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Modlitwa wstawiennicza polega na prośbie na rzecz drugiego. Nie zna granic i obejmuje również nieprzyjaciół. [KKK, 2647] 

SIÓDMA NIEDZIELA ZWYKŁA 

 

JEZUS Z UCZNIAMI — HARMENSZOON, Rembrandt van Rĳn (1606, Lejda – 1669, Amsterdam) 

1634, atrament i kreda na papierze, 35.7×47.8 cm, muzeum Teylers, Haarlem; źródło: commons.wikimedia.org 

Z PIERWSZEJ KSIĘGI SAMUELA1 SM 26, 2. 7-9. 12-13. 22-23 
Saul wyruszył ku pustyni Zif, 

a wraz z nim trzy tysiące doborowych Izraelitów, 

aby wpaść na trop Dawida na pustyni Zif. 

Dawid wraz z Abiszajem zakradli się w nocy do obozu; 

Saul właśnie spał w środku obozowiska, 

a jego dzida była wbita w ziemię obok głowy. 

Abner i ludzie leżeli uśpieni dokoła niego. 

Rzekł więc Abiszaj do Dawida: 

„Dziś BÓG oddaje wroga twojego w twe ręce. 

Teraz pozwól, że przybiję go dzidą do ziemi, 

jednym pchnięciem, 

drugiego nie będzie trzeba”. 

Dawid odparł Abiszajowi: 

„Nie zabijaj go! 

Któż bowiem podniósłby rękę na pomazańca PAŃSKIEGO, 

a nie poniósł kary?» 

Wziął więc Dawid dzidę i bukłak na wodę od wezgłowia Saula 

i poszli sobie. 

Nikt ich nie spostrzegł, 

nikt o nich nie wiedział, 

nikt się nie obudził. 

Wszyscy spali, 

gdyż PAN zesłał na nich twardy sen. 

Dawid oddalił się na przeciwległą stronę 

i stanął na wierzchołku góry w oddali, 

a dzieliła go od nich spora odległość. 

Wtedy Dawid zawołał do Saula: 

„Oto dzida królewska, 

niech przyjdzie który z pachołków i weźmie ją. 

PAN nagradza człowieka za sprawiedliwość i wierność: 

PAN dał mi ciebie w ręce, 

lecz ja nie podniosłem ich 

przeciw pomazańcowi PAŃSKIEMU». 

PSALM RESPONSORYJNYPS 1, 103 (102), 1B-2. 3-4. 8 I 10. 12-13 (R.: POR. 8A) 

REFREN: PAN jest łaskawy, pełen miłosierdzia 

Błogosław, duszo moja, PANA, 

i wszystko, co jest we mnie, święte imię JEGO. 

Błogosław, duszo moja, PANA 

i nie zapominaj o wszystkich JEGO dobrodziejstwach. 

ON odpuszcza wszystkie twoje winy 

i leczy wszystkie choroby. 

ON twoje życie ratuje od zguby, 

obdarza cię łaską i zmiłowaniem. 

Miłosierny jest PAN i łaskawy, 

nieskory do gniewu i bardzo cierpliwy. 

Nie postępuje z nami według naszych grzechów 

ani według win naszych nam nie odpłaca. 

Jak odległy jest wschód od zachodu, 

tak daleko odsuwa od nas nasze winy. 

Jak ojciec lituje się nad dziećmi, 

tak PAN się lituje nad tymi, którzy cześć MU oddają. 

Z PIERWSZEGO LISTU ŚW. PAWŁA APOSTOŁA DO KORYNTIAN1 KOR 15, 45-49 
Bracia: 

Stał się pierwszy człowiek, Adam, duszą żyjącą, 

a ostatni Adam duchem ożywiającym. 

Nie było jednak wpierw tego, co duchowe, 

ale to, co ziemskie; 

duchowe było potem. 

Pierwszy człowiek z ziemi – ziemski, 

DRUGI CZŁOWIEK – z nieba. 

Jaki ów ziemski, tacy i ziemscy; 

jaki TEN niebieski, tacy i niebiescy. 

