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JEZUS „palcem BOŻYM wyrzuca złe duchy”ŁK 11, 20 […] 

Hymn Veni CREATOR SPIRITUS wzywa DUCHA ŚWIĘTEGO jako „digitus PATERNAE dexterae” – „palec prawicy OJCA”. [KKK, 700, fragm..] 

CZWARTA NIEDZIELA ZWYKŁA 

 

JEZUS I OPĘTANY —TISSOT, Jakub Józef Jacek (1836, Nantes – 1902, Buillon) 

ok. 1886-94, gwasz, podkład grafitowy, szary papier, 23.3×18.1 cm, Brooklyn Museum; źródło: commons.wikimedia.org 

Z KSIĘGI POWTÓRZONEGO PRAWAPWT 18, 15-20 
Mojżesz tak przemówił do ludu: 

„PAN BÓG twój wzbudzi ci proroka 

spośród braci twoich, 

podobnego do mnie. 

JEGO będziesz słuchał. 

Właśnie o to prosiłeś PANA BOGA swego na Horebie, 

w dniu zgromadzenia: 

'Niech więcej nie słucham 

głosu PANA BOGA mojego 

i niech już nie widzę 

tego wielkiego ognia, 

abym nie umarł'”. 

I odrzekł mi PAN: 

»Dobrze powiedzieli. 

Wzbudzę im proroka spośród ich braci, 

takiego jak ty, 

i włożę w jego usta MOJE słowa, 

będzie im mówił wszystko, co rozkażę. 

Jeśli ktoś nie będzie chciał słuchać MOICH słów 

wypowiedzianych w MOIM imieniu, 

JA od niego zażądam zdania sprawy. 

Lecz jeśli który prorok odważy się mówić 

w MOIM imieniu 

to, czego mu nie rozkazałem, 

albo wystąpi w imieniu bogów obcych, 

taki prorok musi ponieść śmierć«. 

PSALM RESPONSORYJNY  PS 95 (94), 1-2. 6-7C. 7D-9 (R.: POR. 7D-8A) 

REFREN: Słysząc głos PANA, serc nie zatwardzajcie 

Przyjdźcie, radośnie śpiewajmy PANU, 

wznośmy okrzyki ku chwale OPOKI naszego zbawienia. 

Stańmy przed obliczem JEGO z uwielbieniem, 

z weselem śpiewajmy MU pieśni. 

Przyjdźcie, uwielbiajmy GO, padając na twarze, 

klęknijmy przed PANEM, który nas stworzył. 

Albowiem ON jest naszym BOGIEM, 

a my ludem JEGO pastwiska i owcami w JEGO ręku. 

Obyście dzisiaj usłyszeli głos JEGO: 

»Niech nie twardnieją wasze serca jak w Meriba, 

jak na pustyni w dniu Massa, 

gdzie MNIE kusili wasi ojcowie, 

doświadczali MNIE, choć widzieli MOJE dzieła«. 

Z PIERWSZEGO LISTU ŚW. PAWŁA APOSTOŁA DO KORYNTIAN1 KOR 7, 32-35 
Bracia: 

Chciałbym, żebyście byli wolni od utrapień. 

Człowiek bezżenny troszczy się o sprawy PANA, 

o to, jak by się przypodobać PANU. 

Ten zaś, kto wstąpił w związek małżeński, 

zabiega o sprawy świata, 

o to, jak by się przypodobać żonie. 

I doznaje rozterki. 

Podobnie i kobieta: 

niezamężna i dziewica troszczy się o sprawy PANA, 

o to, by była święta i ciałem, i duchem. 

Ta zaś, która wyszła za mąż, 

zabiega o sprawy świata, 

o to, jak by się przypodobać mężowi. 

Mówię to dla waszego pożytku, 

nie zaś, by zastawiać na was pułapkę; 

ale po to, byście godnie i z upodobaniem 

trwali przy PANU. 

AKLAMACJAMK 1, 15 Alleluja, Alleluja, Alleluja 

Lud, który siedział w ciemności, 

ujrzał światło wielkie, 

i mieszkańcom cienistej krainy śmierci 

wzeszło światło. 

SŁOWA EWANGELII WEDŁUG ŚW, MARKAMK 1, 21-28 

W Kafarnaum JEZUS w szabat wszedł do synagogi i nauczał. 

Zdumiewali się JEGO nauką: 

uczył ich bowiem jak ten, który ma władzę, 

a nie jak uczeni w Piśmie. 

Był właśnie w ich synagodze człowiek 

opętany przez ducha nieczystego. 

Zaczął on wołać: 

„Czego chcesz od nas, 

JEZUSIE NAZAREJCZYKU? 

Przyszedłeś nas zgubić. 

Wiem, kto jesteś: 

ŚWIĘTY BOGA”. 

Lecz JEZUS rozkazał mu surowo: 

»Milcz i wyjdź z niego!« 

Wtedy duch nieczysty zaczął nim miotać 

i z głośnym krzykiem wyszedł z niego. 

A wszyscy się zdumieli, 

tak że jeden drugiego pytał: 

„Co to jest? 

