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Bałwochwalstwo nie dotyczy tylko fałszywych kultów pogańskich. Pozostaje stałą pokusą wiary. 

Polega na ubóstwianiu tego, co nie jest BOGIEM. Ma ono miejsce wtedy, gdy człowiek czci i wielbi stworzenie zamiast BOGA, bez względu na to, czy chodzi 

o innych bogów czy o demony (na przykład satanizm), o władzę, przyjemność, rasę, przodków, państwo, pieniądze itd. 

„Nie możecie służyć BOGU i Mamonie” – mówi JEZUSMt 6, 24. 

Wielu męczenników poniosło śmierć za to, że nie oddawało czci „Bestii”por. Ap 13-14, odmawiając nawet udawania kultu. 

Bałwochwalstwo odrzuca jedyne panowanie BOGA; jest nie do pogodzenia z BOSKĄ komuniąpor. Ga 5, 20; Ef 5, 5. [KKK, 2113] 

ÓSMA NIEDZIELA ZWYKŁA 

 

PRZYJRZYCIE SIĘ LILIOM POLNYM — DEWEY, Szymon (ur. 1962, Londyn) 

źródło: figurativeartlivingmasters.wordpress.com 

Z KSIĘGI PROROKA IZAJASZAIz 49, 14-15 
Mówił Syjon: 

„Pan mnie opuścił, Pan o mnie zapomniał”. 

»Czyż może niewiasta zapomnieć o swym niemowlęciu, ta, która kocha 

syna swego łona? 

A nawet gdyby ona zapomniała, JA nie zapomnę o tobie« – mówi PAN. 

PSALM RESPONSORYJNYPs 62 (61), 2-3. 6-7. 8-9b (R.: por. 6a) 

REFREN: Jedynie w BOGU spokój znajdzie dusza 

Jedynie w BOGU spokój znajduje ma dusza, 

od NIEGO przychodzi moje zbawienie. 

Tylko ON jest opoką i zbawieniem moim, 

ON moją twierdzą, więc się nie zachwieję. 

Jedynie w BOGU szukaj spokoju, duszo moja, 

bo od NIEGO pochodzi moja nadzieja. 

Tylko ON jest opoką i zbawieniem moim, 

ON moją twierdzą, więc się nie zachwieję. 

W BOGU zbawienie moje i chwała, 

BÓG opoką mocy mojej i moją ucieczką. 

W każdym czasie JEMU ufaj, narodzie, 

przed NIM wylejcie wasze serca. 

Z PIERWSZEGO LISTU ŚW PAWŁA APOSTOŁA DO KORYNTIAN1 Kor 4, 1-5 

Bracia: 

Niech uważają nas ludzie za sługi CHRYSTUSA i za szafarzy tajemnic BOŻYCH. 

A od szafarzy już tutaj się żąda, aby każdy z nich był wierny. 

Mnie zaś najmniej zależy na tym, czy będę osądzony przez was, czy przez 

jakikolwiek trybunał ludzki. 

Co więcej, nawet sam siebie nie sądzę. 

Sumienie nie wyrzuca mi wprawdzie niczego, ale to mnie jeszcze nie u-

sprawiedliwia. 

PAN jest moim sędzią. 

Przeto nie sądźcie przedwcześnie, dopóki nie przyjdzie PAN, który rozjaśni 

to, co w ciemnościach ukryte, i ujawni zamysły serc. 

Wtedy każdy otrzyma od BOGA pochwałę. 

AKLAMACJApor. Hbr 4, 12 Alleluja, Alleluja, Alleluja 

Żywe jest słowo BOŻE i skuteczne, 

zdolne osądzić pragnienia i myśli serca. 

SŁOWA EWANGELII WEDŁUG ŚW. MATEUSZAMt 6, 24-34 

JEZUS powiedział do swoich uczniów: 

»Nikt nie może dwom panom służyć. 

Bo albo jednego będzie nienawidził, a drugiego – miłował; albo z jednym 

będzie trzymał, a drugim wzgardzi. 

Nie możecie służyć BOGU i Mamonie! 

Dlatego powiadam wam: Nie martwcie się o swoje życie, o to, co macie 

jeść i pić, ani o swoje ciało, czym się macie przyodziać. 

Czyż życie nie znaczy więcej niż pokarm, a ciało więcej niż odzienie? 

Przypatrzcie się ptakom podniebnym: nie sieją ani żną i nie zbierają 

do spichlerzy, a OJCIEC wasz niebieski je żywi. 

Czyż wy nie jesteście ważniejsi niż one? 

Kto z was, martwiąc się, może choćby jedną chwilę dołożyć do wieku 

swego życia? 