A jak nosiliśmy obraz ziemskiego człowieka, 

tak też nosić będziemy obraz CZŁOWIEKA niebieskiego. 

AKLAMACJAJ 13, 34 Alleluja, Alleluja, Alleluja 

»Daję wam przykazanie nowe, 

abyście się wzajemnie miłowali, 

tak jak JA was umiłowałem« 

SŁOWA EWANGELII WEDŁUG ŚW. ŁUKASZAŁK 6, 27-38 
JEZUS powiedział do SWOICH uczniów: 

«Powiadam wam, którzy słuchacie: 

Miłujcie waszych nieprzyjaciół; 

dobrze czyńcie tym, którzy was nienawidzą; 

błogosławcie tym, którzy was przeklinają, 

i módlcie się za tych, którzy was oczerniają. 

Jeśli cię kto uderzy w policzek, 

nadstaw mu i drugi. 

Jeśli zabiera ci płaszcz, 

nie broń mu i szaty. 

Dawaj każdemu, kto cię prosi, 

a nie dopominaj się zwrotu od tego, który bierze twoje. 

Jak chcecie, żeby ludzie wam czynili, 

podobnie wy im czyńcie. 

Jeśli bowiem miłujecie tych tylko, którzy was miłują, 

jakaż za to należy się wam wdzięczność? 

Przecież i grzesznicy okazują miłość tym, którzy ich miłują. 

I jeśli dobrze czynicie tym tylko, którzy wam dobrze czynią, 

jaka za to należy się wam wdzięczność? 

I grzesznicy to samo czynią. 

Jeśli pożyczek udzielacie tym, od których spodziewacie się zwrotu, 

jakaż za to należy się wam wdzięczność? 

I grzesznicy pożyczają grzesznikom, 

żeby tyleż samo otrzymać. 

Wy natomiast miłujcie waszych nieprzyjaciół, 

czyńcie dobrze i pożyczajcie, 

niczego się za to nie spodziewając. 

A wasza nagroda będzie wielka 

i będziecie synami NAJWYŻSZEGO; 

ponieważ ON jest dobry dla niewdzięcznych i złych. 

Bądźcie miłosierni, jak OJCIEC wasz jest miłosierny. 

Nie sądźcie, a nie będziecie sądzeni; 

nie potępiajcie, a nie będziecie potępieni; 

odpuszczajcie, a będzie wam odpuszczone. 

Dawajcie, a będzie wam dane; 

miarę dobrą, ubitą, utrzęsioną i wypełnioną ponad brzegi 

wsypią w zanadrza wasze. 

Odmierzą wam bowiem taką miarą, 

jaką wy mierzycie». 

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Rembrandt_Jesus_and_his_Disciples.jpg
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INFORMACJE PARAFIALNE 
 1.III (piątek): 1. PIĄTEK MIESIĄCA: 

 Msze św. ku czci NAJŚWIĘTSZEGO SERCA PANA JEZUSA: 
 o 1545 dla dzieci. 
 o 1800. 

 Spowiedź 1. piątkowa ½ godz. przed Mszą św. 
 O 2000 „WIECZÓR MODLITWY” — adoracja JEZUSA w NAJ-

ŚWIĘTSZYM SAKRAMENCIE, w Słowie, w śpiewie, w ciszy… 
Prośby / podziękowania, które będą polecane JEZUSOWI 
można wrzucać do specjalnej skrzynki na końcu kościoła. 

 2.III (sobota): 1. SOBOTA MIESIĄCA: 
 Uczcijmy! NIEPOKALANE SERCE MARYI nabożeństwem PIĘCIU 

PIERWSZYCH SOBÓT MIESIĄCA — wynagradzającym za grze-
chy przeciwko SERCU MARYI! Zapraszamy! w kolejne pier-

wsze soboty miesiąca na Mszę św. o 1800. 
 Po Mszy św. o 1800 – RÓŻANIEC. 

 3.III (niedziela): 1. NIEDZIELA MIESIĄCA: 

 Po sumie comiesięczna adoracja NAJŚWIĘTSZEGO 

SAKRAMENTU, a po niej spotkanie Kół Żywego Różańca. 
 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! 

