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Należy ściśle wziąć pod uwagę dokładne warunki usprawiedliwiające uprawnioną obronę z użyciem siły militarnej. Powaga takiej decyzji jest 

podporządkowana ścisłym warunkom uprawnienia moralnego. Potrzeba jednocześnie w tym przypadku: 

— aby szkoda wyrządzana przez napastnika narodowi lub wspólnocie narodów była długotrwała, poważna i niezaprzeczalna; 

— aby wszystkie pozostałe środki zmierzające do położenia jej kresu okazały się nierealne lub nieskuteczne; 

— aby były uzasadnione warunki powodzenia; 

— aby użycie broni nie pociągnęło za sobą jeszcze poważniejszego zła i zamętu niż zło, które należy usunąć. W ocenie tego warunku należy uwzględnić potęgę 

współczesnych środków niszczenia. 

Są to elementy tradycyjnie wymieniane w teorii tzw. wojny sprawiedliwej. 

Ocena warunków uprawnienia moralnego należy do roztropnego osądu tych, którzy ponoszą odpowiedzialność za dobro wspólne. [KKK, 2309] 

SIÓDMA NIEDZIELA ZWYKŁA 

 

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

1886-1894, farby wodne, papier, 24.4×16.4 cm, Brooklyn Museum, Nowy Jork; źródło: www.brooklynmuseum.org 

Z KSIĘGI KAPŁAŃSKIEJKpł 19, 1-2. 17-18 

PAN powiedział do Mojżesza: 

»Przemów do całej społeczności Izraelitów i powiedz im: 

Bądźcie świętymi, bo JA jestem święty, PAN, BÓG wasz! 

Nie będziesz żywił w sercu nienawiści do brata. 

Będziesz upominał bliźniego, aby nie ponieść winy z jego powodu. 

Nie będziesz szukał pomsty, nie będziesz żywił urazy do synów twego ludu, 

ale będziesz miłował bliźniego jak siebie samego. 

Ja jestem PAN!« 

PSALM RESPONSORYJNYPs 103 (102), 1b-2. 3-4. 8 i 10. 12-13 (R.: por. 8a) 

REFREN: PAN jest łaskawy, pełen miłosierdzia 

Błogosław, duszo moja, PANA, 

i wszystko, co jest we mnie, święte imię JEGO. 

Błogosław, duszo moja, PANA 

i nie zapominaj o wszystkich JEGO dobrodziejstwach. 

ON odpuszcza wszystkie twoje winy 

i leczy wszystkie choroby. 

ON twoje życie ratuje od zguby, 

obdarza cię łaską i zmiłowaniem. 

Miłosierny jest PAN i łaskawy, 

nieskory do gniewu i bardzo cierpliwy. 

Nie postępuje z nami według naszych grzechów 

ani według win naszych nam nie odpłaca. 

Jak odległy jest wschód od zachodu, 

tak daleko odsuwa od nas nasze winy. 

Jak ojciec lituje się nad dziećmi, 

tak PAN się lituje nad tymi, którzy cześć MU oddają. 

Z PIERWSZEGO LISTU ŚW PAWŁA APOSTOŁA DO KORYNTIAN1 Kor 3, 16-23 

Bracia: 

Czyż nie wiecie, że jesteście świątynią BOGA i że DUCH BOŻY mieszka 

w was? 

Jeżeli ktoś zniszczy świątynię BOGA, tego zniszczy BÓG. 

Świątynia BOGA jest święta, a wy nią jesteście. 

Niechaj się nikt nie łudzi. Jeśli ktoś spośród was mniema, że jest mądry 

na tym świecie, niech się stanie głupim, by posiadł mądrość. 

Mądrość bowiem tego świata jest głupstwem u BOGA. 

Zresztą jest napisane: „ON udaremnia zamysły przebiegłych” lub także: 

„Wie PAN, że próżne są zamysły mędrców”. 

Niech się przeto nie chełpi nikt z powodu ludzi! 

Wszystko bowiem jest wasze: czy to Paweł, czy Apollos, czy Kefas; 

czy to świat, czy życie, czy śmierć, czy to rzeczy teraźniejsze, czy przyszłe, 

wszystko jest wasze, wy zaś CHRYSTUSA, a CHRYSTUS – BOGA. 

