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Wyznajemy ze sprawiedliwym Hiobem: 

 „Wiem, że TY wszystko możesz, co zamyślasz, potrafisz uczynić”… [KKK, 275.] 

PIĄTA NIEDZIELA ZWYKŁA 

 

HIOB — BONNAT, Leon Józef Florentyn (1833, Bajonnie – 1922, Monchy-Saint-Éloi) 

1880, olejny na płótnie, 161×129 cm, Musée Bonnat, Bayonne; źródło: commons.wikimedia.org 

Z KSIĘGI HIOBAHI 7, 1-4. 6-7 
Hiob przemówił w następujący sposób: 

„Czyż nie do bojowania podobny byt człowieka? 

Dni jego czyż nie są dniami najemnika? 

Jak sługa wzdycha on do cienia, 

i jak najemnik czeka na zapłatę. 

Tak moim działem miesiące nicości 

i wyznaczono mi noce udręki. 

Położę się, mówiąc do siebie: 

Kiedyż zaświta i wstanę? 

Przedłuża się wieczór, 

a niepokój mnie syci do świtu. 

Dni moje lecą jak tkackie czółenko, 

i kończą się, bo braknie nici. 

Wspomnij, że dni me jak powiew. 

Ponownie oko me szczęścia nie zazna”. 

PSALM RESPONSORYJNY  PS 147A (146), 1B-2. 3-4. 5-6 (R.: POR. 3A) 

REFREN: PANIE, TY leczysz złamanych na duchu 

Chwalcie PANA, bo dobrze jest śpiewać psalmy BOGU, 

słodko jest GO wysławiać. 

PAN buduje Jeruzalem, 

gromadzi rozproszonych z Izraela. 

ON leczy złamanych na duchu 

i przewiązuje ich rany. 

ON liczy wszystkie gwiazdy 

i każdej imię nadaje. 

Nasz PAN jest wielki i potężny, 

a JEGO mądrość niewypowiedziana. 

PAN dźwiga pokornych, 

karki grzeszników zgina do ziemi. 

Z PIERWSZEGO LISTU ŚW. PAWŁA APOSTOŁA DO KORYNTIAN1 KOR 9, 16-19. 22-23 
Bracia: 

Nie jest dla mnie powodem do chluby to, 

że głoszę Ewangelię. 

Świadom jestem ciążącego na mnie obowiązku. 

Biada mi bowiem, 

gdybym nie głosił Ewangelii! 

Gdybym to czynił z własnej woli, 

miałbym zapłatę, 

lecz jeśli działam nie z własnej woli, 

to tylko spełniam obowiązki szafarza. 

Jakąż przeto mam zapłatę? 

Otóż tę właśnie, 

że głosząc Ewangelię bez żadnej zapłaty, 

nie korzystam z praw, 

jakie mi daje Ewangelia. 

Tak więc nie zależąc od nikogo, 

stałem się niewolnikiem wszystkich, 

aby tym liczniejsi byli ci, 

których pozyskam. 

Dla słabych stałem się jak słaby, 

by pozyskać słabych. 

Stałem się wszystkim dla wszystkich, 

żeby uratować choć niektórych. 

Wszystko zaś czynię dla Ewangelii, 

by mieć w niej swój udział. 

AKLAMACJAPOR. MT 8, 17 Alleluja, Alleluja, Alleluja 

JEZUS wziął na siebie nasze słabości 

i dźwigał nasze choroby. 

SŁOWA EWANGELII WEDŁUG ŚW, MARKAMK 1, 29-39 

Po wyjściu z synagogi JEZUS 

przyszedł z Jakubem i Janem 

do domu Szymona i Andrzeja. 

Teściowa zaś Szymona leżała w gorączce. 

Zaraz powiedzieli MU o niej. 

ON podszedł 

i podniósł ją, ująwszy za rękę, 

a opuściła ją gorączka. 

I usługiwała im. 

Z nastaniem wieczora, 

gdy słońce zaszło, 

przynosili do NIEGO wszystkich chorych i opętanych; 

i całe miasto zebrało się u drzwi. 

Uzdrowił wielu dotkniętych rozmaitymi chorobami 

i wiele złych duchów wyrzucił, 

lecz nie pozwalał złym duchom mówić, 

ponieważ GO znały. 

Nad ranem, kiedy jeszcze było ciemno, 

wstał, wyszedł i udał się na miejsce pustynne, 

i tam się modlił. 

Pośpieszył za NIM Szymon z towarzyszami, 

a gdy GO znaleźli, 

powiedzieli MU: 

„Wszyscy CIĘ szukają”. 

