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Sam CHRYSTUS jest źródłem posługi w Kościele. 

ON ją ustanowił, wyposażył we władzę oraz wyznaczył posłanie, ukierunkowanie i cel: 

 „CHRYSTUS PAN dla pasterzowania Ludowi BOŻEMU i ustawicznego ludu tego pomnażania ustanowił w Kościele swym rozmaite posługi święte, które mają 

na celu dobro całego CIAŁA. Wyposażeni bowiem we władzę świętą szafarze służą braciom swoim, aby wszyscy, którzy są z Ludu BOŻEGO… osiągnęli 

zbawienie”Sobór Watykański II, konst. Lumen gentium, 18. 

„Jakże mieli uwierzyć w TEGO, którego nie słyszeli? 

Jakże mieli usłyszeć, gdy im nikt nie głosił? 

Jakże mogliby im głosić, jeśliby nie zostali posłani?”Rz 10, 14-15. 

Nikt, żadna pojedyncza osoba ani żadna wspólnota, nie może sam sobie głosić Ewangelii. 

„Wiara rodzi się z tego, co się słyszy”Rz 10,17. 

Nikt nie może sam siebie upoważnić do głoszenia Ewangelii. 

Posłany przez PANA mówi i działa nie przez swój własny autorytet, ale na mocy autorytetu CHRYSTUSA; nie jako członek wspólnoty, ale mówiący do niej 

w imieniu CHRYSTUSA. 

Nikt nie może sam sobie udzielić łaski, ale musi być ona dana i ofiarowana. 

Zakłada to szafarzy (ministri) łaski, upoważnionych i uzdolnionych przez CHRYSTUSA. 

Od NIEGO otrzymują oni „świętą władzę” działania in persona CHRISTI CAPITIS. 

Władzę, dzięki której posłani przez CHRYSTUSA czynią i dają na mocy daru BOŻEGO to, czego nie mogą czynić i dawać sami z siebie, tradycja Kościoła nazywa 

„sakramentem”. 

Ta władza jest przekazywana w Kościele za pośrednictwem osobnego sakramentu. [KKK, 874, 875] 

PIĄTA NIEDZIELA ZWYKŁA 

 

HIOB — BONNAT, Leon Józef Florentyn (1833, Bayonne –1922, Monchy-Saint-Éloi) 

1880, olejny na płótnie, 161×129 cm, Musée d'Orsay, Paryż; źródło: en.wikipedia.org 

Z KSIĘGI HIOBAHI 7, 1-4. 6-7 

Hiob przemówił w następujący sposób: 

„Czyż nie do bojowania podobny byt człowieka? 

Dni jego czyż nie są dniami najemnika? 

Jak sługa wzdycha on do cienia, i jak najemnik czeka na zapłatę. 

Tak moim działem miesiące nicości i wyznaczono mi noce udręki. 

Położę się, mówiąc do siebie: Kiedyż zaświta i wstanę? 

Przedłuża się wieczór, a niepokój mnie syci do świtu. 

Dni moje lecą jak tkackie czółenko, i kończą się, bo braknie nici. 

Wspomnij, że dni me jak powiew. 

Ponownie oko me szczęścia nie zazna”. 

PSALM RESPONSORYJNYPS 147A (146), 1B-2. 3-4. 5-6 (R.: POR. 3A) 

REFREN: PANIE, TY leczysz złamanych na duchu 

Chwalcie PANA, bo dobrze jest śpiewać psalmy BOGU, 

słodko jest GO wysławiać. 

PAN buduje Jeruzalem, 

gromadzi rozproszonych z Izraela. 

ON leczy złamanych na duchu 

i przewiązuje ich rany. 

ON liczy wszystkie gwiazdy 

i każdej imię nadaje. 

Nasz PAN jest wielki i potężny, 

a JEGO mądrość niewypowiedziana. 

PAN dźwiga pokornych, 

karki grzeszników zgina do ziemi. 

Z PIERWSZEGO LISTU ŚW. PAWŁA APOSTOŁA DO KORYNTIAN1 KOR 9, 16-19. 22-23 

Bracia: 

Nie jest dla mnie powodem do chluby to, że głoszę Ewangelię. 

