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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] 

SZÓSTA NIEDZIELA ZWYKŁA 

 

KAZANIE BŁOGOSŁAWIEŃSTW — wytwórnia rodziny Mayer, Monachium 

witraż, 1888, kaplica Caldwell Hall, Catholic University of America, Waszyngton; źródło: www.adamsmorganstainedglass.com 

Z KSIĘGI PROROKA JEREMIASZAJR 17, 5-8 
Tak mówi PAN: 

»Przeklęty mąż, 

który pokłada nadzieję w człowieku 

i który w ciele upatruje swą siłę, 

a od PANA odwraca swe serce. 

Jest on podobny do dzikiego krzewu na stepie, 

nie dostrzega, gdy przychodzi szczęście; 

wybiera miejsca spalone na pustyni, 

ziemię słoną i bezludną. 

Błogosławiony mąż, 

który pokłada ufność w PANU, 

i PAN jest jego nadzieją. 

Jest on podobny do drzewa zasadzonego nad wodą, 

co swe korzenie puszcza ku strumieniowi; 

nie obawia się, gdy nadejdzie upał, 

bo zachowa zielone liście; 

także w roku posuchy nie doznaje niepokoju 

i nie przestaje wydawać owoców«. 

PSALM RESPONSORYJNYPS 1, 1-2. 3. 4 I 6 (R.: POR. PS 40 [39], 5A) 

REFREN: Szczęśliwy człowiek, który ufa PANU 

Szczęśliwy człowiek, który nie idzie za radą występnych, 

nie wchodzi na drogę grzeszników 

i nie zasiada w gronie szyderców, 

lecz w Prawie PAŃSKIM upodobał sobie 

i rozmyśla nad nim dniem i nocą. 

On jest jak drzewo zasadzone nad płynącą wodą, 

które wydaje owoc w swoim czasie. 

Liście jego nie więdną, 

a wszystko, co czyni, jest udane. 

Co innego grzesznicy: 

są jak plewa, którą wiatr rozmiata. 

Albowiem droga sprawiedliwych jest PANU znana, 

a droga występnych zaginie. 

Z PIERWSZEGO LISTU ŚW. PAWŁA APOSTOŁA DO KORYNTIAN1 KOR 15, 12. 16-20 
Bracia: 

Jeżeli głosi się, że CHRYSTUS zmartwychwstał, 

to dlaczego twierdzą niektórzy spośród was, 

że nie ma zmartwychwstania? 

Jeśli umarli nie zmartwychwstają, 

to i CHRYSTUS nie zmartwychwstał. 

A jeżeli CHRYSTUS nie zmartwychwstał, 

daremna jest wasza wiara 

i aż dotąd pozostajecie w waszych grzechach. 

Tak więc i ci, co pomarli w CHRYSTUSIE, 

poszli na zatracenie. 

Jeżeli tylko w tym życiu w CHRYSTUSIE nadzieję pokładamy, 

jesteśmy bardziej od wszystkich ludzi godni politowania. 

Tymczasem jednak CHRYSTUS zmartwychwstał 

jako pierwociny spośród tych, co pomarli. 

AKLAMACJAPOR. ŁK 6, 23AB Alleluja, Alleluja, Alleluja 

»Cieszcie się i radujcie, 

bo wielka jest wasza nagroda w niebie« 

SŁOWA EWANGELII WEDŁUG ŚW. ŁUKASZAŁK 6, 17.20-26 
JEZUS zszedł z Dwunastoma na dół i zatrzymał się na równinie; 

był tam liczny tłum JEGO uczniów 

i wielkie mnóstwo ludu z całej Judei i z Jeruzalem 

oraz z nadmorskich okolic Tyru i Sydonu. 

ON podniósł oczy na swoich uczniów i mówił: 

»Błogosławieni jesteście, ubodzy, 

albowiem do was należy królestwo BOŻE. 

Błogosławieni, którzy teraz głodujecie, 

albowiem będziecie nasyceni. 

Błogosławieni, którzy teraz płaczecie, 

albowiem śmiać się będziecie. 

Błogosławieni jesteście, 

gdy ludzie was znienawidzą 

i gdy was wyłączą spośród siebie, 

gdy zelżą was 

i z powodu SYNA CZŁOWIECZEGO 

odrzucą z pogardą wasze imię jako niecne: 

cieszcie się i radujcie w owym dniu, 

bo wielka jest wasza nagroda w niebie. 

Tak samo bowiem przodkowie ich czynili prorokom. 

Natomiast biada wam, bogaczom, 

bo odebraliście już pociechę waszą. 

Biada wam, którzy teraz jesteście syci, 

albowiem głód cierpieć będziecie. 

Biada wam, którzy się teraz śmiejecie, 

albowiem smucić się i płakać będziecie. 