 SCHOLA PARAFIALNA zaprasza! wszystkich chętnych do ucze-

stnictwa w swoich spotkaniach (soboty, o 1300)! 
 Rozpoczęła się akcja przekazywania 1% podatku dochodo-

wego na rzecz różnych instytucji. Zachęcamy! wszystkich 
parafian do przekazania tej kwoty na rzecz naszego Para-
fialnego Zespołu Caritas, który od lat zajmuje się pomocą 
na rzecz ubogich z naszej parafii. Wspomóżmy w ten sposób 
tych, którzy są potrzebujący i jednocześnie najbliżsi, bo na-
leżący do naszej parafialnej wspólnoty. 
Przekazanie odbywa się przez Caritas Archidiecezji War-
szawskiej. W kościele znajdują się ulotki, które pomogą wła-
ściwie wypełnić formularz PIT. Wszystkim, którzy zechcą 
w ten sposób wspomóc działalność parafialnego Caritas, 
składamy serdeczne podziękowania! 

 Parafialny Zespół Caritas serdecznie dziękuje wszystkim 
parafianom, którzy wsparli inicjatywę zimowego wyjazdu dla 
dzieci z rodzin ubogich. Wszystkich ofiarodawców polecamy 
BOŻEJ opiece! 

INTENCJE MSZALNE I MODLITEWNE 

25.II 
(poniedziałek) 

730 
o potrzebne łaski dla Kościoła w Polsce, 

ks. kard. Kazimierza, biskupów, księży, 

zakonników i zakonnice oraz wiernych 

1800 † Jerzego i Kariny MICHALSKICH 

26.II 
(wtorek) 

730 
o potrzebne łaski dla Kościoła w Polsce, 

ks. kard. Kazimierza, biskupów, księży, 

zakonników i zakonnice oraz wiernych 

1800 † Krzysztofa KONOPKI, w 1. rocznicę śmierci 

27.II 
(środa) 

730 
o potrzebne łaski dla Kościoła w Polsce, 

ks. kard. Kazimierza, biskupów, księży, 

zakonników i zakonnice oraz wiernych 

1800 † Kazimierza MAGDZIARZA 

28.II 
(czwartek) 

730 dziękczynna, z prośbą o błogosławieństwo BOŻE 

1800 
o potrzebne łaski dla Kościoła w Polsce, 

ks. kard. Kazimierza, biskupów, księży, 

zakonników i zakonnice oraz wiernych 

1.III 
(piątek) 

730 
o potrzebne łaski dla Kościoła w Polsce, 

ks. kard. Kazimierza, biskupów, księży, 

zakonników i zakonnice oraz wiernych 

1545  

1800 † Haliny SALAMONIK 

2.III 
(sobota) 

730 
o potrzebne łaski dla Kościoła w Polsce, 

ks. kard. Kazimierza, biskupów, księży, 

zakonników i zakonnice oraz wiernych 

1800 o nawrócenie grzeszników 

3.III 
(niedziela) 

845 o nawrócenie grzeszników 

1030 
† Weroniki i Władysława GUZIŃSKICH, 

Heleny KANABUS 

1200 † Mirosława OKLEJA 

 † Wandy MAKOWSKIEJ, w 50. rocznicę śmierci 

1800 † Leszka GRZYBOWSKIEGO 

BISKUPI WARSZAWSCY: WINCENTY TEOFIL CHOŚCIAK POPIEL, CZ. II 

Zesłanie w Nowogrodzie trwało 7 lat. Pisał m.in.: 

„Jakby za karę zesłał na mnie PAN BÓG 

cięższą próbę, bo stan oczów moich bardzo 

się pogorszył. Czytać zupełnie przestałem, 

a były dnie, że i Mszy św. odprawić nie 

mogłem. Trudno było sobie zajęcie 

obmyśleć; chodziłem tylko po całych 

godzinach”… 

„Przy długich wieczorach, poczynających się 

o godzinie 3, prawdziwie rady sobie dać 

nie mogłem, a taka nagła zmiana życia 

szkodliwiej jeszcze na mnie oddziałąła. 