AKLAMACJA1 J 2, 5 Alleluja, Alleluja, Alleluja 

Kto zachowuje naukę CHRYSTUSA, 

w tym naprawdę miłość BOŻA jest doskonała. 

SŁOWA EWANGELII WEDŁUG ŚW. MATEUSZAMt 5, 38-48 

JEZUS powiedział do swoich uczniów: 

»Słyszeliście, że powiedziano: 'Oko za oko i ząb za ząb'. 

A JA wam powiadam: 

Nie stawiajcie oporu złemu: lecz jeśli cię ktoś uderzy w prawy policzek, 

nadstaw mu i drugi. 

Temu, kto chce prawować się z tobą i wziąć twoją szatę, odstąp i płaszcz. 

Zmusza cię ktoś, żeby iść z nim tysiąc kroków, idź dwa tysiące. 

Daj temu, kto cię prosi, i nie odwracaj się od tego, kto chce pożyczyć 

od ciebie. 

Słyszeliście, że powiedziano: 'Będziesz miłował swego bliźniego', a nie-

przyjaciela swego będziesz nienawidził. 

A JA wam powiadam: 

Miłujcie waszych nieprzyjaciół i módlcie się za tych, którzy was 

prześladują, abyście się stali synami OJCA waszego, który jest w niebie; 

ponieważ ON sprawia, że słońce JEGO wschodzi nad złymi i nad dobrymi, 

i ON zsyła deszcz na sprawiedliwych i niesprawiedliwych. 

Jeśli bowiem miłujecie tych, którzy was miłują, cóż za nagrodę mieć 

będziecie? 

Czyż i celnicy tego nie czynią? 

I jeśli pozdrawiacie tylko swych braci, cóż szczególnego czynicie? 

Czyż i poganie tego nie czynią? 

Bądźcie więc wy doskonali, jak doskonały jest OJCIEC wasz niebieski«. 

PATRON TYGODNIA: BŁ. NOEL PINOT, MĘCZENNIK 

Na świat przyszedł 19.XII.1747 w Angers, w Kraju Loary, w zachodniej Francji. 

Był ostatnim z 16. dzieci tkacza. W dniu jego przyjścia na świat najmłodszy, 
ledwie 20-miesięczny braciszek, odszedł do PANA w swym kojcu… 

Noel następnego dnia został w Angers ochrzczony. 

Ojciec zmarł w 1756, gdy miał 9 lat. 

http://www.swzygmunt.knc.pl/
https://www.brooklynmuseum.org/opencollection/objects/13418
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INFORMACJE PARAFIALNE 
 24.II (piątek): O 1800 Msza św. a po niej spotkanie członków 

„Różańca Rodziców” wraz z rodzinami. Zapraszamy! wszystkich 

wahających się a pragnących przyłączyć się do tego dzieła! 
 26.II (niedziela): Spotkanie rodziców dzieci pierwszokomunijnych 

po Mszy św. o 1800. 
 Chrzty w lutym w 4. niedzielę miesiąca, 26.II, na sumie. 
 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: 

12.II Sebastian Arkadiusz KRĘGIEL, Kawęczyn 

 12.II Zofia Katarzyna PRZYTULSKA-KRĘGIEL, Kawęczyn 

JAM JEST ALFA I OMEGA, mówi PAN BÓG, KTÓRY JEST, KTÓRY BYŁ i KTÓRY PRZYCHODZI, WSZECHMOGĄCY 

INTENCJE MSZALNE I MODLITEWNE 

20.II 
(poniedziałek) 

730  

1800 † Stefana PACIORKIEWICZA 

21.II 
(wtorek) 

730  

1800 † Stefana PACIORKIEWICZA 

22.II 
(środa) 

730 † cierpiących w czyśćcu 

1800 † Stefana PACIORKIEWICZA 

23.II 
(czwartek) 

730 † Stefana PACIORKIEWICZA 

1800 † Andrzeja WRÓBLA, w 2. rocznicę śmierci 

24.II 
(piątek) 

730 w pewnej intencji 

1800 † Stefana PACIORKIEWICZA 

25.II 
(sobota) 