Lecz ON rzekł do nich: 

«Pójdźmy gdzie indziej, 

do sąsiednich miejscowości, 

abym i tam mógł nauczać, 

bo po to wyszedłem». 

I chodził po całej Galilei, 

nauczając w ich synagogach 

i wyrzucając złe duchy. 

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:L%C3%A9on_Bonnat_-_Job.jpg
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INFORMACJE PARAFIALNE 
 7.II (niedziela): 

 Po sumie comiesięczna adoracja NAJŚWIĘTSZEGO SAKRAMEN-
TU, a po niej spotkanie Kół Żywego Różańca. 

 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. 

 13.II (sobota): 
 WYPOMINKI o 1720. 
 Msza św. za zmarłych polecanych w WYPOMINKACH o 1800. 

 21.II (niedziela): DOMOWY KOŚCIÓŁ w naszej parafii zaprasza! 

małżeństwa zainteresowane pogłębianiem swojego życia 
małżeńskiego, rodzinnego i religijnego na krótkie spotkanie 
informacyjne po Mszy św. o 1030, w domu rekolekcyjnym. 

 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 odszedł z naszego grona: 

śp. Aleksander JANKOWSKI  23.I.2021 l. 66 

Wieczne odpoczywanie racz Mu dać PANIE! 

INTENCJE MSZALNE I MODLITEWNE 

8.II 
(poniedziałek) 730 † Eugeniusza KRYSIAKA 

9.II 
(wtorek) 730 † Marii i Stefana WOJTCZAKÓW 

10.II 
(środa) 730 

† Wacława BOCZKOWSKIEGO 

i Anny BOCZKOWSKIEJ z d. SPODAREK, 

oraz innych wywiezionych do Kazachstanu w 1940 r. 

11.II 
(czwartek) 730 

† Cecylii SZUSTKOWSKIEJ, 

Bogdana BIAŁOWĄSA 

12.II 
(piątek) 730 † Jadwigi MRÓZ 

13.II 
(sobota) 

730 w pewnej intencji 

1720 WYPOMINKI 

1800 † zmarłych polecanych w WYPOMINKACH 

14.II 
(niedziela) 

845 † Romana CETKOWSKIEGO 

1030 
† Zygmunta, Celiny, Jana, Franciszki i Józefy 

PINDELSKICH 

1200 † Jana STĘPNIAKA, jego rodziców i teścia 

1800 † Wandy ODOLIŃSKIEJ 

JEŻELI CHCESZ… 
jeśli chcesz ze mnie zrobić białą laskę PANIE! 

to zostanę pokorny i pełen ufności 

to pójdę przed innymi dotykając prawdy 

i kłamstwa co się czai zdradą wśród ciemności 

to stanę tą przestrogą przed ostatnim krokiem 

która chroni przed upadkiem za krawędź rozpaczy 

to będę tym werbelkiem który czujność budzi 

kiedy drogę przez ciemność trwożnym dźwiękiem znaczy 

jeśli chcesz ze mnie zrobić serce sygnaturki 

to daj mi moc żelazną i spiżowe łkanie 

bym mógł w imieniu TWOIM do życia obudzić 

tych co w piersiach dźwigają kłamstwa ciężki kamień 

WĘGRZYN, Kazimierz Józef (ur. 1947, Miejsce Piastow 

19 LUDOBÓJSTW, ODSŁONA 5 – AKTION T4 
Idee mają konsekwencje… 

Przed wiekami w Japonii ponoć istniał zwyczaj określany mianem Ubasute 

(pl. „porzucanie wiekowych kobiet”). Osoby starsze oraz niezdolne do samo-

dzielnego życia zaprowadzano w ustronne miejsce – na szczyt góry, etc. – 

i pozostawiano, bez wsparcia, na pewną śmierć. 

O praktyce pisano poematy, wiersze. Stanowiły podstawę wielu legend… 

Inne społeczeństwa „radziły sobie” inaczej, na przykład w starożytnej 

Grecji i Rzymie stosowano truciznę: szczwół, cykutę. 

Pomysły uśmiercania „niewygodnych” pojawiły się nawet u najwybitniej-

szych filozofów starożytności. Wizje państwa idealnego zawierały idee „pla-

nowej eksterminacji upośledzonych noworodków […] Według Platona należy 

eliminować przez aborcję bądź pozostawienie bez opieki po urodzeniu 

te dzieci, których ojcami byli starsi mężczyźni, co […] nie dawało wielkich 

nadziei na odpowiednią 'jakość' potomstwa. Podobnie Arystoteles był 

zdania, że […] dzieci niezaplanowane przez państwo należy uśmier-

cać”ks.Marian Machinek MSF, „Życie niegodne życia? Krótka historia eutanazji”, Studia Warmińskie 48 (2011). 

