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Miłość jest cnotą teologalną, dzięki której miłujemy BOGA nade wszystko dla NIEGO samego, a naszych bliźnich jak siebie samych ze względu na miłość BOGA. [KKK, 1822] 

CZWARTA NIEDZIELA ZWYKŁA 

Z KSIĘGI PROROKA JEREMIASZAJR 1, 4-5. 17-19 
Za panowania Jozjasza PAN skierował do mnie następujące słowo: 

»Zanim ukształtowałem cię w łonie matki, znałem cię, 

nim przyszedłeś na świat, poświęciłem cię, 

prorokiem dla narodów ustanowiłem cię. 

Ty zaś przepasz biodra, wstań i mów 

wszystko, co ci rozkażę. 

Nie lękaj się ich, 

bym cię czasem nie napełnił lękiem przed nimi. 

A oto JA czynię cię dzisiaj twierdzą warowną, 

kolumną żelazną 

i murem ze spiżu 

przeciw całej ziemi, 

przeciw królom judzkim 

i ich przywódcom, 

ich kapłanom 

i ludowi tej ziemi. 

Będą walczyć przeciw tobie, 

ale nie zdołają cię zwyciężyć, 

gdyż JA jestem z tobą« 

– mówi PAN – 

»by cię ochraniać«. 

PSALM RESPONSORYJNYPS 71 (70), 1-2. 3-4A. 5-6B. 15AB I 17 (R.: POR. 15) 

REFREN: Będę wysławiał pomoc TWOJĄ, PANIE 

W TOBIE, PANIE, ucieczka moja, 

niech wstydu nie zaznam na wieki. 

Wyzwól mnie i ratuj w TWEJ sprawiedliwości, 

nakłoń ku mnie SWE ucho i ześlij ocalenie. 

Bądź dla mnie skałą schronienia 

i zamkiem warownym, aby mnie ocalić, 

bo TY jesteś moją opoką i twierdzą. 

BOŻE mój, wyrwij mnie z rąk niegodziwca. 

Bo TY, mój BOŻE, jesteś moją nadzieją, 

PANIE, TOBIE ufam od młodości. 

TY byłeś moją podporą od dnia narodzin, 

od łona matki moim opiekunem. 

Moje usta będą głosiły TWOJĄ sprawiedliwość 

i przez cały dzień TWOJĄ pomoc. 

BOŻE, TY mnie uczyłeś od mojej młodości 

i do tej chwili głoszę TWOJE cuda. 

Z PIERWSZEGO LISTU ŚW. PAWŁA APOSTOŁA DO KORYNTIAN1 KOR 12, 31 – 13, 13 
Bracia: 

Starajcie się o większe dary, a ja wam wskażę drogę jeszcze doskonalszą. 

Gdybym mówił językami ludzi i aniołów, 

a miłości bym nie miał, 

stałbym się jak miedź brzęcząca 

albo cymbał brzmiący. 

Gdybym też miał dar prorokowania 

i znał wszystkie tajemnice, 

i posiadł wszelką wiedzę, 

i wiarę miał tak wielką, 

iżbym góry przenosił, 

a miłości bym nie miał 

– byłbym niczym. 

I gdybym rozdał na jałmużnę całą majętność moją, 

a ciało wystawił na spalenie, 

lecz miłości bym nie miał, 

nic mi nie pomoże. 

Miłość cierpliwa jest, 

łaskawa jest. 

Miłość nie zazdrości, 

nie szuka poklasku, 

nie unosi się pychą; 

nie jest bezwstydna, 

nie szuka swego, 

nie unosi się gniewem, 

nie pamięta złego; 

nie cieszy się z niesprawiedliwości, 

lecz współweseli się z prawdą. 

Wszystko znosi, 

wszystkiemu wierzy, 

we wszystkim pokłada nadzieję, 

wszystko przetrzyma. 

