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[[…] JEZUS uczy, że każda przysięga zawiera odniesienie do BOGA i że obecność BOGA oraz JEGO prawdy powinna być czczona w każdym słowie[[…] [KKK, 2153, fragm.] 

SZÓSTA NIEDZIELA ZWYKŁA 

Z MĄDROŚCI SYRACHASYR 15, 15-20 
Jeżeli zechcesz, zachowasz przykazania, 

a dochowanie wierności zależy od JEGO upodobania. 

Położył przed tobą ogień i wodę, 

po co zechcesz, wyciągniesz rękę. 

Przed ludźmi życie i śmierć, 

co ci się spodoba, to będzie ci dane. 

Ponieważ wielka jest mądrość PANA, 

ma ogromną władzę i widzi wszystko. 

Oczy JEGO patrzą na tych, co się GO boją – 

ON sam poznaje każdy czyn człowieka. 

Nikomu ON nie przykazał być bezbożnym 

i nikomu nie zezwolił grzeszyć. 

SALM RESPONSORYJNYPS 119 (118), 1-2. 4-5. 17-18. 33-34 (R.: POR. 1) 

REFREN: Błogosławieni słuchający PANA 

Błogosławieni, których droga nieskalana, 

którzy postępują zgodnie z Prawem PAŃSKIM. 

Błogosławieni, którzy zachowują JEGO napomnienia 

i szukają GO całym sercem. 

TY po to dałeś SWOJE przykazania, 

aby przestrzegano ich pilnie. 

Oby niezawodnie zmierzały moje drogi 

ku przestrzeganiu TWYCH ustaw. 

Czyń dobrze swemu słudze, PANIE, 

aby żył i przestrzegał słów TWOICH. 

Otwórz moje oczy, 

abym podziwiał TWOJE Prawo. 

Naucz mnie, PANIE, drogi TWOICH ustaw, 

bym ich przestrzegał do końca. 

Ucz mnie, bym przestrzegał TWEGO Prawa 

i zachowywał je całym sercem. 

Z PIERWSZEGO LISTU ŚW. PAWŁA APOSTOŁA DO KORYNTIAN1 KOR 2, 6-10 
Bracia: 

Głosimy mądrość między doskonałymi, 

ale nie mądrość tego świata 

ani władców tego świata, 

zresztą przemijających. 

Lecz głosimy tajemnicę mądrości BOŻEJ, mądrość ukrytą, 

tę, którą BÓG przed wiekami przeznaczył ku chwale naszej, 

tę, której nie pojął żaden z władców tego świata; 

gdyby ją bowiem pojęli, 

nie ukrzyżowaliby PANA chwały; 

lecz właśnie nauczamy, jak zostało napisane: 

„Ani oko nie widziało, 

ani ucho nie słyszało, 

ani serce człowieka nie zdołało pojąć, 

jak wielkie rzeczy przygotował BÓG tym, 

którzy GO miłują”. 

Nam zaś objawił to BÓG przez DUCHA. 

DUCH przenika wszystko, 

nawet głębokości BOGA samego. 

AKLAMACJAPOR. MT 11, 25 Alleluja, Alleluja, Alleluja 

»Wysławiam CIĘ, OJCZE, PANIE nieba i ziemi, 

że tajemnice królestwa objawiłeś prostaczkom« 

SŁOWA EWANGELII WEDŁUG ŚW. MATEUSZAMT 5, 17-37 

Jezus powiedział do swoich uczniów: 

»Nie sądźcie, że przyszedłem znieść Prawo albo Proroków. 

Nie przyszedłem znieść, ale wypełnić. 

Zaprawdę bowiem, powiadam wam: 

Dopóki niebo i ziemia nie przeminą, 

ani jedna jota, ani jedna kreska nie zmieni się w Prawie, 

aż się wszystko spełni. 

Ktokolwiek więc zniósłby jedno z tych przykazań, 

choćby najmniejszych, 

i uczyłby tak ludzi, 

ten będzie najmniejszy w królestwie niebieskim. 

A kto je wypełnia i uczy wypełniać, 

ten będzie wielki w królestwie niebieskim. 

Bo powiadam wam: 

Jeśli wasza sprawiedliwość nie będzie większa 

niż uczonych w Piśmie i faryzeuszów, 

nie wejdziecie do królestwa niebieskiego. 

Słyszeliście, że powiedziano przodkom: 

'Nie zabijaj'; 

a kto by się dopuścił zabójstwa, 

podlega sądowi. 

A JA wam powiadam: 

Każdy, kto się gniewa na swego brata, podlega sądowi. 

A kto by rzekł swemu bratu: 

'Raka', 

podlega Wysokiej Radzie. 

A kto by mu rzekł: 

'Bezbożniku', 

podlega karze piekła ognistego. 

