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Objawiając swoje imię, BÓG objawia równocześnie swoją wierność, która nie ma ani początku, ani końca, obejmuje zarówno przeszłość »JESTEM BOGIEM ojca 

twego«WJ 3, 6), jak i przyszłość (»JA będę z tobą«WJ 3,12). 

BÓG, który objawia SWOJE imię jako »JA JESTEM«, objawia się jako BÓG, który jest zawsze przy swoim ludzie, aby go zbawić. [KKK, 207] 

PIĄTA NIEDZIELA ZWYKŁA 

 

CUDOWNY POŁÓW RYB — PICOU, Henryk Piotr (1824, Nantes – 1895, Nantes) 

lata 1850., olejny na płótnie, 122×163 cm, Muzeum Sztuki Pięknej, Nantes; źródło: en.wikipedia.org 

Z KSIĘGI PROROKA IZAJASZAIZ 6, 1-2A. 3-8 

W roku śmierci króla Ozjasza ujrzałem PANA zasiadającego na wysokim 

i wyniosłym tronie, a tren JEGO szaty wypełniał świątynię. 

Serafiny stały ponad NIM; 

każdy z nich miał po sześć skrzydeł. 

I wołał jeden do drugiego: 

„ŚWIĘTY, ŚWIĘTY, ŚWIĘTY jest PAN ZASTĘPÓW. 

Cała ziemia pełna jest JEGO chwały”. 

Od głosu tego, który wołał, zadrgały futryny drzwi, a świątynia napełniła się 

dymem. 

I powiedziałem: 

„Biada mi! 

Jestem zgubiony! 

Wszak jestem mężem o nieczystych wargach 

i mieszkam pośród ludu o nieczystych wargach, 

a oczy moje oglądały KRÓLA, PANA ZASTĘPÓW!” 

Wówczas przyleciał do mnie jeden z serafinów, trzymając w ręce węgiel, 

który szczypcami wziął z ołtarza. 

Dotknął nim ust moich i rzekł: 

„Oto dotknęło to twoich warg, 

twoja wina jest zmazana, zgładzony twój grzech”. 

I usłyszałem głos PANA mówiącego: 

»Kogo mam posłać? 

Kto by Nam poszedł?« 

Odpowiedziałem: 

„Oto ja, poślij mnie!” 

PSALM RESPONSORYJNYPS 138 (137), 1B-2A. 2B-3. 4-5. 7E-8 (R.: POR. 1C) 

REFREN: Wobec aniołów psalm zaśpiewam PANU 

Będę CIĘ sławił, PANIE, z całego serca, 

bo usłyszałeś słowa ust moich. 

Będę śpiewał CI psalm wobec aniołów, 

pokłon CI oddam w TWOIM świętym przybytku. 

I będę sławił TWE imię za łaskę i wierność TWOJĄ, 

bo ponad wszystko wywyższyłeś TWE imię i obietnicę. 

Wysłuchałeś mnie, kiedy CIĘ wzywałem, 

pomnożyłeś moc mojej duszy. 

Wszyscy królowie ziemi będą dziękować TOBIE, PANIE, 

gdy usłyszą słowa ust TWOICH. 

I będą opiewać drogi PANA: 

„Zaprawdę, chwała PANA jest wielka!” 

Wybawia mnie TWOJA prawica. 

PAN za mnie wszystkiego dokona. 

PANIE, TWA łaska trwa na wieki, 

nie porzucaj dzieła rąk SWOICH. 

Z PIERWSZEGO LISTU ŚW. PAWŁA APOSTOŁA DO KORYNTIAN1 KOR 15, 1-11 
Przypominam, bracia, Ewangelię, którą wam głosiłem, którą przyjęliście 

i w której też trwacie. 

Przez nią również będziecie zbawieni, jeżeli ją zachowacie tak, jak wam 

głosiłem. 

Bo inaczej na próżno byście uwierzyli. 

Przekazałem wam na początku to, co przejąłem: 

że CHRYSTUS umarł – zgodnie z Pismem – za nasze grzechy, 

że został pogrzebany, 

że zmartwychwstał trzeciego dnia, zgodnie z Pismem; 

i że ukazał się Kefasowi, a potem Dwunastu, 

później zjawił się więcej niż pięciuset braciom równocześnie; 

większość z nich żyje dotąd, niektórzy zaś pomarli. 

Potem ukazał się Jakubowi, 

później wszystkim apostołom. 

W końcu, już po wszystkich, ukazał się także i mnie jako poronionemu 

płodowi. 