Miłość nigdy nie ustaje, 

nie jest jak proroctwa, które się skończą, 

albo jak dar języków, który zniknie, 

lub jak wiedza, której zabraknie. 

Po części bowiem tylko poznajemy 

i po części prorokujemy. 

Gdy zaś przyjdzie to, co jest doskonałe, 

zniknie to, co jest tylko częściowe. 

Gdy byłem dzieckiem, 

mówiłem jak dziecko, 

czułem jak dziecko, 

myślałem jak dziecko. 

Kiedy zaś stałem się mężem, 

wyzbyłem się tego, co dziecinne. 

Teraz widzimy jakby w zwierciadle, 

niejasno; 

wtedy zaś ujrzymy twarzą w twarz. 

Teraz poznaję po części, 

wtedy zaś będę poznawał tak, 

jak sam zostałem poznany. 

Tak więc trwają wiara, nadzieja, miłość – 

te trzy: 

największa z nich jednak jest miłość. 

AKLAMACJAPOR. ŁK 4, 18 Alleluja, Alleluja, Alleluja 

»PAN posłał MNIE, 

abym ubogim niósł dobrą nowinę, 

więźniom głosił wolność« 

SŁOWA EWANGELII WEDŁUG ŚW. ŁUKASZAŁK 4, 21-30 
Kiedy JEZUS przyszedł do Nazaretu, przemówił do ludu w synagodze: 

»Dziś spełniły się te słowa Pisma, które słyszeliście«. 

A wszyscy przyświadczali MU i dziwili się pełnym łaski słowom, które 

płynęły z ust JEGO. 

I mówili: 

„Czy nie jest to syn Józefa?” 

Wtedy rzekł do nich: 

»Z pewnością powiecie MI to przysłowie: 

Lekarzu, ulecz samego siebie; 

dokonajże i tu, w swojej ojczyźnie, tego, co wydarzyło się, 

jak słyszeliśmy, w Kafarnaum«. 

I dodał: 

»Zaprawdę, powiadam wam: 

Żaden prorok nie jest mile widziany w swojej ojczyźnie. 

Naprawdę, mówię wam: 

Wiele wdów było w Izraelu za czasów Eliasza, kiedy niebo 

pozostawało zamknięte przez trzy lata i sześć 

miesięcy, tak że wielki głód panował w całym kraju; 

a Eliasz do żadnej z nich nie został posłany, tylko do owej 

wdowy w Sarepcie Sydońskiej. 

I wielu trędowatych było w Izraelu za proroka Elizeusza, 

a żaden z nich nie został oczyszczony, tylko Syryjczyk 

Naaman«. 

Na te słowa wszyscy w synagodze unieśli się gniewem. 

Porwawszy się z miejsc, wyrzucili GO z miasta i wyprowadzili aż na urwisko 

góry, na której zbudowane było ich miasto, aby GO strącić. 

ON jednak, przeszedłszy pośród nich, oddalił się. 

il. MADONNA Z DZIECIĄTKIEM — SALVI Z SASSOFERRATO, Jan Chrzciciel (1609, Sassoferrato – 1685, Rzym) 

olejny na płótnie, Indianapolis Museum of Art, Newfields; źródło: commons.wikimedia.org 

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Sassoferrato_-_Madonna_and_Child_-_38.7_-_Indianapolis_Museum_of_Art.jpg
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INFORMACJE PARAFIALNE 
 2.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 ofiary złożone przy tej okazji. 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. 

 3.II (niedziela): 
 Po sumie comiesięczna adoracja NAJŚWIĘTSZEGO SAKRAMEN-

TU, a po niej spotkanie Kół Żywego Różańca. 
 9.II (sobota): 

 WYPOMINKI o 1715. 

 Msza św. za zmarłych polecanych w WYPOMINKACH o 1800. 
 Chrzty w lutym w 4. niedzielę miesiąca, 24.II, na sumie. 

Zgłoszenia do 15.II w kancelarii. Przygotowanie dla rodzi-
ców i chrzestnych 16.II po sumie, w kościele. 

