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Ponieważ świeccy, jak wszyscy wierni, wezwani są przez BOGA do apostolstwa na mocy chrztu i bierzmowania, dlatego mają obowiązek i prawo, indywidualnie 

lub zjednoczeni w stowarzyszeniach, starania się, by orędzie zbawienia zostało poznane i przyjęte przez wszystkich ludzi na całej ziemi. 

Obowiązek ten jest tym bardziej naglący tam, gdzie jedynie przez nich inni ludzie mogą usłyszeć Ewangelię i poznać CHRYSTUSA. 

Ich działalność we wspólnotach eklezjalnych jest tak konieczna, że bez niej w większości przypadków apostolstwo pasterzy nie może być w pełni skuteczneSOBÓR WATYKAŃSKI II, 

KONST. LUMEN GENTIUM, 33. [KKK, 900.] 

TRZECIA NIEDZIELA ZWYKŁA 

 

POWOŁANIE ŚW. PIOTRA I ŚW. ANDRZEJA — FIORI, Fryderyk – IL BAROCCI (ok. 1535, Urbino – 1612, Urbino) 

1590–1609, olejny na płótnie, 133×99 cm, Muzeum – Pałac, Wilanów, Warszawa; źródło: pl.wikipedia.org 

Z KSIĘGI PROROKA JONASZAJON 3, 1-5. 10 
PAN przemówił do Jonasza po raz drugi tymi słowami: 

»Wstań, 

idź do Niniwy, wielkiego miasta, 

i głoś jej upomnienie, 

które JA ci zlecam«. 

Jonasz wstał i poszedł do Niniwy, 

jak powiedział PAN. 

Niniwa była miastem bardzo rozległym – 

na trzy dni drogi. 

Począł więc Jonasz iść przez miasto jeden dzień drogi 

i wołał, i głosił: 

„Jeszcze czterdzieści dni, 

a Niniwa zostanie zburzona”. 

I uwierzyli mieszkańcy Niniwy BOGU, 

ogłosili post 

i przyoblekli się w wory 

od najstarszego do najmłodszego. 

Zobaczył BÓG ich czyny, 

że odwrócili się od złego postępowania. 

I ulitował się BÓG nad niedolą, 

którą postanowił na nich sprowadzić, 

i nie zesłał jej. 

PSALM RESPONSORYJNY  PS 25 (24), 4-5. 6 I 7BC. 8-9 (R.: 4B) 

REFREN: Naucz mnie chodzić TWOIMI ścieżkami 

Daj mi poznać TWOJE drogi, PANIE,  

naucz mnie chodzić TWOIMI ścieżkami. 

Prowadź mnie w prawdzie według SWYCH pouczeń,  

BOŻE i ZBAWCO, w TOBIE mam nadzieję. 

Wspomnij na SWOJE miłosierdzie, PANIE,  

na SWOJĄ miłość, która trwa od wieków. 

Tylko o mnie pamiętaj w SWOIM miłosierdziu,  

ze względu na dobroć TWĄ, PANIE. 

Dobry jest PAN i łaskawy,  

dlatego wskazuje drogę grzesznikom. 

Pomaga pokornym czynić dobrze,  

uczy ubogich dróg SWOICH. 

Z PIERWSZEGO LISTU ŚW. PAWŁA APOSTOŁA DO KORYNTIAN1 KOR 7, 29-31 
Mówię wam, bracia, 

czas jest krótki. 

Trzeba więc, aby 

ci, którzy mają żony, 

tak żyli, jakby byli nieżonaci, 

a ci, którzy płaczą, 

tak jakby nie płakali, 

ci zaś, którzy się radują, 

tak jakby się nie radowali; 

ci zaś, którzy nabywają, 

jak gdyby nie posiadali; 

ci, którzy używają tego świata, 

tak jakby z niego nie korzystali. 

Przemija bowiem postać tego świata. 

AKLAMACJAMK 1, 15 Alleluja, Alleluja, Alleluja 

»Bliskie jest królestwo BOŻE. 

Nawracajcie się 

i wierzcie w Ewangelię« 

SŁOWA EWANGELII WEDŁUG ŚW, MARKAMK 1, 14-20 

Gdy Jan został uwięziony, 

JEZUS przyszedł do Galilei 

i głosił Ewangelię BOŻĄ. 

Mówił: 

»Czas się wypełnił 

i bliskie jest królestwo BOŻE. 

Nawracajcie się 

i wierzcie w Ewangelię!« 

Przechodząc obok Jeziora Galilejskiego, 

ujrzał Szymona 

i brata Szymonowego, Andrzeja, 

jak zarzucali sieć w jezioro; 

byli bowiem rybakami. 

I rzekł do nich JEZUS: 

»Pójdźcie za MNĄ, 

a sprawię, 

że się staniecie rybakami ludzi«. 

A natychmiast, porzuciwszy sieci, 

poszli za NIM. 

Idąc nieco dalej, 

ujrzał Jakuba, syna Zebedeusza, 

i brata jego, Jana, 

którzy też byli w łodzi 

i naprawiali sieci. 

