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„Wyrosły niby na drzewie, które się cudownie i bujnie rozkrzewiło na PAŃSKIEJ z danego przez BOGA zalążka, rozmaite formy życia samotnego lub wspólnego, 

rozmaite rodziny zakonne, które pomnażają to, co służy zarówno pożytkowi ich członków, jak i dobru całego CIAŁA CHRYSTUSA”SOBÓR WATYKAŃSKI II, KONST. LUMEN GENTIUM, 43. 

„Już od początku byli w Kościele zarówno mężczyźni, jak i niewiasty, którzy chcieli przez praktykę rad ewangelicznych z większą swobodą iść za CHRYSTUSEM 

i wierniej GO naśladować, prowadząc na swój sposób życie BOGU poświęcone. 

 Wielu spośród nich, z natchnienia DUCHA ŚWIĘTEGO, prowadziło życie pustelnicze lub tworzyło rodziny zakonne, które Kościół chętnie objął swą powagą 

i zatwierdził”SOBÓR WATYKAŃSKI II, DEKRET PERFECTAE CARITATIS, 1. 

Biskupi powinni zawsze starać się rozpoznawać nowe dary życia konsekrowanego powierzane przez DUCHA ŚWIĘTEGO JEGO Kościołowi; zatwierdzanie nowych 

form życia konsekrowanego jest zarezerwowane Stolicy ApostolskiejPOR. KPK, KAN. 605. [KKK, 917, 918, 919] 

CZWARTA NIEDZIELA ZWYKŁA 

 

WYPĘDZENIE DUCHA NIECZYSTEGO — HOET, Gerard (1648, Zaltbommel – 1733, Haga) 

ok. 1728, rycina, w: Biblia Haska, Haga; źródło: www.mythfolklore.net 

Z KSIĘGI POWTÓRZONEGO PRAWAPWT 18, 15-20 

Mojżesz tak przemówił do ludu: 

„PAN BÓG twój wzbudzi ci proroka spośród braci twoich, podobnego 

do mnie. 

Jego będziesz słuchał. 

Właśnie o to prosiłeś PANA BOGA swego na Horebie, w dniu zgro-

madzenia: 

'Niech więcej nie słucham głosu PANA BOGA mojego i niech już 

nie widzę tego wielkiego ognia, abym nie umarł'”. 

I odrzekł mi PAN: 

»Dobrze powiedzieli. 

Wzbudzę im proroka spośród ich braci, takiego jak ty, i włożę w jego 

usta MOJE słowa, będzie im mówił wszystko, co rozkażę. 

Jeśli ktoś nie będzie chciał słuchać MOICH słów wypowiedzianych 

w MOIM imieniu, JA od niego zażądam zdania sprawy. 

Lecz jeśli który prorok odważy się mówić w MOIM imieniu to, czego mu 

nie rozkazałem, albo wystąpi w imieniu bogów obcych, taki prorok 

musi ponieść śmierć«. 

PSALM RESPONSORYJNYPS 95 (94), 1-2. 6-7C. 7D-9 (R.: POR. 7D-8A) 

REFREN: Słysząc głos PANA, serc nie zatwardzajcie 

Przyjdźcie, radośnie śpiewajmy PANU, 

wznośmy okrzyki ku chwale OPOKI naszego zbawienia. 

Stańmy przed obliczem JEGO z uwielbieniem, 

z weselem śpiewajmy MU pieśni. 

Przyjdźcie, uwielbiajmy GO, padając na twarze, 

klęknijmy przed PANEM, który nas stworzył. 

Albowiem ON jest naszym BOGIEM, 

a my ludem JEGO pastwiska i owcami w JEGO ręku. 

Obyście dzisiaj usłyszeli głos JEGO: 

»Niech nie twardnieją wasze serca jak w Meriba, 

jak na pustyni w dniu Massa, 

gdzie MNIE kusili wasi ojcowie, 

doświadczali MNIE, choć widzieli MOJE dzieła«. 

Z PIERWSZEGO LISTU ŚW. PAWŁA APOSTOŁA DO KORYNTIAN1 KOR 7, 32-35 
Bracia: 

Chciałbym, żebyście byli wolni od utrapień. 

Człowiek bezżenny troszczy się o sprawy PANA, o to, jak by się przypodobać 

PANU. 

Ten zaś, kto wstąpił w związek małżeński, zabiega o sprawy świata, o to, 

jak by się przypodobać żonie. 

I doznaje rozterki. 

Podobnie i kobieta: niezamężna i dziewica troszczy się o sprawy PANA, 

o to, by była święta i ciałem, i duchem. 

Ta zaś, która wyszła za mąż, zabiega o sprawy świata, o to, jak by się przy-

podobać mężowi. 

