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Często JEZUS żąda od chorych wiaryPOR. MK 5, 34. 36; 9, 23. 

By ich uzdrowić, posługuje się znakami, takimi jak dotknięcie śliną i nałożenie rąkPOR. MK 7, 32-36; 8, 22-25, nałożenie błota i obmyciePOR. J 9, 6N. 

Chorzy starają się GO dotknąćPOR. MK 1, 41; 3, 10; 6, 56, „ponieważ moc wychodziła od NIEGO i uzdrawiała wszystkich”ŁK 6, 19. 

W ten sposób w sakramentach CHRYSTUS nadal „dotyka”, aby nas uzdrowić. 

Wzruszony tylu cierpieniami, CHRYSTUS nie tylko pozwala dotykać się chorym, lecz także bierze na siebie ich nędzę: 

 „ON wziął na siebie nasze słabości i nosił nasze choroby”MT 8, 17; POR. IZ 53, 4. 

Nie uleczył wszystkich chorych. 

JEGO uzdrowienia były znakami przyjścia Królestwa BOŻEGO, zapowiadały uzdrowienie bardziej radykalne: 

 zwycięstwo nad grzechem i śmiercią przez JEGO Paschę. 

Na krzyżu CHRYSTUS wziął na siebie cały ciężar złaPOR. IZ 53, 4-6 i zgładził „grzech świata”J 1, 29, którego skutkiem jest właśnie choroba. 

Przez swoją mękę i śmierć na krzyżu CHRYSTUS nadał cierpieniu nowe znaczenie; 

 teraz może ono upodabniać nas do NIEGO i jednoczyć nas z JEGO zbawczą męką. [KKK, 1504, 1505] 

SZÓSTA NIEDZIELA ZWYKŁA 

 

CHRYSTUS UZDRAWIAJĄCY TRĘDOWATEGO — DOZE, Jan Maria Melchior (1827, Uzès – 1913, Nîmes) 

ok. 1863, olejny na płótnie, Muzeum Sztuk Pięknych, Nîmes; źródło: commons.wikimedia.org 

Z KSIĘGI KAPŁAŃSKIEJKPŁ 13, 1-2. 45-46 

Tak mówił PAN do Mojżesza i Aarona: 

»Jeżeli u kogoś na skórze ciała pojawi się nabrzmienie albo wysypka, 

albo biała plama, która na skórze jego ciała jest oznaką trądu, 

to przyprowadzą go do kapłana Aarona albo do jednego z jego synów 

kapłanów. 

Trędowaty, dotknięty tą plagą, będzie miał rozerwane szaty, włosy 

nieuczesane, brodę zasłoniętą i będzie wołać: 

Nieczysty, nieczysty! 

Przez cały czas trwania tej choroby będzie nieczysty. 

Będzie mieszkał w odosobnieniu. 

Jego mieszkanie będzie poza obozem«. 

PSALM RESPONSORYJNYPS 32 (31), 1B-2. 5 I 11 (R.: POR. 7) 

REFREN: TYŚ mą ucieczką i moją radością 

Szczęśliwy człowiek, 

któremu nieprawość została odpuszczona, 

a jego grzech zapomniany. 

Szczęśliwy ten, któremu PAN nie poczytuje winy, 

a w jego duszy nie kryje się podstęp. 

Grzech wyznałem TOBIE i nie skryłem mej winy. 

Rzekłem: „Wyznaję mą nieprawość PANU”, 

a TY darowałeś niegodziwość mego grzechu. 

Cieszcie się i weselcie w PANU, sprawiedliwi, 

radośnie śpiewajcie, wszyscy prawego serca! 

Z PIERWSZEGO LISTU ŚW. PAWŁA APOSTOŁA DO KORYNTIAN1 KOR 10, 31 – 11, 1 

Bracia: 

Czy jecie, czy pijecie, czy cokolwiek innego czynicie, wszystko na chwałę 

BOŻĄ czyńcie. 

Nie bądźcie zgorszeniem ani dla Żydów, ani dla Greków, ani dla Kościoła 

BOŻEGO, podobnie jak ja, który się staram przypodobać wszystkim 

pod każdym względem, szukając nie własnej korzyści, lecz dobra wielu, 

aby byli zbawieni. 

Bądźcie naśladowcami moimi, tak jak ja jestem naśladowcą CHRYSTUSA. 

AKLAMACJAPOR. ŁK 7, 16 ALLELUJA, ALLELUJA, ALLELUJA 

Wielki prorok 

powstał między nami 

i BÓG nawiedził lud swój. 

SŁOWA EWANGELII WEDŁUG ŚW. MARKAMK 1, 40-45 

Pewnego dnia przyszedł do JEZUSA trędowaty i upadłszy na kolana, 

prosił GO: 

„Jeśli zechcesz, możesz mnie oczyścić”. 