Świadom jestem ciążącego na mnie obowiązku. 

Biada mi bowiem, gdybym nie głosił Ewangelii! 

Gdybym to czynił z własnej woli, miałbym zapłatę, lecz jeśli działam 

nie z własnej woli, to tylko spełniam obowiązki szafarza. 

Jakąż przeto mam zapłatę? 

Otóż tę właśnie, że głosząc Ewangelię bez żadnej zapłaty, nie korzystam 

z praw, jakie mi daje Ewangelia. 

Tak więc nie zależąc od nikogo, stałem się niewolnikiem wszystkich, 

aby tym liczniejsi byli ci, których pozyskam. 

Dla słabych stałem się jak słaby, by pozyskać słabych. 

Stałem się wszystkim dla wszystkich, żeby uratować choć niektórych. 

Wszystko zaś czynię dla Ewangelii, by mieć w niej swój udział. 

AKLAMACJAPOR. MT 8, 17 ALLELUJA, ALLELUJA, ALLELUJA 

JEZUS wziął na siebie nasze słabości 

i dźwigał nasze choroby. 

SŁOWA EWANGELII WEDŁUG ŚW. MARKAMK 1, 1, 29-39 

Po wyjściu z synagogi JEZUS przyszedł z Jakubem i Janem do domu 

Szymona i Andrzeja. 

Teściowa zaś Szymona leżała w gorączce. 

Zaraz powiedzieli MU o niej. 

On podszedł i podniósł ją, ująwszy za rękę, a opuściła ją gorączka. 

I usługiwała im. 

Z nastaniem wieczora, gdy słońce zaszło, przynosili do NIEGO wszystkich 

chorych i opętanych; i całe miasto zebrało się u drzwi. 

Uzdrowił wielu dotkniętych rozmaitymi chorobami i wiele złych duchów 

wyrzucił, lecz nie pozwalał złym duchom mówić, ponieważ GO znały. 

Nad ranem, kiedy jeszcze było ciemno, wstał, wyszedł i udał się na miejsce 

pustynne, i tam się modlił. 

Pośpieszył za NIM Szymon z towarzyszami, a gdy GO znaleźli, powiedzieli 

MU: „Wszyscy CIĘ szukają”. 

Lecz ON rzekł do nich: 

»Pójdźmy gdzie indziej, do sąsiednich miejscowości, abym i tam mógł 

nauczać, bo po to wyszedłem«. 

I chodził po całej Galilei, nauczając w ich synagogach i wyrzucając złe 

duchy. 

http://www.swzygmunt.knc.pl/
https://en.wikipedia.org/wiki/File:Bonnat02.jpg
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INFORMACJE PARAFIALNE 
 3.II (sobota) nasi Duszpasterze zakończyli wizytę duszpaster-

ską – czyli kolędę. Serdecznie dziękują za życzliwe i miłe 
przyjęcie, możliwość osobistego kontaktu i rozmowy, a także 
za odzew w sprawie remontu kościoła i ofiary złożone 
na ten cel. Bóg zapłać! 

My natomiast, w imieniu własnym i – mamy nadzieję na-
szych czytelników – dziękujemy! naszym Pasterzom za odwie-

dzenie nas w naszych domach! Za wzmocnienie, za utwier-
dzenie, za pociechę. Dziękujemy, że jesteście! Bóg zapłać! 

 Jeżeli odwiedziny jakiejś rodziny w planowanym terminie nie 
odbyły się, a pragnęłaby przyjąć księdza z wizytą, można to 
zaaranżować umawiając się indywidualnie. 

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

 10.II (sobota): 

 WYPOMINKI o 1715. 
 Msza św. za zmarłych polecanych w WYPOMINKACH o 1800. 

 Trwa remont kościoła. 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 Rada Parafialna i nasi duszpasterze 
składają serdeczne Bóg zapłać! 

 Uwaga: Do Środy Popielcowej 14.II (środa), w związku z trwa-
jącymi pracami remontowymi w nawie głównej, nie będzie 
Mszy św. w dni powszednie o 1800. 

 Chrzty w lutym w 4. niedzielę miesiąca, 25.II, na sumie. 
Zgłoszenia do 16.II w kancelarii parafialnej. Przygotowanie 
dla rodziców i chrzestnych 18.II po sumie, w kościele. 