O drugiej godzinie w nocy budziło mnie 

gwałtowne bicie serca; trzeba było znowu 

chodzić długo, zanim się trochę uspokoiło, 

a połączone to było z niewypowiedzianą 

tęsknotą. W ciągu dnia najdrobniejsze 

rozdrażnienie powiększało tę słabość: był 

to może czas najcięższej dla mnie próby”… 

Dzięki układowi Stolicą Apostolską a rządem carskim 5.VII.1875 został bullą 

papieską mianowany biskupem włocławskim (kujawsko-kaliskim). 

5.X.1875 opuścił Sankt Petersburg – dokąd dostał się z miejsca zesłania, 

Nowogrodu – i wieczorem następnego dnia, po podróży kolejowej przez 

Wilno i Grodno, dotarł do Warszawy. Parę dni później był już we Włocławku. 

Swoją posługę poświęcił m.in. wzmocnieniu formacji kapłańskiej, poprzez 

zmiany we włocławskim seminarium duchownym, przygotowującym do po-

sługi parafialnej (mającego w Imperium Rosyjskim statut szkoły średniej). 

15.III.1883 – po rezygnacji, na prośbę papieską, św. abpa ZYGMUNTA 

SZCZĘSNEGO FELIŃSKIEGO, właśnie także zwolnionego z zesłania – został 

mianowany arcybiskupem warszawskim. 

Ingres do warszawskiej katedry odbył 10.VI.1883. 

Objąć musiał diecezję przez 18 lat – od wywiezienia przez Rosjan na zesła-

nie biskupa nominata, Pawła Rzewuskiego – pozbawioną duszpasterza… 

Uwagę skupił na trzech kierunkach: „podniesienie poziomu umysłowego 

i moralnego duchowieństwa, pieczą o stan religijny poszczególnych parafii, 

wreszcie troską o chwałę BOŻĄ przez budowę nowych, a konserwowanie 

dawniejszych kościołów”„Wincenty Chościak Popiel”, Warszawa, 1912…  dokończenie nastąpi 

MATKO BIAŁEGO ORŁA… CZERWIENI I BIELI… 

MATKO BOŻA BEZDOMNA idąca przez kresy 

MATKO spalonych domów popiołu i krwi 

z wiatrem we włosach i łuną na twarzy 

MATKO tamtych tragicznych i bolesnych dni 

i zburzonych kościołów… i bluźnierczych czynów… 

i dworów gdzie zabrakło polskiego pacierza 

MATKO zdziczałych sadów gdzie piołun goryczą 

zarasta szorstkie serca ludzkiego przymierza 

MATKO OCZEKIWANIA na zgubionych drogach 

gdzie szatan drogowskazy wyciął aż do pnia 

gdzie ludzkie czyny ciasno splątane jak powróz 

co ciężki kamień sumienia ciągną aż do dna 

MATKO CZUŁEJ TĘSKNOTY do polskich kapliczek 

gdzie świergot dzieci radość roznosił wśród łąk 

gdzie w imię BOŻE ludzie gdy było potrzeba 

splatali wieniec pomocy z pracy swoich rąk 

MATKO BOLESNYCH ŚCIEŻEK od krzyża… do krzyża 

drogi od rany… do rany… i od łzy… do łzy… 

gdzie cichy szept wśród trawy opowiada niebo 

gdzie Requiem w krzyku ptaka nad polami drży 

MATKO TRUDNEJ NADZIEI i gorzkiej pamięci 

obyśmy nigdy z lęku przed bliźnim nie drżeli 

MATKO Tych co odeszli i… Którzy zostali… 

MATKO BIAŁEGO ORŁA… CZERWIENI… BIELI… 

WĘGRZYN, Kazimierz Józef (ur. 1947, Miejsce Piastowe) 

il.: INKA — STEFAŃSKI, Marian (ur. Warszawa); 2018, Liceum Ogólnokształcące Nr I, Wrocław; źródło: www.lo1.wroc.pl 

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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