Mówię to dla waszego pożytku, nie zaś, by zastawiać na was pułapkę; 

ale po to, byście godnie i z upodobaniem trwali przy PANU. 

AKLAMACJAMT 4, 16 ALLELUJA, ALLELUJA, ALLELUJA 

Lud, który siedział w ciemności, 

ujrzał światło wielkie, 

i mieszkańcom cienistej krainy śmierci wzeszło światło. 

SŁOWA EWANGELII WEDŁUG ŚW. MARKAMK 1, 21-28 

W Kafarnaum JEZUS w szabat wszedł do synagogi i nauczał. 

Zdumiewali się JEGO nauką: uczył ich bowiem jak ten, który ma władzę, 

a nie jak uczeni w Piśmie. 

Był właśnie w ich synagodze człowiek opętany przez ducha nieczystego. 

Zaczął on wołać: 

„Czego chcesz od nas, JEZUSIE NAZAREJCZYKU? 

Przyszedłeś nas zgubić. 

Wiem, kto jesteś: ŚWIĘTY BOGA”. 

Lecz JEZUS rozkazał mu surowo: 

»Milcz i wyjdź z niego!« 

Wtedy duch nieczysty zaczął nim miotać i z głośnym krzykiem wyszedł 

z niego. 

A wszyscy się zdumieli, tak że jeden drugiego pytał: 

„Co to jest? 

Nowa jakaś nauka z mocą. 

Nawet duchom nieczystym rozkazuje i są MU posłuszne”. 

I wnet rozeszła się wieść o NIM wszędzie po całej okolicznej krainie 

galilejskiej. 

PATRON TYGODNIA: BŁ. BENEDYKT DASWA, MĘCZENNIK 
Tshimangadzo — „czyniący cuda” — na świat przyszedł 16.VI.1946 w wiosce 
Mbahe, w Limpopo, północnej prowincji Afryki Południowej. 

Był najstarszym dzieckiem — miał jeszcze trzech młodszych braci i siostrę — 
Czililo Petrusa Daswa (Bakali) i Tidziambi Idy (Gundula). 

Pochodził z plemienia Lemba — tzw. „Czarnych Żydów”, regulujących życie zbioro-
we i indywidualne według żydowskich rytuałów i praw. dokończenie na odwrocie 

http://www.swzygmunt.knc.pl/
http://www.mythfolklore.net/lahaye/195/index.html
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INFORMACJE PARAFIALNE 
 28.I (niedziela): 

 Na Mszę św. o 1800 zapraszamy! rodziców i dzieci, które 

przygotowują się w tym roku do I Komunii św. 
Po Mszy św. spotkanie z rodzicami dzieci I–komunijnych. 

 29.I–3.II (poniedziałek–sobota):Trwa wizytacja duszpasterska – KO-
LĘDA. Za składane ofiary – przeznaczone zostaną na remont 
kościoła – nasi duszpasterze składają serdeczne Bóg zapłać! 

Program  poniżej. 
Uwaga: Do końca trwania wizyt duszpasterskich nie będzie 

Mszy św. o 1800 w powszednie dni kolędy. 
 2.II (piątek): Święto OFIAROWANIA PAŃSKIEGO — MATKI BOŻEJ 

GROMNICZNEJ. 
 Msze św. o 845, 1545 i 1800. 
 Poświęcenie gromnic podczas każdej Mszy św. 
 Ofiary zbierane na tacę przeznaczone będą na pomoc 

zakonom klauzurowym. 

 1. PIĄTEK MIESIĄCA: 
 Po Mszy św. o 1800 „Wieczór modlitwy” – i uwiel-

bienia – adoracja JEZUSA w NAJŚWIĘTSZYM SAKRAMENCIE, 
w Słowie, w śpiewie, w ciszy… 
Gościnnie wieczór animować będzie Wspólnota 
Modlitwy „D.R.A.M.A.T”. 
Prośby, podziękowania, etc., które polecane będą JEZU-
SOWI można składać do specjalnej skrzynki w kościele. 

 4.II (niedziela): 
 Po sumie comiesięczna adoracja NAJŚWIĘTSZEGO SAKRAMENTU. 
 Po adoracji spotkanie Kół Żywego Różańca. 

 Trwa remont kościoła, obejmujący wymianę części tynków 
w przyziemiu, naprawę pęknięć i ubytków stropu i w nawach 
bocznych, malowanie. Ofiary na remont wspólnego 
domu, można składać np. na konto parafialne: 

PKO S.A. VII O. w Warszawie 56 1240 1109 1111 0000 0551 5772 

Za wszystkie ofiary – składane na tacę, wpłaty indywidualne 
i na konto z przeznaczeniem na remont kościoła – Rada 
Parafialna i nasi duszpasterze składają serdeczne Bóg zapłać! 