 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 odeszli z naszego grona: 

śp. Rafał FABISIAK  26.I.2018 l. 42 

śp. Jerzy MOLAK  24.I.2018 l. 79 

śp. Zbigniew Józef GALBARSKI  24.I.2018 l. 79 

śp. Anna JANEK  22.I.2018 l. 89 

Wieczne odpoczywanie racz IM dać PANIE! 

INTENCJE MSZALNE I MODLITEWNE 

5.II 
(poniedziałek) 730 w pewnej intencji 

6.II 
(wtorek) 730  

7.II 
(środa) 730 w pewnej intencji 

8.II 
(czwartek) 730  

9.II 
(piątek) 730  

10.II 
(sobota) 

730 † Teresy KNAPCZYŃSKIEJ 

1715 WYPOMINKI 

1800 † zmarłych polecanych w WYPOMINKACH 

11.II 
(niedziela) 

845 † Stefana RAWSKIEGO, Kamila RAWSKIEGO 

1030 
† Janiny, Stefana i Ryszarda FABISIAKÓW, 

Henryka i Stanisława NIERZWICKICH, 

zmarłych z rodzin FABISIAKÓW i NIERZWICKICH 

1200 † Macieja i Leszka MATEJAKÓW 

1800 
† Barbary KOWALCZYK, w 2. rocznicę śmierci, 

Wacława i Stanisława KOWALCZYKÓW 

BOŻE, DLACZEGO TAK URZĄDZIŁEŚ ŚWIAT 
Tak mi trudno uwierzyć w tym niepokoju świata, 

że BÓG swą moc okazuje przez miłosierdzie. 

W tym świecie rację ma ten, kto ma siłę. 

Ale kto ma siłę musi czynić krzywdę, 

bo po cóż zbrojenia i wojny? 

BOŻE, dlaczego tak urządziłeś świat? 

W czyje TY ręce dałeś władzę nad światem?H. Sienkiewicz. 

Zostawmy te niesprawiedliwości. 

Jestem przecież na Mszy Świętej. 

Widzę i słyszę BOŻE PRZEMIENIENIE, konsekrację chleba i świata: 

Bierzcie i jedzcie z tego wszyscyMt 26, 26. 

Ja nie wezmę! 

Dlaczego? Bo nie wierzę. 

Powiedz inaczej: Bo straciłem wiarę! 

I tacy chcą zmieniać Ład BOŻY na porządek bezbożnych. 

Ostanie się taki świat? 

Nie! 

Gdzie grzech staje się prawem, tam kończy się cywilizacja. 

Dom na dom upadnie!Łk 11, 17. 

Grzech jest dziełem tego, który jest przeciwnikiem BOGA, 

który niszczy wszelkie dobre dzieło, nawet rodzinną miłość. 

Taki świat się nie ostanie. 

BÓG tylko sprawiedliwych ocali! 

ON leczy złamanych na duchu i opatruje ich ranyPs 147, 3. 

ZAWITKOWSKI, Józef, bp (ur. 1938, Wał) – fragm., 23.II.2003, Warszawa, bazylika pw. Świętego Krzyża 

PATRON TYGODNIA: BŁ. JAKUB SALÈS, MĘCZENNIK 
Na świat przyszedł 21.III.1556 w Lezoux, dziś w re-
gionie Owernia-Rodan-Alpy, we Francji. 

Już jako dziecko wykazywał się niezwykłą poboż-
nością. 

Nabożeństwo do Eucharystii i regularny udział we 
Mszach św. zjednały mu przychylność i protektorat 
miejscowego kapłana, który umożliwił mu kształcenie 
w szkołach jezuickich. 

W latach 1568-72 uczył się m.in. w kolegiach Clermont 
i Billom w Paryżu, studiując m.in. retorykę. 

W końcu zdecydował się wstąpić do zakonu je-
zuickiego. Uzyskał, m.in. mimo początkowego oporu, 
zgodę swego ojca… 

1.XI.1573 rozpoczął w Verdun nowicjat. 