Biada wam, 

gdy wszyscy ludzie chwalić was będą. 

Tak samo bowiem przodkowie ich czynili fałszywym prorokom«. 

https://www.adamsmorganstainedglass.com/apps/photos/album?albumid=3753880
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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. 

 22.II (piątek): Jak w każdy 4. piątek miesiąca o 1800 Msza św. 
w intencji wszystkich dzieci objętych modlitwą „RÓŻAŃCA RO-
DZICÓW ZA DZIECI”. Po niej modlitewne spotkanie. Zapraszamy! 

 Chrzty w lutym w 4. niedzielę miesiąca, 24.II, na sumie. 
 SCHOLA PARAFIALNA zaprasza! wszystkich chętnych do ucze-

stnictwa w swoich spotkaniach! W każdą sobotę: o 1300. 
 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. Mirosław Jan KWIATKOWSKI  30.I.2019 l. 61 

Wieczne odpoczywanie racz Mu dać PANIE! 

INTENCJE MSZALNE I MODLITEWNE 

18.II 
(poniedziałek) 

730 
o potrzebne łaski dla Kościoła w Polsce, 

ks. kard. Kazimierza, biskupów, księży, 

zakonników i zakonnice oraz wiernych 

1800 † Mariusza RUSY 

19.II 
(wtorek) 

730 
o potrzebne łaski dla Kościoła w Polsce, 

ks. kard. Kazimierza, biskupów, księży, 

zakonników i zakonnice oraz wiernych 

1800 w pewnej intencji 

20.II 
(środa) 

730 
o potrzebne łaski dla Kościoła w Polsce, 

ks. kard. Kazimierza, biskupów, księży, 

zakonników i zakonnice oraz wiernych 

1800 w pewnej intencji 

21.II 
(czwartek) 

730 
o potrzebne łaski dla Kościoła w Polsce, 

ks. kard. Kazimierza, biskupów, księży, 

zakonników i zakonnice oraz wiernych 

1800 
† Jana KORYTKA, 

Kazimiery KORYTEK, 

Alicji KORYTEK 

22.II 
(piątek) 

730 
o potrzebne łaski dla Kościoła w Polsce, 

ks. kard. Kazimierza, biskupów, księży, 

zakonników i zakonnice oraz wiernych 

1800 w intencji dzieci objętych modlitwą różańcową rodziców 

23.II 
(sobota) 

730 
o potrzebne łaski dla Kościoła w Polsce, 

ks. kard. Kazimierza, biskupów, księży, 

zakonników i zakonnice oraz wiernych 

1800 † cierpiących w czyśćcu 

24.II 
(niedziela) 

845 
† Stefana i Kamila RAWSKICH, 

Józefa i Kazimiery BIELAWSKICH 

1030 

o potrzebne łaski dla Kościoła w Polsce, 

ks. kard. Kazimierza, biskupów, księży, 

zakonników i zakonnice oraz wiernych 

† Romana BARANOWSKIEGO, w 3. rocznicę śmierci, 

jego rodziców Balbiny i Stanisława BARANÓW 

1200 
w pewnej intencji 

† Danuty LEMIESZEK, w 2 r. rocznicę śmierci 

1800 w pewnej intencji 

BISKUPI WARSZAWSCY: WINCENTY TEOFIL CHOŚCIAK POPIEL, CZ. I 

Na świat przyszedł 21.VII.1825 w Czaplach Wielkich, ok. 10 km od Miechowa, 

znajdującego się już wówczas w zarządzanym przez Rosjan Królestwie 

Polskim, tzw. Kongresowym – ok. 30 km od Krakowa, wówczas stolicy 

Rzeczpospolitej Krakowskiej, państewka utworzonego w 1815 i znajdują-

cego się pod kontrolą trzech zaborczych potęg – w tamtejszym dworze 

należącym do rodziny Popielów. 

Był synem Konstantego, z polskiego rodu szlacheckiego herbu Sulima, 

wywodzącego się ze średniowiecznego rycerstwa ruskiego, i Zofii z hra-

biów Badenich herbu Bończa (zm. 5.V.1859). Miał trzech braci. 

Sakrament chrztu św. przyjął prawd. w parafialnym kościele pw. św. Bartłomieja 

Apostoła w Czaplach Wielkich, wybudowanym w 1523. 

Początkowo, od 11 roku życia, uczył się w Krakowie, w pensjonacie 

wychowaczym dr Józefa Kremera, po czym w 1845 ukończył kursy 

prawnicze w Warszawie, po których 

pracował w sądownictwie. 

Po śmierci ojca w 1847 wrócił na wieś – 

rodzinny majątek znajdował się już 

wówczas w guberni kieleckiej zaborczego 

Królestwa Polskiego – i tam podjął 

decyzję o wstąpieniu do kieleckiego 

seminarium, które ukończył w 1849. 