Zaraz ich powołał, 

a oni, zostawiwszy ojca swego, Zebedeusza, 

razem z najemnikami w łodzi, 

poszli za NIM. 

https://pl.wikipedia.org/wiki/Plik:Barocci_Calling_of_Saints_Peter_and_Andrew.jpg
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INFORMACJE PARAFIALNE 
 24.I (niedziela): 

 Światowa pandemia wirusa COVID-19 trwa… 
 Zasady obecności w kościele: 

 Max. 1 osoba na 15 m2, przy zachowaniu 1.5 m 
odległości od innych osób. 

 W związku z panującą sytuacją epidemiczną tegoroczna 
wizyta duszpasterska — tradycyjna KOLĘDA — odbędzie się 
w terminie późniejszym, gdy warunki na to dozwolą. 

 Ofiary na spłatę zobowiązań związanych z zakończonym 
remontem kościoła i rewitalizacją 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! 

PAMIĘTAJMY TEŻ O WSPIERANIU NASZYCH DUSZPASTERZY! 

ODESZLI 
W ostatnim czasie odeszli z naszego grona: 

śp. Aneta KOMOSA  13.I.2021 l. 44 

śp. Zdzisław DĘBKOWSKI  7.I.2021 l. 97 

Wieczne odpoczywanie racz Im dać PANIE! 

INTENCJE MSZALNE I MODLITEWNE 

25.I 
(poniedziałek) 730 † Piotra STĘPNIA, w 5. rocznicę śmierci 

26.I 
(wtorek) 730 † Rafała FABISIAKA, w 3. rocznicę śmierci 

27.I 
(środa) 730 † Andrzeja  

28.I 
(czwartek) 730 

† Krzysztofa DZIERŻAWSKIEGO, 

zmarłych z rodziny DZIERŻAWSKICH 

29.I 
(piątek) 730 

† Anastazji MAGDZIARZ, w 1. rocznicę śmierci, 

Tadeusza MAGDZIARZA, 

zmarłych z rodzin MAGDZIARZÓW i CHOJACKICH 

30.I 
(sobota) 730 

† Zofii i Tadeusza OSTASZEWSKICH, 

Zofii i Tadeusza PIETRZAKOWSKICH, 

o zdrowie i opiekę dla Karoliny i Filipa 

31.I 
(niedziela) 

845 † Jana i Janiny GUBÓW 

1030 w intencji Sabiny SZCZEPAŃSKIEJ, z racji 80. urodzin 

1200 

† Henryka, w 6. rocznicę śmierci, i Janiny SYKULAKÓW, 

Jana MALIŃSKIEGO 

† Krzysztofa LISOWSKIEGO, w 1. rocznicę śmierci 

1800 
† Elżbiety i Józefa PIÓRECKICH, 

Piotra KOWALSKIEGO 

KOLĘDA POLSKA 
kolędo polska! wracasz co roku 

by z nami zasiąść przy wspólnym stole 

w kolejnym roku naszej wolności 

bądź naszą gwiazdą na chmurnym czole 

prowadź nas pewnie bezdrożem życia 

do tego miejsca gdzie płacze BÓG! 

odszukaj światłem twojej mądrości 

w ciemności życia najkrótszą z dróg 

gdzie BÓG się rodzi i moc truchleje 

bo świat jest nadal spętany złem 

tam nas zaprowadź sercem pogodnym 

gdzie się spotkamy nad TWOIM snem 

będziemy wracać wszyscy do wspomnień 

do tamtych śniegów i trudnych świąt 

gdy naszych Ojców tułaczy żywot 

rzucał w najdalszy na ziemi kąt 

gdy na Syberii odarci z bliskich 

z aniołem śmierci z lodowych piór 

niczym zwierzęta w tamtej stajence 

tworzyli smutny i głodny chór 

wrócą w pamięci odległe grudnie 

trudne Wigilie rozdartych rodzin 

gdy pod oknami naszego domu 

szczekały suki do późnych godzin 

gdyśmy palili na oknach świece 

prosili BOGA by podniósł dłoń 

bo świat zapomniał w szczęku żelaza 

że TWOJA miłość to nasza broń 

gdy nasze Matki blade od lęku 

przez krzyże okien patrzyły z bólem 

bo los roznosił w wojenne noce 

oślepłym trafem śmiertelne kule 

kolędo polska! pełna dramatów 

i gdzie Wigilia ma inny smak 

gdy BÓG się rodzi wśród nocnej ciszy 

to dla nas zawsze to dobry znak 

że ocalimy przy wspólnym stole 

w blasku kolędy Polskę i Wiarę! 

lulaj JEZUNIU! pod naszym domem 

bo TYŚ największym jest naszym darem… 

WĘGRZYN, Kazimierz Józef (ur. 1947, Miejsce Piastow 

19 LUDOBÓJSTW – WRZESIEŃ 1939 
Decyzje mają konsekwencje… 

Według legendy 31.X.1517, w przedsionku kościoła zamkowego w Wit-

temberdze, upadły mnich zakonu Augustianów, Marcin Luter, przybił do 

odrzwi manifest zawierający 95 tez, w większości heretyckich. Dzięki 

wynalazkowi druku szybko stał się znany w całych Niemczech. 