A JEZUS, zdjęty litością, wyciągnął rękę, dotknął go i rzekł do niego: 

»Chcę, bądź oczyszczony«. 

Zaraz trąd go opuścił, i został oczyszczony. 

JEZUS surowo mu przykazał i zaraz go odprawił, mówiąc mu: 

»Bacz, abyś nikomu nic nie mówił, 

ale idź, pokaż się kapłanowi i złóż za swe oczyszczenie ofiarę, którą 

przepisał Mojżesz, na świadectwo dla nich«. 

Lecz on po wyjściu zaczął wiele opowiadać i rozgłaszać to, co zaszło, tak że 

JEZUS nie mógł już jawnie wejść do miasta, lecz przebywał w miejscach 

pustynnych. 

A ludzie zewsząd schodzili się do NIEGO. 

PATRON TYGODNIA: ŚW. TEODOR Z AMASEA, MĘCZENNIK 
Na świat przyszedł w III w. w Euchaita lub Alasium, w Azji Mniejszej, ówcześnie 
jednej z prowincji Cesarstwa Rzymskiego (dziś Turcja) – według innych źródeł 
w Syrii lub Armenii. 

Niewiele wiadomo o jego życiu – pamięć o nim przetrwała w zasadzie wyłącznie 
w związku z charakterem męczeńskiej śmierci. 

Wiadomo, że był żołnierzem jednej z kohort rzymskich armii – legionu Marmarica 
– stacjonujących we wschodniej prowincji Pontus cesarstwa rzymskiego. Służył 
w oddziale w miasteczku Amasea – współczesna Amasya – ok. 50 km na południe 
od wybrzeża Morza Czarnego. Według niektórych późniejszych źródeł mogła 
to być kohorta Tyronum, i dlatego zwać go miano „Tyro” (od łac. „Tiro” – „niedawno 
powołany”). 

I tam odmówić miał udziału w pogańskich modłach i oddawaniu czci bożkom. 
Potwierdził tylko wiarę w JEZUSA CHRYSTUSA… dokończenie na odwrocie 
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INFORMACJE PARAFIALNE 
 14.II (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. 

 18.II (niedziela): Po Mszy św. o 1800 spotkanie rodziców dzieci 
pierwszokomunijnych. 

 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.). 

 Trwa remont kościoła. Ofiary na odnowę 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! 

 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. 

WITAMY! 
Do grona członków Kościoła Powszechnego i naszej parafii przyjęty został, 
w sakramencie Chrztu Świętego: 

28.I Andrzej KUCHARSKI, Parcela  

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

ODESZLI 
W ostatnim czasie odeszła z naszego grona: 

śp. Marianna SYBILSKA  30.I.2018 l. 85 

Wieczne odpoczywanie racz Jej dać PANIE! 

INTENCJE MSZALNE I MODLITEWNE 

12.II 
(poniedziałek) 730  

13.II 
(wtorek) 730 w pewnej intencji 

14.II 
(środa) 

845 † Pelagii i Henryka WYSOCKICH 

1545  

1800 
† Jana i Cecylii, 

Ireny, 

Pawła i Elżbiety 

15.II 
(czwartek) 

730  

1800 † Bożeny KOŁODZIEJ 

16.II 
(piątek) 

730  

1800 † Katarzyny i Andrzeja OSUCHÓW 

17.II 
(sobota) 

730  

1800 † Zbigniewa i Tadeusza OKLEJÓW 

18.II 
(niedziela) 

845 
† Stanisława i Haliny STĘPNIEWSKICH, 

Jadwigi, Lucjana i Aleksandra PIEŃKOWSKICH 

1030 
† Zygmunta, Celiny, Jana, Franciszki i Józefy 

PINDELSKICH 

1200 † Mieczysława MICHALSKIEGO, w 13. rocznicę śmierci 

1800 † Piotra KORNASA, w 12. rocznicę śmierci 

UŁAMEK NAŚLADOWANY Z GLOZY ŚW. TERESY 
Vivo sen vivir en mi 

Y tan alta vida espero 

Que muero, porque no muero… 

Przed życiem czuję – nie przed śmiercią – trwogę – 

Bo takie światy widzę tam, przed sobą, 

Że mi ten ziemski grobową żałobą, 

I tym umieram – że umrzeć nie mogę! 

Umrzeć lub cierpieć! – a cierpieć bez miary! 

Bo mnie się z TOBĄ też zlać w TWOIM niebie 

Lub gdy nie można – żyć w piekle dla CIEBIE! 

Szlij mi więc męki jak niebieskie dary! 

Im sroższe będą, tym mi więcej błogie – 

Ja przed spokojem tylko czuję trwogę 

I tym umieram, że umrzeć nie mogę! 

Jedynej ulgi na moje męczarnie, 

– A jedna tylko i Śmierć się nazywa – 

Śmierci dać sobie nie zdołam bezkarnie! 

O, bardzom, PANIE, bardzom nieszczęśliwa! 