Sakrament kapłaństwa przyjął 

5.VIII.1849, z rąk ordynariusza sando-

mierskiego, bpa Józefa Joachima Goldt-

manna. 

Następnie studiował na katolickim uni-

wersytecie w Lowanium w Belgii, a na 

koniec w Rzymie, gdzie w 1853 otrzymał 

tytuł doktora Świętej Teologii. 

Po powrocie do Kielc został profesorem 

seminarium i pełnił funkcję wiceregensa. 

11.IV.1862 natomiast został rektorem Warszawskiej Akademii Duchownej, 

najważniejszej naonczas polskiej uczelni duchownej, mającej prawa 

nadawania wyższych tytułów naukowych, którą natychmiast zaczął 

reorganizować. 

Niecały rok później, 16.III.1863 – od ponad półtorej miesiąca trwało już 

powstanie styczniowe – Pius IX mianował go biskupem diecezjalnym 

płockim. Stało się to dokładnie w miesiąc po tym, jak w jego dworze 

rodzinnym obradował oddział powstańczy Apolinarego Kurowskiego, 

planujący uderzenie na pobliski Miechów. Stało się to 17.III.1863 i zakoń-

czyło klęską powstańczą. Po bitwie Rosjanie dobijali rannych lub wrzucali 

razem z zabitymi do dołów z wapnem. Wywołali też pożar miasta, którego 

nie pozwolono gasić… 

Zarządzał już diecezją płocką (od 25.VIII.1863) – za zgodą papieską – gdy 

26.XII.1863 przyjął święcenia biskupie – z rąk bpa Henryka Ludwika Platera, 

tytularnego biskupa Mosynopolis, bez udziału, w związku z powstaniem 

styczniowym, innych purpuratów – i odbył ingres do katedry płockiej. 

Wizytował parafie, uzupełnił stanowiska w hierarchi diecezjalnej, połączył 

seminarium płockie z pułtuskim… 

Tak komentował swą posługę w Płocku: „Twarde to były pięć lat mego życia, 

ale przebywszy je, jest za co PANU BOGU podziękować […] Cokolwiek stało się 

dobrego za dni moich, stało się bez mego udziału; czynił do BÓG 

bezpośrednio. Byłem więcej widzem, niż rządcą. Cieszyłem się lub smuciłem, 

ale czynić nic nie umiałem, czy nie mogłem”… 

Ponieważ odmówił władzom carskim wysłania, bez zgody papieskiej, swego 

przedstawiciela do Kolegium Duchownego w Sankt Petersburgu – które 

mocą ukazów carskich stawało się jedynym katolickim seminarium 

duchownym, mającym prawa do nadawania Polakom wyższych tytułów 

naukowych: m.in. zamknięta została wówczas zreorganizowana przez bpa 

Popiela Warszawska Akademia Duchowna – został zaproszony na spotkanie 

do Warszawy i tam przez Rosjan internowany. 28.VIII.1868 wywieziono go – 

przez Grodno, Wilno i Psków do Nowogrodu. Stał się jeszcze jedną ofiarą 

rosyjskich represji po powstaniu styczniowym. 

Zesłanie trwać miało 7 lat. Do 5.VII.1875, gdy dzięki układowi między Stolicą 

Apostolską a rządem carskim mógł zostać mianowany bullą papieską 

biskupem włocławskim (kujawsko-kaliskim)… dokończenie nastąpi 

il. powyżej: abp WINCENTY TEOFIL CHOŚCIAK POPIEL — olejny na płótnie, Słomczyn; zasoby własne  

MATKA BOŻA BOLESNA 

a ONA wciąż pod krzyżem czeka 

pomiędzy bólem pożegnania 

a pustym grobem co triumfuje 

wielką chorągwią zmartwychwstania 

a ONA wciąż podnosi oczy 

czułym bandażem gdzie TWE rany 

i bok przebity włócznią grzechu 

i gdzie JEJ SYN ukrzyżowany 

a ONA wciąż wśród łez i bólu 

wyciąga ręce gdzie korona 

wbita szyderstwem w JEGO GŁOWĘ 

czeka by SYNA wziąć w ramiona 

a ONA wciąż NAJCZULSZA MATKA ! 

u JEGO stóp i w czas milczenia 

sercem przebitym mieczem bólu 

dźwiga wraz z SYNEM krzyż zbawienia 

WĘGRZYN, Kazimierz Józef (1947, Miejsce Piastowe) 

il. powyżej: MATKA BOŻA Z TURUMBA — kościół pw. św. Piotra z Alcantara, Pakil, Laguna, Filipiny; źródło: en.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 
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