A o odzienie czemu się martwicie? 

Przypatrzcie się liliom polnym, jak rosną: nie pracują ani przędą. 

A powiadam wam: nawet Salomon w całym swym przepychu nie był 

tak ubrany jak jedna z nich. 

Jeśli więc ziele polne, które dziś jest, a jutro do pieca będzie wrzucone, 

BÓG tak przyodziewa, to czyż nie tym bardziej was, ludzie małej wiary? 

Nie martwcie się zatem i nie mówcie: co będziemy jedli? co będziemy pili? 

czym będziemy się przyodziewali? 

Bo o to wszystko poganie zabiegają. 

Przecież OJCIEC wasz niebieski wie, że tego wszystkiego potrzebujecie. 

Starajcie się naprzód o królestwo BOGA i o JEGO sprawiedliwość, a to wszy-

stko będzie wam dodane. 

Nie martwcie się więc o jutro, bo jutrzejszy dzień sam o siebie martwić się 

będzie. 

Dosyć ma dzień każdy swojej biedy«. 

PATRON TYGODNIA: BŁ. MAREK ÇUNI, MĘCZENNIK 

Na świat przyszedł 30.IX.1919 w Bushati w Albanii. 

Uczył się w rodzinnej wiosce, a potem w Szkodrze, 
w północnej Albanii. Tam też wstąpił następnie do semi-
narium duchownego, prowadzonego przez jezuitów. 

W czasie II wojny światowej Albania została podbita naj-
pierw przez Włochy, później Niemców, a w 1944 władzę 
objęli komuniści Enwera Hodży. 

Wówczas klerycy zaczęli wydawać pisemko „Aurora 
consurgens” (traktat o identycznym tytule przypisywany jest 
św. Tomaszowi z Akwinu). A gdy propaganda komunistycz-
na zaczęła się wzmagać w IV.1945 Marek zaczął potajemnie 
wydawać satyryczne ulotki antykomunistyczne… 

Rozprowadzano je w seminarium, potem wśród rodzin. Podpisywano je nazwą 
„Bashkimi Shqiptar” („Związek Albański”). 

Do 7.XII.1945 wydano kilka takich ulotek. Tego dnia Marek został aresztowany. 
Zaraz potem aresztowano innych… dokończenie na odwrocie 

http://www.swzygmunt.knc.pl/
https://figurativeartlivingmasters.wordpress.com/tag/jesus-christ/
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INFORMACJE PARAFIALNE 
 26.II (niedziela): Spotkanie rodziców dzieci pierwszokomunij-

nych po Mszy św. o 1800. 
 28.II (wtorek): Spotkania formacyjne kandydatów do sakramen-

tu bierzmowania w domu rekolekcyjnym: grupa dziewcząt 
o 1700, grupa chłopców o  1800. 

 1.III (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.). 

 2.III (czwartek): 1-SZY CZWARTEK MIESIĄCA. 
 Msza św. wotywna o CHRYSTUSIE NAJWYŻSZYM i WIECZNYM 

KAPŁANIE o 1800. Serdecznie zapraszamy! 

 3.III (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. 

 5.III (niedziela): Po Gorzkich Żalach spotkanie Kół Żywego Ró-
żańca. 

 Chrzty w marcu w 4tą niedzielę miesiąca, 26.III, na sumie. 
Zgłoszenia do 17.III w kancelarii. Przygotowanie dla rodzi-
ców i chrzestnych 19.III 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. 

 Zainteresujmy się! prasą katolicką. Naprawdę warto! 

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

17.II Karina KANABUS, Szymanów  

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. Celina LATOSZEK  14.II.2017 l. 94 

Wieczne odpoczywanie racz Jej dać PANIE! 

INTENCJE MSZALNE I MODLITEWNE 

27.II 
(poniedziałek) 

730 † Stefana PACIORKIEWICZA 

1800 † Romana i Emilii DOMINIKÓW 

28.II 
(wtorek) 

730 dziękczynna za dar syna 

1800 † Stefana PACIORKIEWICZA 

1.III 
(środa) 

845 † Stefana PACIORKIEWICZA 

1545  

1800 
† Kazimierza, Anieli i Kazimierza OSIADACZÓW, 

Tadeusza i Kazimiery WIEWIÓRÓW 

2.III 
(czwartek) 

730 o nawrócenie grzeszników 

1800 † Stefana PACIORKIEWICZA 

3.III 
(piątek) 

730 dziękczynna, z racji 19. urodzin Dominika 

1545  

1800 † Stefana PACIORKIEWICZA 

4.III 
(sobota) 

730 † Stefana PACIORKIEWICZA 

1800 † Jolanty MAĆKOWIAK 

5.III 
(niedziela) 