730 † Genowefy DOBKOWSKIEJ 

1800 † Stefana PACIORKIEWICZA 

26.II 
(niedziela) 

845 
† Stefana RAWSKIEGO, w 21. rocznicę śmierci, 

Kamila RAWSKIEGO 

1030 

† Heleny MODELSKIEJ, z racji imienin, 

Jana MODELSKIEGO, w 15. rocznicę śmierci 

† Romana BARANOWSKIEGO, w 1. rocznicę śmierci 

1200 
† Mieczysława MICHALSKIEGO, w 12. rocznicę śmierci 

† Edwarda WROCHNY, w miesiąc po śmierci 

1800 † Stefana PACIORKIEWICZA 

NIEZWYKŁE WYDARZENIA: WIDZENIE W SCALA… 
25.iv.1725 nowicjuszka, s. Maria Ce-

leste (właśc. Julia Crostarosa) miała 

widzenie CHRYSTUSA, który poprosić ją 

miał o założenie nowego zgromadzenia, 

które w zamierzeniu miało być prze-

dłużeniem JEGO życia i JEGO cnót. 

Z pomocą św. Alfonsa de Liguori, 

w dzień Pięćdziesiątnicy, 13.V.1731, 

powstało zgromadzenie Sióstr Naj-

świętszego Odkupiciela – sióstr redemp-

torystek. 

S. Maria Celeste przebywała wówczas 

w klasztorze w Scala, w prowincji 

Salerno, w Kampanii we Włoszech. 

W każdy czwartek wystawiany tam był 

do publicznej adoracji NAJŚWIĘTSZY 

SAKRAMENT. 

11.IX.1732 podczas uroczystego 

wystawienia zgromadzeni ze zdu-

mieniem ujrzeli w wystawionej w mon-

strancji HOSTII znaki pasji PAŃSKIEJ! 

Niezwykłe zjawisko widziane było przez 

ponad trzy miesiące, do XII.1732. 

Doświadczyły go nie tylko siostry za-

konne i zgromadzeni wierni. Specjalnie 

na miejsce udał się też lokalny biskup diecezji Ravello i Scala, Antoni 

Maria Santoro. Był też biskup diecezji Castellamare di Stabia, Tomasz 

Facoia. Zjawisko widział też św. Alfons Maria de Liguori późniejszy Doktor 

Kościoła… 

Bp Santoro napisał list do bpa Raniera Feliksa Simonetti, apostolskiego 

nuncjusza w pobliskim Neapolu, opisując szczegóły wydarzeń i załączając 

świadectwa. Ten list został później przekazany do Watykanu, na ręce 

ówczesnego Sekretarza Stanu, Antoniego kard. Banchieri. 

Do dziś pozostaje w archiwach watykańskich jako ślad owych niezwykłych 

wydarzeń… 

A siostry redemptorystki dziś posługują w 47 krajach świata, w tym 

w Polsce, w Bielsku Białej… 

il. po lewej poniżej : MONSTRANCJA CUDU, klasztor w Scala; źródło: www.therealpresence.org 

PATRON TYGODNIA: BŁ. NOEL PINOT, MĘCZENNIK – DOKOŃCZENIE 

Kapłanem był już wtedy – od 3 lat – najstarszy brat Noela, Renat. I to on, oprócz 
pobożnej matki, szczególnie dużo czasu poświęcał młodszemu rodzeństwu. 

Gdy miał 18 lat Noel wstąpił do seminarium duchownego w rodzinnym mieście. 
Pięć lat później, 22.XII.1770, został wyświęcony i przyjął sakrament kapłaństwa. 

Przez następne 10 lat był wikariuszem. W 1781 został kapelanem instytutu 
Nieuleczalni w Angers, zajmującego się opieką ubogich w ostatnich dniach życia… 

15.VIII.1788 objął probostwo w Louroux-Béconnais, w okolicach Angers. 