Jeśli więc przyniesiesz dar swój przed ołtarz 

i tam sobie przypomnisz, 

że brat twój ma coś przeciw tobie, 

zostaw tam dar swój przed ołtarzem, 

a najpierw idź i pojednaj się z bratem swoim. 

Potem przyjdź i dar swój ofiaruj. 

Pogódź się ze swoim przeciwnikiem szybko, 

dopóki jesteś z nim w drodze, 

by cię przeciwnik nie wydał sędziemu, a sędzia dozorcy, 

i aby nie wtrącono cię do więzienia. 

Zaprawdę, powiadam ci: 

Nie wyjdziesz stamtąd, dopóki nie zwrócisz ostatniego grosza. 

Słyszeliście, że powiedziano: 

'Nie cudzołóż'. 

A JA wam powiadam: 

Każdy, kto pożądliwie patrzy na kobietę, 

już się w swoim sercu dopuścił z nią cudzołóstwa. 

Jeśli więc prawe twoje oko jest ci powodem do grzechu, 

wyłup je i odrzuć od siebie. 

Lepiej bowiem jest dla ciebie, gdy zginie jeden z twoich członków, 

niż żeby całe twoje ciało miało być wrzucone do piekła. 

I jeśli prawa twoja ręka jest ci powodem do grzechu, 

odetnij ją i odrzuć od siebie. 

Lepiej bowiem jest dla ciebie, gdy zginie jeden z twoich członków, 

niż żeby całe twoje ciało miało iść do piekła. 

Powiedziano też: 

'Jeśli ktoś chce oddalić swoją żonę, niech jej da list rozwodowy'. 

A JA wam powiadam: 

Każdy, kto oddala swoją żonę 

– poza wypadkiem nierządu – 

naraża ją na cudzołóstwo; 

a kto by oddaloną wziął za żonę, 

dopuszcza się cudzołóstwa. 

Słyszeliście również, że powiedziano przodkom: 

'Nie będziesz fałszywie przysięgał, 

lecz dotrzymasz PANU swej przysięgi'. 

A JA wam powiadam: 

Wcale nie przysięgajcie – 

ani na niebo, bo jest tronem BOGA; 

ani na ziemię, bo jest podnóżkiem stóp JEGO; 

ani na Jerozolimę, bo jest miastem wielkiego KRÓLA. 

Ani na swoją głowę nie przysięgaj, 

bo nawet jednego włosa nie możesz uczynić białym albo czarnym. 

Niech wasza mowa będzie: 

Tak, tak; nie, nie. 

A co nadto jest, 

od Złego pochodzi«. 
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KAZANIE NA GÓRZE — PYKE, Melania (Niagara Falls, Kanada) 

źródło: www.melpyke.com 

INFORMACJE PARAFIALNE 
 Trwa ROK JUBILEUSZOWY w naszym kościele — od 30.VI.2019 

do 30.VI.2020 — ustanowiony przez STOLICĘ APOSTOLSKĄ 
na trzechsetlecie jego budowy. 
Zaczerpnijmy! wszyscy z bogactw duchowych płynących 

z ROKU JUBILEUSZOWEGO! 
 Chrzty w lutym w 4. niedzielę miesiąca, 23.II, na sumie. 
 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. 
 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. 
 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. 
Ulotki, które pomogą wypełnić formularz PIT – w kościele. 
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! 

ODESZLI 
W ostatnim czasie odeszli z naszego grona: 

śp. Zenobiusz SKONIECZNY  6.II.2020 l. 69 

śp. Antoni BALAS  5.II.2020 l. 74 

śp. Krzysztof Zbigniew LISOWSKI  31.I.2020 l. 62 

śp. Anna Wanda NIEWIAROWSKA  30.I.2020 l. 65 

śp. Anastazja Irena MAGDZIARZ  29.I.2020 l. 87 

Wieczne odpoczywanie racz Im dać PANIE! 

INTENCJE MSZALNE I MODLITEWNE 

17.II 
(poniedziałek) 

730  

1800 
† Andrzeja KANABUSA, w 1. rocznicę śmierci, 

Teresy i Mirosława KANABUSÓW 

18.II 
(wtorek) 

730  

1800 † Karola MILEWSKIEGO 

19.II 
(środa) 

730  

1800 † Walerii MAGDZIARZ 

20.II 
(czwartek) 

730  

1800 
† Jadwigi BOROWSKIEJ, 

Michała i Haliny BOROWSKICH, 

Franciszka i Elżbiety MŁYNARCZYKÓW 

21.II 
(piątek) 

730  

1800 † Krzysztofa PACIAKA, w 1. rocznicę śmierci 

22.II 
(sobota) 

730 † cierpiących w czyśćcu 

1800 † Kazimierza ROLI 

23.II 
(niedziela) 