Nowa jakaś nauka z mocą. 

Nawet duchom nieczystym rozkazuje 

i są MU posłuszne”. 

I wnet rozeszła się wieść o NIM wszędzie 

po całej okolicznej krainie galilejskiej. 

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Brooklyn_Museum_-_Jesus_Chases_a_Possessed_Man_from_the_Synagogue_(J%C3%A9sus_chasse_un_poss%C3%A9d%C3%A9_de_la_synagogue)_-_James_Tissot.jpg
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INFORMACJE PARAFIALNE 
 31.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. 

 2.II (wtorek): Święto OFIAROWANIA PAŃSKIEGO — MATKI BOŻEJ 

GROMNICZNEJ. 
 Msze św. 845 i 1800. 
 Poświęcenie gromnic podczas każdej Mszy św. 
 Ofiary zbierane do puszek przed kościołem przeznaczone 

będą na pomoc zakonom klauzurowym. 

 5.II (piątek): 1. PIĄTEK MIESIĄCA: 
 Msza św. ku czci NAJŚWIĘTSZEGO SERCA PANA JEZUSA o 1800. 
 Spowiedź 1. piątkowa ½ godz. przed Mszą św. 
 Po Mszy św. wieczornej – do 2000 – adoracja NAJŚWIĘT-

SZEGO SAKRAMENTU. 

Podczas wystawienia możliwość skorzystania z sakra-
mentu pokuty. 

 6.II (sobota): 1. SOBOTA MIESIĄCA: 
 Uczcijmy! NIEPOKALANE SERCE MARYI nabożeństwem PIĘCIU 

PIERWSZYCH SOBÓT MIESIĄCA – wynagradzającym za grze-
chy przeciwko SERCU MARYI! – na Mszy św. o NIEPOKA-
LANYM SERCU NAJŚWIĘTSZEJ MARYI PANNY o 730. 
 Po Mszy św. różaniec. 

 7.II (niedziela): 
 Po sumie comiesięczna adoracja NAJŚWIĘTSZEGO SAKRAMEN-

TU, a po niej spotkanie Kół Żywego Różańca. 
 Chrzty w lutym w 4. niedzielę miesiąca, 28.II, na sumie. 

Zgłoszenia do 19.II w kancelarii. Przygotowanie dla rodzi-
ców i chrzestnych 21.II po sumie, w kościele. 

 Zachęcamy! wszystkich parafian do przekazania 1% PODATKU 

dochodowego na rzecz naszego Parafialnego Zespołu 
Caritas, od lat zajmującego się m.in. organizowaniem wyjazdów 
zimowych i letnich dla najuboższych dzieci z naszej 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 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. Henryka SZULECKA  21.I.2021 l. 82 

śp. Ryszard MILEWSKI  20.I.2021 l. 66 

Wieczne odpoczywanie racz Im dać PANIE! 

INTENCJE MSZALNE I MODLITEWNE 

1.II 
(poniedziałek) 730 

† Bohdana, Zygmunta, Jadwigi i Stanisławy 

OLIZAROWSKICH 

2.II 
(wtorek) 

845 o nawrócenie grzeszników 

1800 + Mariusza WALIGÓRY 

3.II 
(środa) 730 

w intencji Agaty, 

o błogosławieństwo BOŻE i potrzebne łaski 

4.II 
(czwartek) 730 w pewnej intencji 

5.II 
(piątek) 

730 w pewnej intencji 

1800 w intencji Pawła 

6.II 
(sobota) 730 o nawrócenie grzeszników 

7.II 
(niedziela) 

845 
† Kazimiery i Mariana MIRGOSÓW, 

Stanisława KANABUSA, 

jego rodziców 

1030 † Zenobiusza SKONIECZNEGO 

7.II 
(niedziela) 

1200 w pewnej intencji 

1800 † Danuty LEMIESZEK, w 4. rocznicę śmierci 

19 LUDOBÓJSTW, ODSŁONA 4 – INTELLIGENZAKTION 
Decyzje mają konsekwencje… 

łac. proscriptio w czasach republikańskich w Rzymie oznaczało ogłoszenie 

publiczne o sprzedaży dóbr. Do 83/82 przed CHRYSTUSEM, gdy Lucius 

Cornelius Sulla wygrał pierwszą w dziejach Rzymu wielką wojnę domową, 

został ogłoszony dyktatorem i wydał proscriptio o sprzedaży własności 

osób uznanych przez niego za publicznych wrogów państwa… 

Na rzymskim Forum wystawiono listę osób proscripti. Ipso facto pozba-

wiano ich obywatelstwa i gwarancji ochrony przez prawo, co było jedno-

znaczne z wyrokiem śmierci. Każdy, kto proscripti pozbawił życia otrzymy-

wał prawo do części jego majątku. 

Wielu ścięto głowy i na włóczniach wystawiono je na Forum. Zamor-

dowano ok. 520 (szacunki współczesne) do 4,700 (dane starożytne) osób. 