Jestem bowiem najmniejszy ze wszystkich apostołów i niegodzien zwać 

się apostołem, bo prześladowałem Kościół BOŻY. 

Lecz za łaską BOGA jestem tym, czym jestem, a dana mi łaska JEGO nie 

okazała się daremna; 

przeciwnie, pracowałem więcej od nich wszystkich, 

nie ja, co prawda, lecz łaska BOŻA ze mną. 

Tak więc czy to ja, czy inni, tak nauczamy i tak uwierzyliście. 

AKLAMACJAMT 4, 19 Alleluja, Alleluja, Alleluja 

»Pójdźcie za MNĄ, 

a uczynię was rybakami ludzi« 

SŁOWA EWANGELII WEDŁUG ŚW. ŁUKASZAŁK 5, 1-11 
Pewnego razu – gdy tłum cisnął się do JEZUSA, aby słuchać słowa BOŻEGO, 

a ON stał nad jeziorem Genezaret – zobaczył dwie łodzie stojące przy 

brzegu; 

rybacy zaś wyszli z nich i płukali sieci. 

Wszedłszy do jednej łodzi, która należała do Szymona, poprosił go, żeby 

nieco odbił od brzegu. 

Potem usiadł i z łodzi nauczał tłumy. 

Gdy przestał mówić, rzekł do Szymona: 

»Wypłyń na głębię i zarzućcie sieci na połów!« 

A Szymon odpowiedział: 

„MISTRZU, całą noc pracowaliśmy i nic nie ułowiliśmy. 

Lecz na TWOJE słowo zarzucę sieci”. 

Skoro to uczynili, zagarnęli tak wielkie mnóstwo ryb, że sieci ich zaczynały 

się rwać. 

Skinęli więc na współtowarzyszy w drugiej łodzi, żeby im przyszli z pomocą. 

Ci podpłynęli; 

i napełnili obie łodzie, tak że się prawie zanurzały. 

Widząc to, Szymon Piotr przypadł JEZUSOWI do kolan i rzekł: 

„Wyjdź ode mnie, PANIE, bo jestem człowiekiem grzesznym”. 

I jego bowiem, i wszystkich jego towarzyszy w zdumienie wprawił połów 

ryb, jakiego dokonali; 

jak również Jakuba i Jana, synów Zebedeusza, którzy byli 

wspólnikami Szymona. 

A JEZUS rzekł do Szymona: 

»Nie bój się, odtąd ludzi będziesz łowił«. 

I wciągnąwszy łodzie na ląd, zostawili wszystko i poszli za NIM. 

https://en.wikipedia.org/wiki/File:Picou,_Henri_Pierre_-_La_P%C3%AAche_miraculeuse_-_19th_century.jpg
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INFORMACJE PARAFIALNE 
 17.II (niedziela): Na Mszę św. o 1800 zapraszamy! rodziców 

i dzieci przygotowujące się do 1. Komunii św. Po Mszy św. 
spotkanie z rodzicami dzieci pierwszo-komunijnych. 

 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. 

 SCHOLA PARAFIALNA zaprasza! wszystkich chętnych do ucze-

stnictwa w swoich spotkaniach. Najbliższe – już 16.II (sobota) 
o 1300 w domu parafialnym. 

 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! 

INTENCJE MSZALNE I MODLITEWNE 

11.II 
(poniedziałek) 

730 
o potrzebne łaski dla Kościoła w Polsce, 

ks. kard. Kazimierza, biskupów, księży, 

zakonników i zakonnice oraz wiernych 

1800 
† Cypriana OSUCHA, w 2. rocznicę śmierci, 

Mieczysława KOMOSY 

12.II 
(wtorek) 

730 
potrzebne łaski dla Kościoła w Polsce, 

ks. kard. Kazimierza, biskupów, księży, 

zakonników i zakonnice oraz wiernych 

1800 
† Antoniego KRÓLA, w 32. rocznicę śmierci, 

Marianny KRÓL 

13.II 
(środa) 

730 w pewnej intencji 

1800 
potrzebne łaski dla Kościoła w Polsce, 

ks. kard. Kazimierza, biskupów, księży, 

zakonników i zakonnice oraz wiernych 

14.II 
(czwartek) 

730 
potrzebne łaski dla Kościoła w Polsce, 

ks. kard. Kazimierza, biskupów, księży, 

zakonników i zakonnice oraz wiernych 

1800 † Krystyny JAWORSKIEJ, w 2 miesiąc po śmierci 

15.II 
(piątek) 

