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[Lud BOŻY posiada cechy charakterystyczne, które zdecydowanie odróżniają go od ugrupowań religijnych, etnicznych, politycznych czy kulturowych w historii: 

 Jest on Ludem BOŻYM: BÓG nie jest własnością żadnego narodu. To ON nabył dla siebie lud tych, którzy kiedyś nie byli ludem: „wybrane plemię, królewskie kapłaństwo, naród 

święty”1 P 2, 9; 

 Członkiem tego Ludu staje się człowiek nie przez narodzenie fizyczne, ale przez „narodzenie z wysoka”, „z wody i z DUCHA”J 3, 3-5, to znaczy przez wiarę w CHRYSTUSA i chrzest; 

 Zwierzchnikiem (Głową) tego Ludu jest JEZUS CHRYSTUS (namaszczony, MESJASZ); ponieważ to samo namaszczenie, czyli DUCH ŚWIĘTY, spływa z Głowy na Ciało, dlatego jest on 

„Ludem mesjańskim”; […] 

 Jest posłany, aby być solą ziemi i światłem świataPOR. MT 5, 13-16. „Stanowi dla całego rodzaju ludzkiego potężny zalążek jedności, nadziei i zbawienia”. 

 „Jego celem jest Królestwo BOŻE, zapoczątkowane na ziemi przez samego BOGA, mające rozszerzać się coraz dalej, aż na końcu wieków dopełnione zostanie również przez 

BOGA”SOBÓR WATYKAŃSKI II, KONST. LUMEN GENTIUM, 9.. [KKK, 782, fragm.] 

PIĄTA NIEDZIELA ZWYKŁA 

 

JEZUS I UCZNIOWIE — DUDLEY, Robert Ambroży (1867, Kensington – 1951, Kensington) 

1920, druk; źródło: fineartamerica.com 

Z KSIĘGI PROROKA IZAJASZAIZ 58, 7-10 
Tak mówi PAN: 

»Dziel swój chleb z głodnym, 

do domu wprowadź biednych tułaczy, 

nagiego, którego ujrzysz, przyodziej 

i nie odwracaj się od współziomków. 

Wtedy twoje światło wzejdzie jak zorza 

i szybko rozkwitnie twe zdrowie. 

Sprawiedliwość twoja poprzedzać cię będzie, 

chwała PAŃSKA iść będzie za tobą. 

Wtedy zawołasz, 

a PAN odpowie, 

wezwiesz pomocy, 

a ON rzeknie: 

'Oto jestem!' 

Jeśli u siebie usuniesz jarzmo, 

przestaniesz grozić palcem i mówić przewrotnie,  

jeśli podasz twój chleb zgłodniałemu 

i nakarmisz duszę przygnębioną, 

wówczas twe światło 

zabłyśnie w ciemnościach, 

a twoja ciemność 

stanie się południem«. 

SALM RESPONSORYJNYPS 112 (111), 4-5. 6-7. 8A I 9 (R.: 4A) 

REFREN: Wschodzi w ciemnościach jak światło dla prawych 

ON wschodzi w ciemnościach jak światło dla prawych, 

łagodny, miłosierny i sprawiedliwy. 

Dobrze się wiedzie człowiekowi, który z litości pożycza 

i swoimi sprawami zarządza uczciwie. 

Sprawiedliwy nigdy się nie zachwieje 

i pozostanie w wiecznej pamięci. 

Nie przelęknie się złej nowiny, 

jego mocne serce zaufało PANU. 

JEGO wierne serce lękać się nie będzie. 

Rozdaje i obdarza ubogich, 

JEGO sprawiedliwość będzie trwała zawsze, 

wywyższona z chwałą będzie JEGO potęga. 

Z PIERWSZEGO LISTU ŚW. PAWŁA APOSTOŁA DO KORYNTIAN1 KOR 2, 1-5 
Bracia, 

przyszedłszy do was, nie przybyłem, 

aby błyszcząc słowem i mądrością 

głosić wam świadectwo BOŻE. 

Postanowiłem bowiem, 

będąc wśród was, 

nie znać niczego więcej, 

jak tylko JEZUSA CHRYSTUSA, 

i to ukrzyżowanego. 

I stanąłem przed wami w słabości i w bojaźni, 

i z wielkim drżeniem. 

A mowa moja 

i moje głoszenie nauki 

nie miały nic z uwodzących przekonywaniem 

słów mądrości, 

lecz były ukazywaniem ducha i mocy, 

aby wiara wasza 

opierała się nie na mądrości ludzkiej, 

lecz na mocy BOŻEJ. 