Rok później we Francji wybuchła tzw. rewolucja francuska, symbolicznie rozpoczęta 
wtargnięciem 14.VII.1789 paryskiej tłuszczy do pustego więzienia, Bastylii… 

I zaczęło się… 12.VII.1790 uchwalono tzw. Cywilną Konstytucję Kleru. Odtąd biskupi 
i proboszczowie mieli się stać opłacanymi urzędnikami państwowymi. Odtąd 
to państwo, a nie papież, stawało się zwierzchnikiem Kościoła we Francji… 

Papież Pius VI protestował a tysiące księży stanęło przed dylematem czy złożyć 
przysięgę na wierność Konstytucji… 

Noel odmówił. 23.I.1791 ogłosił to publicznie, po Mszy św. Wójt zaprotestował, ale 
Noel odpowiedział, że „jego powołanie pochodzi od BOGA i JEGO Kościoła, i to ONI 
powołali go na proboszcza parafii, a nie władze cywilne”. I dodał, że „nigdy nie 

uzna niesprawiedliwych praw i rozporządzeń”. Wierni stanęli w obronie kapłana. 

Tydzień później, w nocy, na plebanii pojawił się oddział rewolucyjnej Gwardii 
Narodowej. Noel został aresztowany, przywiązany do własnego konia. W południe 
konwój dotarł do Angers. Natychmiast zwołany sąd „rewolucyjny” zabronił mu 
przebywania w odległości mniejszej niż ok. 30 km od swej parafii, przez dwa lata… 

Noel powrócił więc do Instytutu Nieuleczalni, ale już w VI.1791 wygnano go dalej, 
do regionu Mauges, gdzie odtąd żył jako banita, wygnaniec… 

Dopiero po wybuchu w 1793 powstania w Wandei, które objęło także część Kraju 
Loary, mógł powrócił do swej parafii w Louroux-Béconnais. Witano go z radością. 

Na krótko. W VI.1793 armia wandejska poniosła klęskę pod Nantes. Noel zaczął 
się ukrywać. Spał w stajniach, chlewach, na poddaszach, często zmieniając 
miejsca pobytu. Wieczorami odprawiał Msze św., chrzcił, spowiadał, nauczał… 

Rok 1794 to czas szczytu państwowego terroru zarządzonego przez ludobójczego 
Robespierra. zabroniono wszelkich praktyk religijnych; wprowadzono bałwo-
chwalczy kult Istoty Najwyższej. Zmieniono nawet kalendarz! 

 
8.II.1794 za sowitą zapłatą Noel został zdradzony. Aresztowano go, gdy w sza-
tach liturgicznych przygotowywał się do odprawienia NAJŚWIĘTSZEJ OFIARY… 

Związano go i pognano do Angers. Znów stanął przed trybunałem rewolucyjnym, 
oskarżony o „działalność kontrrewolucyjną”. Obowiązywał już dekret o podejrza-
nych, więc nakazano uwięzienie go w lochach, o chlebie i wodzie… 

21.II.1794, w zbeszczeczonym kościele, odbyła się rozprawa Przewodził 
„obywatel” Roussel, kapłan–apostata. Trwała krótko. Wyrok – śmierć na gilotynie. 

Roussel zapytał, czy skazany chciałby na szafot wejść w szatach mszalnych. 
Usłyszał w odpowiedzi krótkie „Tak”. 

I tak się stało. O 15
00

 tego samego dnia, w procesji, przy akompaniamencie 
bębnów, został zaprowadzony na nowy plac w Angers, w miejscu zburzonego 
przez lewaków kościoła pw. św. Piotra. Tam wystawiono gilotynę. 

Wstępując na stopnie szafotu, zaintonował antyfonę „Introibo ad altare DEI” 
(„Przystąpię do ołtarza BOŻEGO”), którą kapłani odmawiali – przed zmianami 
Soboru Watykańskiego II – na początku Mszy św. 

Wszedł na swój ostatni ołtarz i złożył głowę na gilotynie. Ostrze opadło… 

Pacyfikacja powstania w Wandei pochłonęła nawet 320,000 ofiar… 

Noel beatyfikowany został 31.X.1926 przez Piusa XI. (uroczystość 21 lutego) 

il:: NOEL PINOT WSTĘPUJĄCY NA SZAFOT — LIVACHE, Renat Wiktor (1831, Angers – 1909), 
fresk, ok. 1870, kościół pw. św. Józefa, Angers; - 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://www.therealpresence.org/eucharst/mir/english_pdf/Damian-Scala.pdf
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/