730 
potrzebne łaski dla Kościoła w Polsce, 

ks. kard. Kazimierza, biskupów, księży, 

zakonników i zakonnice oraz wiernych 

1800 † Jana STĘPNIAKA 

16.II 
(sobota) 

730 
o potrzebne łaski dla Kościoła w Polsce, 

ks. kard. Kazimierza, biskupów, księży, 

zakonników i zakonnice oraz wiernych 

1800 
† Janusza ANTASA, 

Franciszka CHARABINA, 

Marii BOGDAN 

17.II 
(niedziela) 

845 
potrzebne łaski dla Kościoła w Polsce, 

ks. kard. Kazimierza, biskupów, księży, 

zakonników i zakonnice oraz wiernych 

1030 
† Zygmunta, Celiny, Jana, Franciszki i Józefy 

PINDELSKICH 

1200 † Mieczysława MICHALSKIEGO, w 14. rocznicę śmierci 

1800 
† Edwarda SAŁYGI, 

Genowefy SAŁYGI, w 1. rocznicę śmierci 

BISKUPI WARSZAWSCY: PAWEŁ RZEWUSKI, CZ. II 

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

mianował go – prekonizował – sufraganem warszawskim, a już 14.VI.1863 

z Warszawy wyjechał – „zaproszony przez cara” na rozmowy do Sankt Pe-

tersburga – warszawski ordynariusz, abp ZYGMUNT FELIŃSKI, by do stolicy już 

nie powrócić: z Sankt Petersburga został bowiem zesłany do Jarosławia 

n. Wołgą. Na warszawski dworzec kolejowy odprowadzał GO biskup-nominat 

Rzewuski, który dwa zaledwie lata wcześniej witał GO w czasie ingresu 

słowami: „Módlcie się gorąco za święty Kościół katolicki, za Jego rządcę 

Piusa IX, za swego Pasterza FELIKSA FELIŃSKIEGO, za swoją Ojczyznę, a osobli-

wie za siebie samych. Ach gdyby nasi przodkowie zawsze tak jak należy 

modlili się i żyli, niezawodnie lepszy byłby dzisiaj stan naszego Kościoła 

i kraju. Pomnijcie, że jeśli modlitwa wasza będzie czystą, jak woń świętego 

kadzidła, wzniesie się w obłoki i sprowadzi rosę łask BOŻYCH na rolę Kościoła 

polskiego i polskiej ziemi naszej, i na rolę serc waszych, a ta zasilając ją, 

wywiedzie z niej najpiękniejsze owoce”… 

Teraz przyszło mu GO żegnać – i od tego dnia zarządzać archidiecezją… 

Przyszło mu posługiwać w czasach powstania styczniowego i zaraz po jego 

upadku, naznaczonych represjami rosyjskimi, egzekucjami powstańców, 

zsyłkami wgłąb Rosji, na Syberię, konfiskatami majątków, zamykaniem 

klasztorów (27/28.XI.1864 Rosjanie zamknęli 109 męskich i 4 żeńskie). 

Po wywiezieniu abpa FELIŃSKIEGO zarządził 11.VI.1863 żałobę w archidiecezji 

warszawskiej – w kościołach umilkły dzwony, organy, muzyka i śpiew… 

Sprzeciwił się wydaniu do duchowieństwa listu, mającego wyrazić poparcie 

dla ówczesnego rządu zaborczego. Powiedzieć miał: „Do polityki całkiem 

się nie mieszam, bo to do mnie nie należy […] Gdybym spełnił żądanie […] 

rządowi z pewnością nicbym nie pomógł, a sobie wiele zaszkodził, 

bo straciłbym zaufanie u duchowieństwa i u ludu katolickiego, który widzi 

jak srogo rząd Kościół prześladuje”. Przeciwnie, wraz z duchowieństwem, 

wystosował do rządu carskiego apel, w którym żądał powrotu arcybiskupa 

FELIŃSKIEGO oraz zaniechania prześladowania Kościoła, w tym unitów. 

Nocą 26.X.1865 do jego mieszkania wtargnął oficer rosyjski z dwoma 

żandarmami i nakazał natychmiastowe przygotowanie się „do dalekiej 

podróży”. Godzinę później został wywieziony – z dworca na Pradze, przez 

Wilno, Sankt Petersburg, Moskwę – nad Morze Kaspijskie, do Astrachania. 

Za sobą pozostawił m.in. duży księgozbiór, który przejęło seminarium. 