Następnie w latach 1575-80 studiował na scho-
lastykacie i uniwersytecie Pont-à-Mousson, po czym 

przez trzy lata na owym uniwersytecie nauczał filozofii. 

Kolejne dwa lata, 1583-3, studiował teologię, początkowo w Pont-à-Mousson, 
a następnie w kolegium Clermont w Paryżu. 

Tam też, 20.IV.1585, otrzymał i przyjął święcenia kapłańskie. 

Powrócił do Pont-à-Mousson jako profesor teologii dogmatycznej i moralnej, które 
wykładał w latach 1585-9. 

Zapragnął wówczas poświęcić się działalności misyjnej. Gdy zaoferował się 
do posługi w krajach takich jak Ameryka, Chiny czy Japonia, gdzie jezuici 
aktywnie prowadzili misje, przełożony generalny odpowiedział mu, że Francja jest 
takim samym „krajem misyjnym”. 

W przerwach między wykładami więc, gdy miał wolny czas, zaangażował się 
w prowadzenie misji ludowych. Prowadził je m.in. w Metz, gdzie zetknął się z kal-
wińskimi protestantami, którzy często gwałtowanie przerywali jego homilie… 

W 1589 zachorował i przez rok przebywał w kolegium Dole. Następnie podjął 
nauczanie teologii w Tournon, gdzie prowadził wykłady z „kontrowersji 
teologicznych”… Tam też, w wolnych chwilach, prowadził misje ludowe, 
doprowadzając do licznych nawróceń apostatów, jakże licznych w czasach 
tzw. reformacji. 

Ok. 1592 gubernator miejscowości Aubenar, w rodzinnych stronach Jakuba, niejaki 
Wilhelm Balezac, skierował do prowincjała jezuitów zaproszenie na wygłoszenie 
misji. Zaproszenie zostało przyjęte a do ich wygłoszenia skierowany został Jakub. 

Udał się tam na początku Adwentu 1592 w towarzystwie współbrata, Wilhelma 
Saultemouche. Ich posługa okazała się bardzo pożyteczna i skuteczna w zwal-
czaniu innowierczych ideologii, więc gubernator Balezach poprosił obu misjonarzy 
o przedłużenie pobytu do Wielkanocy roku następnego. 

Na początku II.1593 miasto opanowali jednakże hugenoci – przybyli z Genewy 
kalwińscy protestanci – nawołując do zniesienia katolickiego „bałwochwalstwa” 
i wytępienia „papizmu”. 5.II.1593 zatrzymali obu misjonarzy. 

6.II.1593 Jakuba zmuszono do publicznej dysputy z kalwinami. Skutecznie bronił 
wiary w rzeczywistą obecność CHRYSTUSA w Eucharystii, co kalwiniści uznają 
za „bałwochwalstwo”. Przerywano mu nieustannie. Nie załamał się. Wreszcie 
zasugerował swym przeciwnikom przeczytanie jednej z własnych prac na temat 
Eucharystii. 

Przysłuchujący się mieszkańcy zaczęli przychylać się do argumentacji Jakuba… 

To zezłościło kalwinistów. Bez ogródek zażądali więc od Jakuba wyrzeczenia się 
wiary. Odmówił. 

Strzelono więc do niego ze strzelby, zwanej arkebuzem. Nad umierającym 
pochylił się współbrat, o. Wilhelm i pocałował go. 

Wówczas obu zadźgano i posiekano szablami… 

Ciała ofiar przytroczono do koni i przeciągnięto na pokaz przez całe miasteczko. 
Porzucono je potem na ulicy, gdzie przeleżały przez 6 dni, po czym wrzucono 
do dołu, w którym grzebano padłe zwierzęta. 

Tego samego dnia w nocy wierni katolicy wydobyli je potajemnie i pochowali 
na miejscowym cmentarzu. 

W 1898 relikwie ekshumowano i pochowano w kaplicy pw. Saint-Claire, wzniesionej 
w miejscu męczeństwa. 

Obu 6.VI.1926 beatyfikował Pius IX. (uroczystość 6 lutego) 

il.: JAKUB SALÈS; źródło: www.sjweb.info 

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.sjweb.info/saintsBio.cfm?SaintID=439
http://www.swzygmunt.knc.pl/