Tę jedną szczęścia TYŚ zamknął mi drogę 

I tym umieram, że umrzeć nie mogę! 

KRASIŃSKI, Napoleon Stanisław Adam Feliks Zygmunt (1812, Paryż – 1859, Paryż) – fragm. 

PATRON TYGODNIA: ŚW. TEODOR Z AMASEA, MĘCZENNIK, DOKOŃCZENIE 
A były to czasy najstraszliwszych prze-
śladowań chrześcijan w czasach starożyt-
nych, zwanych od imienia cesarza, który 
pierwszy wydał odpowiedni edykt – prze-
śladowaniami Dioklecjana. Następcy Diokle-
cjana – imperatorzy Galerius Maksymian 
i Maksymian – poszli w ślady poprzednika. 

Teodora aresztowano, ale prefekt Brinca, 
dowódca legionu – być może z powodu 
młodego wieku – uwolnił go, po ostrzeżeniu. 

Teodor nie ugiął się. Dalej głosił wiarę w JE-
ZUSA, potępiał bałwochwalczy kult pogański. 
I by dać widzialny wyraz swym przekona-
niom podpalił pogańską świątynię lokalnego 
bóstwa, Cybeli – „bogini matki”. 

Znów go aresztowano. Stanął przed lokal-
nym sędzią, Publiusem, który nakazał go u-
biczować, po czym wrzucił do celi więzien-
nej na śmierć głodową. 

Po kilkunastu dniach, 17.II.306, gdy wbrew 
nadziejom oprawców jeszcze żył i czuł się dobrze, oddano Teodora w ręce kata. 

Najpierw rozszarpano mu ciało hakami, aż odsłonięto żebra. Legenda głosi, 
że gdy świadkowie próbowali dotknąć jego pokaleczonego ciała, miał im rzec: 
„Zostawcie mnie, bo TEN, kto mnie wspiera, w czasie tortur pozwoli mi także 
przetrwać ostateczną próbę ognia”… 

Po czym żyjącego jeszcze wrzucono do rozpalonego pieca (albo na stos)… 

Jego szczątki wykupić miała kobieta o imieniu Eusebia i przewieźć je do miej-
scowości Euchaita, przypuszczalnego miejsca urodzenia Teodora (prawd. dzisiejsze 
Awkhat), ok. 30 km od Amasea, i tam pochować. 

W późniejszych czasach wybudowano tam świątynię poświęconą Teodorowi, 
która stała się centrum pątniczym… 

Do rozszerzenia kultu św. Teodora przyczynił się św. Grzegorz z Nyssy, który 
w IV w. wygłosił znany panegiryk ku jego czci. Informacje o życiu Teodora w nim 
zawarte były wprawdzie ubogie, ale św. Grzegorz zaznaczył, że odwołanie 
do św. Teodora może wpływać na życie słuchających, w szczególności modlitwa 
do św. Teodora może pomóc w bitwach. 

Dlatego już w 452 w Konstantynopolu powstał pierwszy kościół mu dedykowany. 
Później w tym mieście było 15 kościołów pod jego wezwaniem… 

Po upadku Cesarstwa Rzymskiego, w czasach Średniowiecza, wokół postaci 
św. Teodora narodziło się wiele legend. Jego kult szerzył się głównie na obszarze 
Włoch. Pierwsze wyobrażenie św. Teodora z ok. 530 umieszczono na mozaice 
w kościele pw. św. Kosmy i Damiana w Rzymie. W VII w. św. Teodor miał swój 
kościół na rzymskim wzgórzu Palatynatu – tam matki przynosiły swoje chore 
dzieci, modląc się o wstawiennictwo św. Teodora… 

Teodor stał się też pierwszym patronem Wenecji. Był nim do IX w., gdy zastąpił 
go św. Marek… 

Cesarz bizantyjski, Jan I Tzimiskes, przypisywał wstawiennictwu św. Teodora, 
jako patrona armii, zwycięstwo 21.VII.971 na wojskami rusińskimi pod Dorostolon 
(dziś Silistra) nad Dunajem w Bułgarii… 

Natomiast sanktuarium pw. św. Teodora w Euchaita – zwanej często Teodoropolis 
– nawiedzane było do ok. 1100, acz już wówczas tereny wokół zajęte były przez 
muzułmańskich Arabów. 

Były to już też czasy wypraw krzyżowych, którym św. Teodor patronował… 

Ok. 1225 relikwie św. Teodora udało się przewieźć do Brindisi we Włoszech, gdzie 
umieszczono je w katedrze i gdzie do dziś jest oddawana im cześć. Część relikwii 
przechowywana jest też w Patti. (uroczystość 17 lutego) 

il.: ŚW. TEODOR – 1290–1310, rosyjska ikona, Protat; źródło: pt.wikipedia.org 

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 
 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Ficheiro:Theodore_Stratilat_and_Theodore_Tyron_of_Protat.JPG
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