Na zesłaniu przyszło mu przebywać przez 21 lat, do 1887. 

W oddaleniu od kraju jedyną ucieczką był miejscowy kościół w Astrachaniu, 

gdzie mógł posługiwać wśród katolików wielu narodowości. „Czas spędzał 

na modlitwie, czytaniu i pracy literackiej, której zostawił liczne foliały”… 

Między innymi dokonał przekładu na język polski całego Pisma Świętego. 

W 1886, dzięki staraniom Stolicy Apostolskiej, mógł wreszcie Astrachań 

opuścić (w tym samym czasie Jarosław opuścił abp FELIŃSKI). Do Krakowa – 

w zaborze austriackim – dotarł w VII.1887 (po drodze wstąpił do Warszawy, 

ale już po kilku dniach nakazano mu z miasta wyjechać)… 

Zamieszkał w krakowskim klasztorze oo. zmartwychwstańców. 

Dopiero wówczas mógł przyjąć sakrę biskupią, czego — wobec z sprzeciwu 

władz rosyjskich — nie mógł zrobić wcześniej. Ale wymówił się od zaszczytu… 

Żył cicho, pokornie. Do PANA odszedł 23.X.1892 w Krakowie. 

Trzy dni później, 26.X.1892, dokładnie 27 lat po wywózce z Warszawy, odpro-

wadzony został na Cmentarz Rakowicki w Krakowie, gdzie został pochowa-

ny. Kazanie pogrzebowe wygłosił ówczesny kanonik, później biskup przemys-

ki, a dziś św. JÓZEF SEBASTIAN PELCZAR. Nawiązując do pokory ostatnich lat 

życia zmarłego, odpowiadał na pytanie, skąd się to wzięło: 

„Oto z wiary, którą żył. Ztądto wyczerpnął tego ducha modlitwy, iż modlił się 

nietylko całemi dniami, ale i po całych nocach. Ztąd ta pamięć na obecność 

BOGA, ta wielka cześć NAJŚWIĘTSZEGO SAKRAMENTU i to gorące nabożeństwo 

do Bogarodzicy, że niedosyć, że codzień odprawiał ofiarę św., ale spieszył 

co wieczora do kościoła XX. Zmartwychwstania Pańskiego, by odwiedzić 

PANA utajonego i odmówić różaniec. Ztąd ta cierpliwość, iż w ostatnich a sro-

gich boleściach te tylko powtarzał słowa: ‘Wola BOŻA’. Ztąd ta surowość ży-

cia, że aż do śmierci przez wszystkie środy, piątki i soboty pościł od mięsa, 

a przez cały wielki post nawet od nabiału. Ztąd ta miłość Kościoła i Ojczyzny, 

iż zawsze z czułością mówił o jednej i drugiej matce, a kiedy jeszcze w War-

szawie spotykał ludzi malej wiary, trwożących się, że Ojciec św., to znowu ar-

cybiskup, może naród nasz opuścić, strofował ich zaraz: „Nie bójcie się — Ko-

ściół narodu nie opuści; wy tylko strzeżcie się, byście nie zdradzili Kościoła’”. 

WARA 

Było nas trzysta pięćdziesiąt tysięcy, 

a z etapami było znacznie więcej. 

Przy takiej liczbie niech się nikt nie łudzi, 

że był to huf aniołów, a nie ludzi. 

Byli wśród nas ludzie wielce i mali, 

ludzie ze słomy i ludzie ze stali, 

ludzie którzy własne gniazda słali 

i ludzie którzy o siebie nie dbali. 

I nie zawsze najlepsi między nami 

byli ci ze srebrnymi wężykami. 

I nie zawsze w partyzanckie szli lasy 

ci którzy dziarsko trzaskali w obcasy. 

Lecz nad wszystkimi, nimbem uwieńczona, 

z najzdrowszej miazgi narodu zrodzona, 

nawet przyziemnych ku szczytom wznosiła 

Armia Krajowa — ideał i siła. 

W bólu zrodzona, w ogniu hartowana, 

najlepszych synów krwią scementowana, 

całość co sumę członków przewyższała, 

Armia Krajowa — wezwanie i chwała. 

Proszę bardzo, nieprzychylny historyku, 

szukający dawnych dziejów wersji nowej, 

ile tylko chcesz nas akowców krytykuj — 

ale wara Ci od Armii Krajowej. 

KABATA, Zbigniew ps. Bobo (1924, Jeremicze – 2014, Nanaimo) 

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 
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