 30.IX–11.X: Pielgrzymka do Gruzji i Armenii. Koszt: 3.990 zł. 
Program – na stoliku pod chórem. Warto rozważyć! 

 Ofiary na spłatę zobowiązań związanych z trwającym re-
montem kościoła 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! 

ODESZLI 
W ostatnim czasie odszedł z naszego grona: 

śp. Jan DACH  18.I.2019 l. 91 

Wieczne odpoczywanie racz Mu dać PANIE! 

INTENCJE MSZALNE I MODLITEWNE 

4.II 
(poniedziałek) 

730 

w intencji Pawła 

o potrzebne łaski dla Kościoła w Polsce, 

ks. kard. Kazimierza, 

biskupów, księży, zakonników i zakonnice 

oraz wiernych 

1800  

5.II 
(wtorek) 

730 

w pewnej intencji 

o potrzebne łaski dla Kościoła w Polsce, 

ks. kard. Kazimierza, 

biskupów, księży, zakonników i zakonnice 

oraz wiernych 

1800  

6.II 
(środa) 

730 

o potrzebne łaski dla Kościoła w Polsce, 

ks. kard. Kazimierza, 

biskupów, księży, zakonników i zakonnice 

oraz wiernych 

1800  

7.II 
(czwartek) 

730 

w pewnej intencji 

o potrzebne łaski dla Kościoła w Polsce, 

ks. kard. Kazimierza, 

biskupów, księży, zakonników i zakonnice 

oraz wiernych 

1800  

8.II 
(piątek) 

730 

o potrzebne łaski dla Kościoła w Polsce, 

ks. kard. Kazimierza, 

biskupów, księży, zakonników i zakonnice 

oraz wiernych 

1800  

9.II 
(sobota) 

730 

o potrzebne łaski dla Kościoła w Polsce, 

ks. kard. Kazimierza, 

biskupów, księży, zakonników i zakonnice 

oraz wiernych 

1715 WYPOMINKI 

1800 † zmarłych polecanych w WYPOMINKACH 

10.II 
(niedziela) 845 

† Eleonory BOJAŃCZYK, w 5. rocznicę śmierci, 

Anieli i Władysława BARANÓW, 

Marianny i Michała BOJAŃCZYKÓW 

10.II 
(niedziela) 

1030 
† Kazimiery, w 15. rocznicę śmierci, i Mariana MIRGOSÓW, 

Stanisława KANABUSA 

1200 

o potrzebne łaski dla Kościoła w Polsce, 

ks. kard. Kazimierza, 

biskupów, księży, zakonników i zakonnice 

oraz wiernych 

† Jolanty MAĆKOWIAK i jej rodziców 

1800 
† Janiny, Stefana, Ryszarda i Rafała FABISIAKÓW, 

zmarłych z rodziny 

BISKUPI WARSZAWSCY: PAWEŁ RZEWUSKI, CZ. I 

Na świat przyszedł 14.I.1804 we wsi Telaki (albo 

Telalcz) w parafii Przesmyki w pow. sokołowskim 

na Mazowszu – wówczas w zaborze pruskim – 

w szlacheckiej rodzinie Rocha i Marii z Ostojskich. 

Uczył się w szkole wydziałowej w Białej Pod-

laskiej, a następnie w Warszawie. 22.VII.1824 

otrzymał „wieniec szkolny” – ówczesny odpowied-

nik matury – i już 1.IX.1824 wstąpił do semina-

rium pw. Świętego Krzyża w Warszawie. 

22.VII.1827, po ukończeniu seminarium z „po-

stępem najlepszym”, w warszawskiej katedrze 

otrzymał święcenia kapłańskie. 

Przez kolejny rok otrzymywał pogłębione nauki 

w głównym seminarium warszawskim. 

30.XII.1828 prymas Królestwa Polskiego – już 

wówczas, po zakończeniu wojen napoleońskich, w zaborze rosyjskim – 

abp Woronicz nominował go wikariuszem parafii pw. św. Aleksandra. 