845 
† Danuty LEMIESZEK, w 3. rocznicę śmierci, 

Stefana LEMIESZKA 

1030 
† Stefana i Kamila RAWSKICH, 

Józefa i Kazimiery BIELAWSKICH 

1200 † Mieczysława MICHALSKIEGO, w 15. rocznicę śmierci 

1800 
† Kazimierza MAGDZIARZA, 

Wojciecha, Rozalii i Zofii MAGDZIARZÓW 

STEFAN KARD. WYSZYŃSKI: BÓG UDZIELA NARODOWI DARU ZIEMI 
Jak w dziejach narodu wybranego, tak w dziejach naszego narodu powtó-

rzyła się […] wędrówka do ziemi ojcom naszym obiecanej. Możemy powie-

dzieć o narodzie naszym: PAN „postawił go na ziemi wywyższonej, aby jadł 

owoce polne, żeby ssał miód z opoki, a oliwę z najtwardszej skały”PT. 32, 13. 

Ziemia nasza ojczysta to dar BOŻY dla naszego narodu! BÓG przewidział 

w SWYM dziele twórczym to miejsce, z którym miały się związać dzieje 

narodu polskiego. Czyż nie przyjmiemy tego daru radosnym sercem? Ileż 

to razy słyszeliśmy ubolewania nad ojczystą naszą ziemią, daną nam przez 

OPATRZNOŚĆ. Jak ongiś na puszczy posłowie Izraela, którzy ujrzeli ziemię 

Chanaan, tak dziś w Ojczyźnie naszej ci i owi szemrzą, że jest to ziemia 

pożerająca mieszkańców swoichZOB. LB 13, 33. 

Odpowiemy słowami Jozuego: „Ziemia, którąśmy obeszli… bardzo dobra 

jest… Nie chciejcie opornymi być przeciw PANU”LN 14, 7. 9. BÓG sam zaślubił 

naród nasz ziemi ojczystej, rozpalając w sercach naszych namiętną ku niej 

miłość; miłość na śmierć i życie! 

Skąd płynie ta tragiczna niemal miłość ku ziemi polskiej? Skąd ta wieczna 

za nią tęsknota zamęczająca wychodźców? Skąd ta moc upojna, która 

wypędzała ich z chaty „z ziemią za morza po ziemię”? Skąd ten 

nierozerwalny węzeł małżeński narodu z ziemią ojczystą? 

– Od PANA się to stało! Z woli BOŻEJ płynie miłość, wiążąca ściśle duszę 

człowieka z ziemią naszą. 

Właśnie w tym umiłowaniu ziemi tkwi wola BOŻA. 

Miłość ku matce ziemi ma w sobie coś z tej potężnej miłości BOGA ziemię 

stwarzającego. W ślad za tą wolą BOŻĄ, wyrażającą się w przemożnym 

umiłowaniu ziemi, idzie prawo do własnej ziemi i do własnej ojczyzny. BOŻA 

to była wola, byśmy żyli jako odrębny naród. Nie myśmy sobie dali życie 

narodowe, ale BÓG chciał nas mieć odrębnym narodem i wszczepił w nas 

wolę i moc ukształtowania się w naród. 

Skoro więc jesteśmy i żyjemy – z BOŻEJ jesteśmy woli. Skoro przez tyle 

wieków przetrwaliśmy – BÓG widocznie chce, byśmy byli odrębnym 

narodem. Skoro stworzyliśmy własny język, własną kulturę narodową – 

odpowiedzieliśmy planom BOŻYM. I tu tkwi najgłębsze prawo nasze 

do bytu, do życia, do wolności! 

Dzieje nasze związane są z ziemią daną przez OPATRZNOŚĆ praojcom 

naszym. Związaliśmy się z nią uczuciem miłości i wdzięczności BOGU za dar 

tak wspaniały. Ziemia ta wrosła nam w duszę tak, że nie ma mocy, która 

by zdolna była zniweczyć ten związek. To ziemia wypracowana, użyźniona 

potem i krwią pokoleń całych; ona stała się własnością naszą przez 

olbrzymi wkład pracy narodowej, o której świadczą pomniki dziejowe, w jej 

serce wrosłe. Na obliczu tej ziemi wycisnęliśmy cały charakter naszego 

ducha narodowego, tak że ta polska ziemia — res clamat ad DOMINUM 

[pl. rzecz woła do PANA]. Woła do pana swego– narodu polskiego. Ale woła 

i do NAJWYŻSZEGO PANA – KRÓLA KRÓLÓW i OJCA NARODÓW, ilekroć jest 

zagrabiona przez najeźdźcę. Tutaj nie może być przedawnienia! 

I dlatego NAJWYŻSZY BÓG wrócił ziemię narodowi naszemu po półtora-

wiekowej niewoli. 

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 
 

https://www.melpyke.com/workszoom/1954705#//
mailto:swzygmunt.slomczyn@op.pl
http://www.swzygmunt.knc.pl/