 22–29.VI: Parafia organizuje pielgrzymkę na Ukrainę. Pro-
gram  na stoliku przy wyjściu z kościoła. Zapisy chętnych 

w zakrystii lub kancelarii parafialnej. 

ODESZLI 
W ostatnim czasie odszedł z naszego grona: 

śp. Andrzej KOPYT  15.I.2018 l. 67 

Wieczne odpoczywanie racz Mu dać PANIE! 

PROGRAM WIZYTACJI DUSZPASTERSKIEJ (KOLĘDA) 

DATA MIEJSCOWOŚĆ OD KOMENTARZ 

29.I 
(PONIEDZIAŁEK) 

PARCELA 
(UL. BACZYŃSKIEGO) 

1600 dwóch księży 

30.I 
(WTOREK) 

PARCELA 
(UL. GRZYBOWSKA I PODLASKA) 

1600 dwóch księży 

31.I 
(ŚRODA) 

OBORY 
(BLOKI NR 12–18) 

1600 dwóch księży 

1.II 
(CZWARTEK) 

OBORY 
(BLOKI NR 19–21) 

1600 dwóch księży 

3.II 
(sobota) 

BRZEŚCE 
(STRONA SZKOŁY) 

930 
dwóch księży 

jeden od Konstantynówki, 
drugi od Kawęczyna 

Księża proszą o podwożenie na kolędę i zewnętrzny znak, 
że wizyta naszych duszpasterzy jest OCZEKIWANA 

INTENCJE MSZALNE I MODLITEWNE 

29.I 
(poniedziałek) 730  

30.I 
(wtorek) 730 

† Henryka SYKULAKA, w 3. rocznicę śmierci, 

Janiny SYKULAK 

31.I 
(środa) 730 † Jana OSUCHA, w miesiąc po śmierci 

1.II 
(czwartek) 730 w pewnej intencji 

2.II 
(piątek) 

845 o nawrócenie grzeszników 

1545 † Jadwigi i Zbigniewa AMBROZIKÓW 

1800 
† Julii i Wojciecha RAWSKICH, 

Jana i Janiny GUBÓW 

3.II 
(sobota) 730  

4.II 
(niedziela) 

845 
† Janiny, Zofii i Józefa MICHALAKÓW, 

Wiktorii i Wojciecha GAWRYSIÓW 

1030 
† Cypriana OSUCHA, w 1. rocznicę śmierci, 

Mieczysława KOMOSY 

1200 dziękczynna, w 50. rocznicę ślubu Marianny i Feliksa KORNASÓW 

1800 o błogosławieństwo BOŻE dla Pawła 

IDEAŁ SIĘGNĄŁ BRUKU 
W czasie Powstania Styczniowego 19.IX.1863 miał miejsce nieudany zamach na rosyjskiego namiestnika, 
Teodora Berga. W odwecie Kozacy splądrowali Dom Interesów Zamoyskiego, skąd rzucono bomby, 
a z jednego z mieszkań przez okno wyrzucili fortepian Fryderyka Chopina. Poeta opisał to m.in. tak: 

Ten!… co Polskę głosił, od zenitu 

Wszechdoskonałości Dziejów 

Wziętą, hymnem zachwytu, 

Polskę — przemienionych kołodziejów; 

Ten sam — runął — na bruki z granitu! 

— I oto: jak zacna myśl człowieka, 

Poterany jest gniewami ludzi, 

Lub jak — od wieka 

Wieków — wszystko, co zbudzi! 

I — oto — jak ciało Orfeja, 

Tysiąc Pasyj rozdziera go w części; 

A każda wyje: „Nie ja!…” 

„Nie ja!” — zębami chrzęści — 

Lecz ty — lecz ja? — Uderzmy w sądne pienie, 

Nawołując: „Ciesz się, późny wnuku!… 

Jękły — głuche kamienie: 

Ideał — sięgnął bruku — —” 

NORWID, Cyprian Kamil (1821, Laskowo-Głuchy –1883, Paryż) 

PATRON TYGODNIA: BŁ. BENEDYKT DASWA, MĘCZENNIK, DOKOŃCZENIE 
Jako dziecko pomagał rodzinie wypasając bydło. W 1957 
rozpoczął nauki w szkole podstawowej w Vondwe 
k. Thohoyandou. Przyjął wówczas imię Samuela. Następ-
nie uczył się w szkole średniej Mphaphuli w Sibasa. 