Trzy lata później, 10.XII.1520, na przedmieściach Wittembergii Luter spalił 

na stosie papieskie księgi prawnicze wraz z ostrzegawczą bullą papieską. 

3.I.1521 papież Leon X ekskomunikował Lutra. Rozpoczęła się reforma-

cja, której jednym ze skutków było podważenie autorytetu Stolicy Apostol-

skiej w sprawach wiary i moralności. Odtąd w świecie Christianitas nie 

było już jednego, centralnego punktu odniesienia, gdzie wszelkie dysputy 

w zakresie etyki i moralności mogły znaleźć właściwą interpretację. 

Następne kroki nadeszły szybko. Władcy przestali liczyć się z Rzymem. 

W Niemczech wybuchły wojny religijne, których nie miał kto rozsądzać, 

bo jedna ze stron nie uznawała papieża za ostateczną instancję decyzyjną. 

Decydowała więc naga siła. By ją wzmocnić każdy członek danej społecz-

ności stawał się żołnierzem. Etos rycerski przestawał obowiązywać… 

W 1789 wybuchła, inspirowana przez kręgi masońskie, rewolucja we 

Francji. 12.VII.1790 rewolucyjny parlament uchwalił konstytucję cywilną 

kleru katolickiego, zobowiązującą kapłanów do złożenia przysięgi na prze-

strzeganie obowiązujących praw. Wkrótce nowa konstytucja dokonała 

rozdziału Kościoła od państwa i uczyniła z Francji państwo laickie… 

Państwo uwolniło się „z więzów kleru”. Gdy więc w Wandei wybuchło po-

wstanie parlament francuski – Konwent – wydał 1.VIII.1793 rozkaz prze-

prowadzenia „eksterminacji wszystkich powstańców, do ostatniego 

człowieka. Spalić ich farmy, wygnieść tych tchórzy jak pchły. Skruszyć tych 

ohydnych Wandejczyków”. 21.I.1794 wojska Republiki zorganizowane 

w „kolumny piekielne” rozpoczęły masowe mordy. 

Zamordowano od 120 tys. do 600 tys. osób. W imię braterstwa… 

150 lat później, 1.IX.1939 ideowi potomkowie Lutra i rewolucjonistów 

francuskich, narodowi socjaliści niemieccy najechali na Polskę. Nad 

„wodzem” narodu niemieckiego, socjalistą Hitlerem, nie było już żadnej 

kontroli. A w 1939 Polska była za słaba, by oprzeć się niemieckiej i rosyj-

skiej inwazji (Rosjanie zaatakowali Polskę 17 dni po Niemcach). 

Najazd nie miał tylko charakteru wojskowego. Był wojną totalną. Cały 

polski naród miał płacić cenę braku obowiązywania jakichkolwiek norm. 

Szczególnie zbrodniczy charakter miały operacje niemieckiego lotnictwa 

Luftwaffe. Nie oszczędzano nikogo. Każdy był wrogiem – wszak moralność 

stawała się pojęciem względnym, a oceny dokonywał tylko zwycięzca. 

Bombardowano więc pociągi pasażerskie – w Samborze (relacji Krosno-

Lwów), Zduńskiej Woli, Rzeszowie (Kraków-Rzeszów), Dębach Wielkich, 

Brzesku (z Krakowa), Maszkienicach (Oświęcim-Tarnów), Werchracie, Jaro-

sławiu / Rawie Ruskiej, Brześciu-Chełmie, Gębarzewie (Gniezno-Września), 

Kole (z Krotoszyna), Łukowie, na trasie Lublin-Kowel-Włodzimierz. 

Bombardowano dworce kolejowe, gdzie kłębiły się tysiące uchodźców – 

w Łukowie, Sandomierzu, Gnieźnie, Werchracie, Kole, Wrześni). 

Bombardowano szpitale – nawet gdy były oznaczone znakami Czerwonego 

Krzyża – w Wieluniu, Warszawie, Brodach, Tarnowie. 

Bombardowano miasta, a w nich cele cywilne: Wieluń, Warszawę, Puck, 

Hel, Lwów, Łowicz, Dębicę, Łuck, Zgierz, Wolę Komocką, Ożarów Mazowie-

ckie, Luboml, Płock, Równe, Dąbrowę, Łomżę, Rzeszów, Skierniewice, Su-

lejów, Poznań, Bełchatów, Mszczów, Kraków, Konin, Piotrków, Gostynin, 

Tum, Garwolin, Bielsk. 

Bomby zrzucano na kilometrowe kolumny uchodźców, z Pomorza i Wielko-

polski w kierunku Warszawy, a później dalej na wschód – w Babsku, 

Warszawie, Lublinie, Chełmie, Zamościu… 

Zginęły prawd. setki tysięcy Polaków. 

Decyzje mają konsekwencje – bez ogólnie akceptowanych zasad moral-

nych nie ma wolności dla wrogów wolnościSaint-Just. A każdy może nim być… 

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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