Po niecałym roku 30.XI.1829 został powołany na stanowisko wicerektora 

warszawskiego głównego seminarium duchownego, które sam zaledwie rok 

wcześniej ukończył. 25.II.1831, w bitwie pod Olszynką Grochowską – 

w czasie powstania listopadowego – niósł pomoc duchową walczącym 

polskim żołnierzom. Także i po tej, nierozstrzygniętej bitwie udzielał wsparcia 

duchowego rannym w szpitalach polowych… 

Wicerektorem seminarium był tylko przez dwa lata, bowiem pozycja z powo-

dów finansowych została w 1831 zlikwidowana. Został wówczas prefektem 

przy szkole wydziałowej w Warszawie. 

Po zakończeniu powstania listopadowego powrócił do seminarium zostając 

30.XI.1833 profesorem liturgiki (ceremonii kościelnych). 

Był nim do 1837, gdy wskutek represji rosyjskich musiał opuścić semina-

rium. W V.1937 został nauczycielem religii przy szkole obwodowej przy 

ul. Królewskiej w Warszawie, a od X.1838 prefektem II szkoły powiatowej 

w Warszawie. Tam nauczał religii przez kolejne 20 lat (do 6.IV.1857). 

Jednocześnie 2.XI.1838 powrócił jako wikariusz do parafii pw. św. Aleksandra. 

Tę ostatnią funkcję pełnił także przez niecałe lat 20, aż do w II.1857, gdy 

został profesorem Pisma św. i języków greckiego i hebrajskiego w Akademii 

Duchownej w Warszawie (następczyni seminarium głównego). 

3.IV.1857 został kanonikiem metropolitalnym warszawskim oraz peniten-

cjarzem kościoła katedralnego. 

Od 31.VIII.1858 był członkiem Towarzystwa Dobroczynności, a od 21.I.1862 

członkiem rady nadzorczej tegoż Towarzystwa. 

W międzyczasie dużo pisał. Publikował w czasopismach. Był tłumaczem 

wielu dzieł religijnych z francuskiego, włoskiego, niemieckiego i greckiego. 

Pisał ponadto książki religijne dla dzieci, życiorysy świętych i homilie. 

Prowadził życie ascetyczne. Pościł trzy dni w tygodniu. Od święceń, przez 

ponad 30 lat, nigdy nie spał w łóżku, a odpoczynek „jego nocny ograniczał 

się na przespaniu się” w ubraniu na krześle – z książką w ręku. 

W II.1862 do Warszawy przyjechał nowy ordynariusz, abp Zygmunt Szczęsny 

Feliński. Jedną z pierwszych decyzji mianował ks. Rzewuskiego swoim 

Oficyjałem – t.j. zarządzającym diecezją w jego imieniu. 

29.IX.1862 został prałatem dziekanem kapituły katedralnej w Warszawie. 

16.III.1863, w trzecim miesiącu powstania styczniowego, papież Pius IX 

mianował go – prekonizował – biskupem tytularnym Bursy (w Bitynii, obe-

cnie Turcja) oraz sufraganem warszawskim. Wraz z nominacją został 

proboszczem kościoła pw. św. Karola Boromeusza. 

14.VI.1863 z Warszawy wyjechał – zaproszony na rozmowy do Sankt Peters-

burga przez cara – abp Zygmunt Feliński, by do stolicy już nie powrócić: 

z Sankt Petersburga został bowiem zesłany do Jarosławia n. Wołgą. Od tego 

dnia archidiecezją warszawską zarządzał biskup-nominat Rzewuski. 

Przyszło mu posługiwać w czasach powstania styczniowego i tuż po jego 

upadku, naznaczonych represjami rosyjskimi, egzekucjami powstańców, 

zsyłkami na Syberię, konfiskatami majątków… dokończenie nastąpi 

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 
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