Po przypadkowej śmierci ojca spadła na niego odpowie-
dzialność za matkę i rodzeństwo. Pracował m.in. w Johan-
nesburgu, gdzie mieszkał u swego wuja. Zarobione pie-
niądze przesyłał matce, wspierając w ten sposób edukację 
rodzeństwa. 

W Johannesburgu zetknął się z katolikami. Zaczął poz-
nawać katechizm i wiarę. Uczył go katecheta Benedykt 
Risimati. Po dwóch latach, 21.IV.1963, otrzymał sakrament 
chrztu św., którego udzielił mu o. Augustyn O'Brian. Na 
chrzcie otrzymał imię Benedykta — za patrona przybie-
rając św. Benedykta z Nursji, a wraz z nim czyniąc hasło 

„Ora et Labora” („Módl się i pracuj”) mottem swego życia. Trzy miesiące później, 
21.VII.1963, przyjął sakrament bierzmowania z rąk bpa F. Klemensa van Hoek. 

W 1973 rozpoczął pracę nauczyciela, by 1.I.1979 zostać dyrektorem szkoły 
podstawowej w wiosce Nweli w powiecie Thulamela. 

W 1974 zawarł cywilny związek z Shadi Eweliną Monyai. Wybranka nie była kato-
liczką, więc ze ślubem katolickim musiał poczekać do jej chrztu. Sakrament mał-
żeństwa przyjęli 9.VIII.1980. Zamieszkali w Mbahe i mieli ośmioro dzieci… 

Był wzorowym mężem i ojcem. Pomagał żonie w pracach domowych — rzecz nie-
znana w kulturze owych czasów i miejsca. Zbudował ceglany dom rodzinny. Dla 
lokalnej społeczności założył zespół piłkarski — opuścił go jednak, gdy jego człon-
kowie zapragnęli używać „wspomagania”, by wygrywać z przeciwnikami. Założył 
wówczas kolejny zespół — Rebelianci Wolności Mbahe. Udzielał się społecznie… 

Pomagał budować kościoły i prowadził w nich modlitwy. 

W XI.1989 region nawiedziły obfite deszcze, którym towarzyszyły burze z pio-
runami i błyskawicami. Gdy burza nawiedziła w I.1990 jego własną wioskę, 
Mbahe, przestraszona starszyzna oświadczyła, że plagi spowodowane zostały 
przez ciemne siły — działania magiczne. By „wypędzić czarne moce” starszyzna 
zażądała datku od każdej rodziny dla czarodzieja–wróżbiarza. 

Benedykt odmówił oświadczając, że burze są zwykłym naturalnym fenomenem… 

2.II.1990 pojechał do pobliskiego Thohoyandou, by zawieźć bratową z chorym 
dzieckiem do lekarza. W drodze powrotnej zatrzymał się i podwiózł mężczyznę, 
który oświadczył, że udaje się do sąsiedniej wioski. Do Mbahe przyjechał ok. 7

30
. 

Podrzucił bratową z chorym dzieckiem, po czym podjechał do domu i powiedział 
córce, że zaraz wróci — tylko zawiezie pasażera… 

Wracając musiał się zatrzymać — droga była zablokowana przez połamane 
drzewa. Gdy próbował je usunąć zaatakowany został przez bandę młodych ludzi. 

Obrzucono go kamieniami. Poraniony porzucił samochód, uciekł i pobiegł do naj-
bliższej chaty, błagając o pomoc. Po kilku godzinach kobieta, która mu otworzyła 
odrzwia, wydała go jednak prześladowcom, obawiając się o swoje życie. Wyszedł 
więc na zewnątrz. Spadły na niego kolejne ciosy i razy… 

Na koniec dla pewności oblano go wrzątkiem… 

Ostatnimi słowami, które wypowiedział, miały być: „BOŻE, w TWOJE ręce oddaję 
ducha mego”… 

Pochowany został 10.II.1990 w rodzinnej miejscowości… 

Matka Benedykta nawróciła się i za pieniądze z renty 26.xi.2000 wystawiła synowi 
nagrobek. 24.VIII.2015 relikwie Benedykta przeniesiono do nagrobka przy kościoła 
Nweli w Mbahe… 

Beatyfikowany został, z woli papieża Franciszka, 13.IX.2015 w mieście Tshitatini 
w prowincji Limpopo … (uroczystość 2 lutego) 

il.: BENEDYKT DASWA; źródło: www.coastweek.com 

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 

INNE Żywy Różaniec – +48 512 665 747; Różaniec Rodziców – +48 608 369 120 
 

http://www.coastweek.com/3837-South-African-Catholic-martyr-Tshimangadzo-Samuel-Benedict-Daswa.htm
http://www.swzygmunt.knc.pl/