Kolejna akcja proskrypcyjna miała miejsce kilkadziesiąt lat później, w 43 

przed CHRYSTUSEM. Po śmierci Juliusza Cezara trzech jego zwolenników – 

Oktawian, Marek Antoniusz i Marek Lepidus – zawiązało triumvirat i wy-

dało list proskrypcyjny zawierający ok. 2,000 nazwisk Za dostarczenie głowy 

proscripti wypłacano nagrodę. Ich dobra były konfiskowane. 

Zamordowany został wówczas słynny orator, Marek Tulliusz Cyceron. Jego 

głowę i dłonie przybito do rostra – mównicy na rzymskim Forum… 

Historia zna wiele prosciptio, acz może nie tak spektakularnych, jak owe 

starożytne. Tylko po upadku cesarstwa rzymskiego i powstaniu Christia-

nitas spory rozstrzygano ostatecznie na polu bitwy. Ale reformacja i kolej-

ne fale protestantyzmu uwolniły znów z więzów pokłady nienawiści nie-

obecne w przestrzeni publicznej przez stulecia. I proscriptio przeprowadził 

Oliwer Cromwell, po pokonaniu armii króla Jakuba II Stuarta. Przepro-

wadzili francuscy lewacy w czasie Wielkiego Terroru lat 1793-4… 

Przed atakiem na Polskę 1.IX.1939 listy proskrypcyjne przygotowali też 

Niemcy. W VII.1939 w Berlinie kontrwywiad służby bezpieczeństwa Rzeszy 

SD, we współpracy z niemiecką mniejszością zamieszkałą na terenie 

Polski, opracował Sonderfahndungsbuch Polen (pl. Specjalna księga Pola-

ków ściganych listem gończym) – zawierającą dane imienne ponad 

61,000 Polaków uznanych za „wrogów Rzeszy”. 

Zaraz po rozpoczęciu okupacji rozpoczęła się Intelligenzaktion (pl. „Akcja 

Inteligencja”), zwana też Flurbereinigung (pl. „Akcja Oczyszczenia Gruntu”) 

lub Direkteaktion (pl. „akcja bezpośrednia”). W różnych stronach przyjmo-

wała ona różne kryptonimy: Akcja AB, Tannenberg, Intelligenzaktion Po-

sen, Intelligenzaktion Masovien, Intelligenzaktion Schlesien, Intelligenz-

aktion Litzmannstadt, Sonderaktion Krakau, Sonderaktion Tschenstochau, 

Sonderaktion Lublin, Sonderaktion Bürgerbräukeller, etc. 

Cel tych akcji najlepiej być może oddaje notatka Martina Bormanna, jed-

nego z przywódców narodowo-socjalistycznej Rzeszy, z nieco późniejszego 

spotkania z Adolfem Hitlerem: „Generalne Gubernatorstwo jest naszym 

rezerwuarem siły roboczej do prostych prac (cegielnie, budowa dróg, etc.) […] 

Należy bezwarunkowo zwrócić uwagę na to, że nie może być żadnych 

'polskich panów'; gdzie są tacy polscy panowie, mają być oni, choćby nie 

wiem jak twardo to zabrzmiało, zabici […] Dla Polaków może być tylko jeden 

pan i jest nim Niemiec, dwóch panów obok siebie nie może być i nie ma 

na to zgody, dlatego wszyscy przedstawiciele polskiej inteligencji mają 

zostać zabici. To brzmi twardo, ale takie jest prawo życia”2.X.1940. 

I przeprowadzono eksterminację polskiej inteligencji oraz warstw przy-

wódczych – nauczycieli, naukowców, duchowieństwo, prawników, przed-

stawicieli ziemiaństwa, wolnych zawodów, działaczy społecznych i politycz-

nych, emerytowanych wojskowych… 

Mordowano w dziesiątkach miejsc, w odosobnionych lokalizacjach (la-

sach, etc.), szczególnie na Pomorzu (Piaśnica, Pola Igielskie, Chojnice, 

Rudzki Most, Skarszewy, Fordon, Górna Grupa, Mniszek, Klamry, Stutthof, 

Czarny Las, Bydgoszcz, Księże Góry, las Birkenek, las Bratiański, las 

Kaliski, las Zajączek, lasek Gdański, lasy Karnkowskie, lasy Skrwileńskie, 

Łopatki, Rożniaty, Sarni Dwór, Tryszczyn, Wola Łącka, Wzgórza 

Morzewskie, Zajezierze, etc.), na Śląsku, w Palmirach k. Warszawy… 

Zamordowano min. 50,000 – do 100,000 – Polaków. Drugie tyle zesłano 

do obozów koncentracyjnych. 

Ciała zamordowanych Niemcy nie wystawiali na widok publiczny. Wrzuca-

no je do dołów wykopanych przez skazanych w głębi lasów. Z dala od sie-

dzib ludzkich. Posypywano wapnem. Na grobach sadzono drzewka… 

Decyzje mają konsekwencje… „Prawo życia” dla Niemców oznaczało 

eksterminację wszystkich Polaków, którzy w sferze życia publicznego 

istnienie państwa polskiego uznawali za wartość najwyższą. Państwa 

niezależnego i suwerennego, Odnowa tej warstwy to dziesięciolecia… 

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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