845 † Haliny SALAMONIK 

1030 
† Władysława i Weroniki GUZIŃSKICH, 

Heleny KANABUS 

1200 w pewnej intencji 

1800 † Stefana PACIORKIEWICZA 

BANDYCI… 
Za carskich czasów, wiemy to sami 

Byliśmy zwani wciąż bandytami 

Każdy, kto Polskę ukochał szczerze 

Kto pragnął zostać przy polskiej wierze, 

Kto nie chciał lizać moskiewskiej łapy 

Komu obrzydły carskie ochłapy 

I wstrętnym było carskie koryto 

Był „miateżnikiem” – polskim bandytą. 

„Polskich bandytów” smutne mogiły 

Tajgi Sybiru liczne pokryły. 

Przyszedł bolszewik – znów piosnka stara 

Czerwonych synów białego cara. 

Polak, co nie chciał zostać Kainem, 

Że chciał być wiernym ojczyźnie synem, 

Chciał jej wolności w słońcu i chwale, 

A że śmiał mówić o tym zuchwale, 

Że nie chciał by go więziono, bito, 

Był „reakcyjnym polskim bandytą”. 

I znowu Sybiru tajgi pokryły 

„Polskich bandytów” smutne mogiły. 

Gdy odpłynęła krasna nawała 

Germańska fala Polskę zalała. 

Kto się nie wyrzekł ojców swych mowy, 

W pruską obrożę nie włożył głowy, 

Nie oddał resztek swojego mienia, 

Swojej godności, swego sumienia, 

Kto nie dziękował, kiedy go bito, 

Ten był „przeklętym polskim bandytą”. 

Więc harde „polskich bandytów” głowy 

Chłonęły piece, doły i rowy. 

Teraz, gdy w gruzach Germania legła, 

Jest Polska „Wolna i Niepodległa”, 

Jest wielka. Młoda, swobodna, śliczna, 

I nawet mówią „demokratyczna”. 

Cóż z tego, kiedy kto Polskę kocha, 

W kim pozostało sumienia trochę, 

Komu niemiłe sowieckie myto, 

Jeszcze raz został „polskim bandytą”. 

I znowu polskości tłumią zapały 

Tortury UB, lochy, podwały. 

O BOŻE, chciałbym zapytać CIEBIE, 

Jakich Polaków najwięcej w niebie? 
(głos z góry) 

Płaszczem mej chwały, blaskiem okryci 

Są tutaj wszyscy „polscy bandyci”. 

Autor nieznany – w „Szydło”, piśmie wydawanym przez „Wolność i Niepodległość” WiN, 20.IX.1946 

PATRON TYGODNIA: BŁ. MAREK ÇUNI, MĘCZENNIK – DOKOŃCZENIE 

Proces rozpoczął się 22.II.1946 w kinie Rozafat w Szkodrze. Wszyscy oskarżeni 
byli wyniszczeni po torturach. Marka podrzymywać musiało dwóch oprawców. 

Ale nie załamał się. Sędziom powiedzieć miał: 

„My, klerycy, nie żałujemy i nie prosimy o łaskę. Drukowaliśmy i publikowaliśmy 
zgodnie z zasadami zawartymi w Konstytucji, którą sami wspieracie. Jest nam 
wszelako przykro, że […] złamaliśmy zasadę posłuszeństwa seminarium, a odpo-
wiedzialność ponoszą nasi przełożeni, których wy fałszywie przedstawiacie jako 
przywódców naszego ugrupowania, Związek Albański”… 

Rozprawa trwała jeden dzień. Wyrok: 8 podsądnych – kara śmierci… 

4.III.1946 sześciu – Marka, 4 kapłanów i świeckiego nauczyciela – o świcie 
przewieziono na katolicki cmentarz w Szkodrze. O 6

00
 stanęli przed plutonem. 

Marek miał rzec: „Wybaczam tym, którzy mnie sądzili, skazali i teraz mnie zamor-
dują. Powiedzcie matce, niech odda 15 złotych leków, które jestem winien […]”. 

Wszyscy krzyknęli: „Niech żyje CHRYSTUS KRÓL! Viva Albania!” Padła salwa… 

Cała szóstka, w gronie 38 męczenników komunizmu w Albanii, na życzenie papie-
ża Franciszka, beatyfikowana została 5.XI.2016 w Szkodrze. (uroczystość 4 marca) 

il: na odwrocie: MAREK ÇUNI; - źródło: gazeta55.al 

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://gazeta55.al/me-pene-dhe-me-gjakmark-cuni-seminarist/
http://www.swzygmunt.knc.pl/

