami nauki społecznej Koś-
cioła. Zaangażowany był w działalność charytatywną 
wśród robotników, ubogich kleryków, a także stowa-
rzyszeń katolickich w Walencji. 

Jednocześnie był kierował szkołą technologii ceramicznych, którą sam założył. 

Od 1923 przez kolejne siedem lat przewodniczył Radzie Miejskiej w Manises. 

Tymczasem 14.IV.1931 abdykował król Alfons XIII Burbon i proklamowano pow-
stanie tzw. Drugiej Republiki Hiszpańskiej. Rozpoczęła się lewacka rewolucja… 

Gdy lewactwo doprowadziło do usunięcia religii ze szkół Wincenty, w obronie 
praw rodziców do wychowania swoich dzieci, zorganizował w Manises Parafialny 
Patronat Akcji Katolickiej. 

Ale rewolucja pogłębiała się. Płonęły świątynie. Wreszcie 18.VII.1936 zbunto-
wał się gen. Franco i zaczęła się wojna domowa. 

Lewacy odpowiedzieli „czerwonym terrorem” skierowanym głównie przeciw 
katolikom – o natężeniu nieznanym w zasadzie od czasów starożytnych, a według 
wielu największym i najokrutniejszym w historii. Pochłonąć miał 13 biskupów, 
4,172 kapłanów i kleryków, 2,376 zakonników i mnichów, 95 seminarzystów oraz 
283 siostry zakonne. Katolików świeckich nie da się policzyć… 

Tysiące kościołów i miejsc modlitwy, ślady prawie 2,000 lat obecności chrześci-
jaństwa w Hiszpanii, niezliczone niepowtarzalne i bezcenne zabytki uległy bar-
barzyńskiemu, bezpowrotnemu zniszczeniu – cała tkanka kultury hiszpańskiej, 
tkana mozolnie przez tysiąclecia… 

Wówczas Wincenty rozpoczął udzielać schronienia duchownym i zakonnicom, 
na których w miastach i wsiach Hiszpanii lewacy urządzali wręcz polowania… 

W VIII.1936 został, jako katolik, pozbawiony stanowiska w założonej przez siebie 
szkole technik ceramicznych. 

13.II. 1937 został zatrzymany. Żona zawołała doń z okna: 

„Do zobaczenia jutro!” 

Na co miał odkrzyknąć: 

„Do zobaczenia jutro – albo w niebie!” 

Spodziewano się, że trybunał rewolucyjny go wypuści. Ale gdy rozprawa się 
rozpoczęła — w nocy 14.II.1937 – za zwolnienie zażądano wysokiej ceny: 
wyrzeczenia się wiary katolickiej, na co oświadczył: 

„Najbardziej chlubię się tym, że mogę być, kim jestem, i postępować tak, 

jak postępowałem. Nie zaprę się prawdy”… 

Kilka minut później, 14.II.1937, został w rodzinnej miejscowości rozstrzelany. 
Zdążył jeszcze wybaczyć swoim prześladowcom… 

Pracownicy jego cegielni zamknęli fabrykę. Strajk – mimo prób perswazji przez 
lewackie władze – trwał 3 dni… 

Beatyfikował go 1.X.1995, na placu św. Piotra w Watykanie, św. Jan Paweł II 
w gronie 45 męczenników lewackiej rewolucji w Hiszpanii. (uroczystość 14 lutego) 

il:: WINCENTY VILAR Y DAVID; - źródło: www.todocoleccion.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 
 

http://wolnapolska.pl/index.php/Historia/2011041313752/byem-winiem-obozu-w-jaworznie/menu-id-146.html
http://www.todocoleccion.net/libros-segunda-mano-religion/folleto-d-vicente-vilar-david-seglar-pregrinacion-roma-beatificacion-1995-lr239~x47547010
http://www.swzygmunt.knc.pl/