AKLAMACJA J 8, 12 Alleluja, Alleluja, Alleluja 

»JA jestem światłością świata, 

kto idzie za MNĄ, 

będzie miał światło życia« 

SŁOWA EWANGELII WEDŁUG ŚW. MATEUSZAMT 5, 13-16 
JEZUS powiedział do SWOICH uczniów: 

»Wy jesteście solą ziemi. 

Lecz jeśli sól utraci swój smak, 

czymże ją posolić? 

Na nic się już nie przyda, 

chyba na wyrzucenie i podeptanie przez ludzi. 

Wy jesteście światłem świata. 

Nie może się ukryć miasto 

położone na górze. 

Nie zapala się też lampy 

i nie umieszcza pod korcem, 

ale na świeczniku, 

aby świeciła wszystkim, 

którzy są w domu. 

Tak niech wasze światło 

jaśnieje przed ludźmi, 

aby widzieli wasze dobre uczynki 

i chwalili OJCA waszego, 

który jest w niebie«. 

https://fineartamerica.com/featured/christ-and-his-disciples-ambrose-dudley.html
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INFORMACJE PARAFIALNE 
 Trwa ROK JUBILEUSZOWY w naszym kościele — od 30.VI.2019 

do 30.VI.2020 — ustanowiony przez STOLICĘ APOSTOLSKĄ 
na trzechsetlecie jego budowy. 

 8.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 ta pragnęłaby przyjąć księdza z wizytą, 
można to zaaranżować umawiając się indywidualnie. 

 10–15.II (poniedziałek–sobota): W dni powszednie nie będzie 
Mszy św. o 1800. 

 Chrzty w lutym w 4. niedzielę miesiąca, 23.II, na sumie. 
Zgłoszenia do 14.II w kancelarii. Przygotowanie dla rodzi-
ców i chrzestnych 16.II po sumie, w kościele. 

 15–24.IX: Pielgrzymka do Ziemi Świętej i Jordanii. 
 Program – w kościele, na stoliku pod chórem. 
 21.II (piątek): Spotkanie informacyjne dla pielgrzymów 

o 1900. 
 Prosimy o przygotowanie pierwszej raty należności 

w wysokości 1,500 zł. 
 Są jeszcze wolne miejsca. Zapraszamy! 

 7.VI (niedziela): Beatyfikacja – w Warszawie, na Placu 
Piłsudskiego – Sługi Bożego Stefana kard. WYSZYŃSKIEGO. 
Jest możliwość uzyskania kart wstępu do sektorów, na które 
Plac podzielony zostanie podczas uroczystości. Chętnych 
do udziału w tej uroczystości prosimy o zgłoszenie się 

do zakrystii lub kancelarii – do 14.III. 
Wszystkich Parafian gorąco zachęcamy! do wzięcia udziału 
w tej uroczystości. 

 W nadchodzące ferie zimowe parafialny Zespół Caritas 

współorganizuje obóz narciarski w Szczawnicy. 
W grupie uczestników znajdą się dzieci z rodzin ubogich, 
których nie stać na pokrycie kosztów wyjazdu. Zwracamy się 
z gorącą prośbą o finansowe wsparcie naszej inicjatywy, gdyż 
bez pomocy parafian dzieci te nie będą miały możliwości 
wyjazdu i odpoczynku zimowego, tak jak ich rówieśnicy. 
Wsparcie można wpłacać na konto Zespołu Caritas: 

PKO S.A. VII O. w Warszawie – 51 1240 1109 1111 0010 1498 1185 

lub do skrzynki przy ołtarzu Matki Bożej Nieustającej Pomocy. 
 Zachęcamy! wszystkich parafian do przekazania 1% (1 pro-

cent) podatku dochodowego na rzecz naszego Parafialnego 
Zespołu Caritas, od lat zajmującego się m.in. organizowaniem 
wyjazdów zimowych i letnich dla najuboższych dzieci z na-
szej parafii, w ten sposób budującego aktywną wspólnotę. 
W kościele znajdują się ulotki, które pomogą właściwie 
wypełnić formularz PIT. 
Wszystkim dobroczyńcom Caritas z góry składamy serdeczne 
podziękowania! 

 Ofiary na spłatę zobowiązań związanych z trwającym re-
montem kościoła i rewitalizacji frontonu naszej świątyni 
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 

10.II 
(poniedziałek) 730 

† Stefana NOWAKOWSKIEGO, w miesiąc po śmierci, 

Mariusza NOWAKOWSKIEGO 

11.II 
(wtorek) 730  

12.II 
(środa) 730  

13.II 
(czwartek) 730  

14.II 
(piątek) 730  

15.II 
(sobota) 730  

16.II 
(niedziela) 

845 
† Romana BARANOWSKIEGO, w 4. rocznicę śmierci., 

Balbiny i Stanisława BARANÓW 

1030 
† Zygmunta, Celiny, Jana, Franciszki i Józefy 

PINDELSKICH 

1200 † Mirosława OKLEJA 

1800 
† Franciszka KANABUSA, w 35. rocznicę śmierci, 

Zofii SZYMANKIEWICZ, 

Genowefy i Mieczysława KŁOSZEWSKICH 

STEFAN KARD. WYSZYŃSKI: MOCE JEDNOCZĄCE NARODY 
Współcześnie, w miarę jak narody 

poganieją, zdobywa sobie wpływy 

nacjonalizm, który jest siłą odśrod-

kową, rozbijającą resztki dawnej 

chrześcijańskiej rodziny ludów. 

Pogański nacjonalizm wynosi naród 

ponad człowieka. Powoduje to prze-

cenianie się i samouwielbienie, kult 

i bałwochwalstwo samego siebie, 

a wreszcie dyktaturę egoizmu naro-

dowego; w stosunku zaś do innych 

narodów – brak przedmiotowości, 

zaślepienie i zanik wszelkiego 

zmysłu rzeczywistości, niedocenianie 

innych narodów, skąd płyną bolesne 

nieraz pomyłki. 

Chrześcijaństwo [natomiast] ma prze-

dziwną zdolność łączenia narodów. 

Wszystkim wiadomo, jak wielkie 

nieszczęścia ściągnął nacjonalizm 

nie tylko na zaczadzone własną 

wielkością narody, ale i na świat 

cały. To wielkie zło współczesnego świata zwalczyć można i trzeba! 

A dokonać tego można tylko w obliczu prawdy, że wszystkie narody wyszły 

z ręki BOŻEJ i że najwyższy sens ich bytowania sprowadza je do stóp 

BOŻYCH. Nie uda się inaczej doprowadzić do wspólnoty rodzinnej narodów 

jak tylko wezwaniem: „Królestwa ziemskie, śpiewajcie BOGU, grajcie PANU! 

Grajcie BOGU, który wstąpił na niebo niebios, na wschód słońca! Oto da gło-

sowi SWEMU głos mocy. Dajcie chwałę BOGU nad Izraelem; wielmożność 

JEGO i moc JEGO w obłokach”PS 67, 33-35. 

Dopiero w obliczu BOGA można zrozumieć, że żadnego narodu ani jego 

dziejów nie wolno bezkarnie wynosić ponad inne narody; w planach 

przemądrej OPATRZNOŚCI BOŻEJ każdy naród ma swoje właściwe miejsce 

i wyznaczone sobie zadania, nie mogące żadną miarą wchodzić w drogę 

innym. Jak w każdej społeczności ludzkiej, tak i w społeczności narodów 

istnieje wzajemna zależność. 

Źródło życia narodów znajduje się poza nimi. Naród nie zawdzięcza życia 

jedynie samemu sobie, ale żyje on dzięki JEDYNEMU OJCU wszystkich 

narodów, dzięki BOŻEMU prawu przyrodzonemu, złożonemu w osobowości 

człowieka; żyje dzięki moralności i religijności. 

Czyż może on być najwyższą wartością życia? Czyż narodowość może być 

probierzem moralności? Żaden naród, tak jak nie istnieje sam z siebie 

i sam przez się, tak też nie jest w stanie sam utrzymać własnego życia – 

ani pod względem kulturalnym, ani moralno-religijnym, ani gospodarczym, 

ani też politycznym. Utopią jest twierdzenie, że może istnieć naród 

całkowicie niezależny, samoistny i autonomiczny! Współcześnie 

najwidoczniej się to zaznacza w dziedzinie międzynarodowej wymiany 

dóbr gospodarczych, gdzie tzw. samowystarczalność zawiodła zupełnie. 

Każdy naród jest skazany na jakąś zależność od drugiego, gdyż wzajemnie 

się dopełniają i muszą iść w linii wzajemnego współżycia i służenia sobie. 

Widać to szczególnie w dziedzinie kultury. Spróbujcie oczyścić naród polski 

z wpływów kulturalnych starożytnej Grecji i Rzymu, wydrzyjcie z historii 

jego karty renesansu włoskiego, pozbawcie go kanwy myśli katolickiej, 

a zobaczycie, że zginie nie tylko kolegiata kruszwicka, ale i Wawel ze swą 

kaplicą Feliksa i Adaukta, i tum gnieźnieński, i ratusz poznański, 

i kolumna Zygmunta, i pomnik księcia Józefa; zniknie spośród nas nie 

tylko sztuka religijna i hagiografia polska, ale wraz z nią i cnota 

chrześcijańska, i moralność, i sama dusza narodu! Inaczej być nie może. 

„Kamień, który odrzucili budujący, ten się stał kamieniem węgielnym. 

Od PANA się to stało i jest dziwne w oczach naszych”PS 117, 22-23. 

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 

Schola – +48 662 476 217 
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