Chrześcijaństwo położyło kres tym pomysłom. Do czasów współczesnych. 

Niemiec Fryderyk Nietzsche (1844-1900) „sformułował postulat zakończenia 

[…] życia, kiedy tylko człowiek uzna je za bezwartościowe. Z wielką pogardą 

odnosił się do chorych. Nazywał ich «pasożytami społeczeństwa», którzy 

zbyt długo trzymają się swego życia jak «robaczywe owoce gałęzi». Nie-

tzsche życzył sobie, by społeczna burza potrząsnęła tym «drzewem życia» 

i usunęła zeń wszelkie «zepsute owoce»”op. cit.… 

I „potrząsnęła” – następne pokolenia w Niemczech „twórczo” opracowały 

praktyczne metody usuwania «zepsutych owoców»… 

20.IX.1939, gdy jeszcze trwała inwazja niemiecka na Polskę, w 3 dni po 

rozpoczęciu najazdu rosyjskiego, w „Grand Hotel” w Sopocie odbyła się na-

rada z udziałem Adolfa Hitlera, na której dyskutowano plany likwidacji 

osób umysłowo chorych, w celu utrzymania „czystości niemieckiej krwi”. 

W jej rezultacie w X.1939 niemiecki przywódca narodowo-socjalistyczny, 

Adolf Hitler, wydał dyrektywę o powołaniu niem. Reichsarbeitsgemeinschaft 

Heil- und Pflegeanstalten RAG (pl. Państwowa Wspólnota Pracy Rzeszy na 

Rzecz Zakładów Opiekuńczo-Leczniczych). 

W ten zawoalowany sposób rozpoczęto realizację programu Aktion T4 

(pl. „Akcja T4”) – Niemcy określali go raczej mianem niem. „Euthanasie” albo 

niem. „Gnadentod” (pl. „śmierć z litości/łaski”), czyli niem. „Vernichtung von 

lebensunwertem Leben” (pl. „eliminacja życia niewartego życia”). 

Realizację rozpoczęto w Polsce. Pierwszymi ofiarami stali się Polacy. 

Poczynając od 1939 wymordowano pacjentów w zasadzie wszystkich szpi-

tali psychiatrycznych i instytutów dla osób nerwowo chorych: Owińska, 

Kocborowo, Świecie, Chojnice, Gniezno-Dziekanka, Kościan, Chełm, Warta, 

Działdowo, Kochanówka-Łodź, Gostynin, Śrem, Lubliniec, Choroszcz, Ryb-

nik, Kobierzyn, Obrzyce-Międzyrzecz, Otwock, Wilno, Stralsund, Uecker-

münde, Trzebiatów, Lębork. W sumie prawd. ponad 35 tys. głównie Polaków. 

Mordowano ich w pobliżu zakładów, w lasach (m.in. w lesie Ościsłowo, 

Wąskim Lesie, lesie Brwilno, lesie Troska). 

Na nieszczęśnikach „uczono się” i doprowadzano do perfekcji techniki 

masowych mordów. Początkowo po prostu ich rozstrzeliwano. Później 

eksperymentowano z zabijaniem trującymi gazami (tlenkiem węgla, 

spalinami samochodowymi, cyjanowodorem). Zabijano w komorach 

gazowych na pojazdach kamuflowanych jako „wozy meblowe”… 

Później, od 1940, stacjonarne komory gazowe umiejscowiono w piwnicach 

dawnych zamków. I tak powstały najbardziej znane miejsca eutanazyjne, 

takie jak TA Brandenburg an der Havel, TA Bernburg, TA Hadamar, 

TA Grafeneck, TA Hartheim, TA Pirna—Sonnenstein. Tam Niemcy, 

i co istotne wielu Austriaków, zamordowali ok. 100,000 osób (wśród nich, 

w TA Hartheim, ok. 350 polskich kapłanów). 

Dzieciom uznanym za „niegodne życia” wstrzykiwano śmiertelne dawki 

barbituranów lub morfiny. 

Aktion T4 wstrzymano formalnie 24.x.1941, po publicznym kazaniu wygło-

szonym 3.VIII.1941 w Moguncji przez biskupa, bł. Klemensa Augusta von 

Galena – będącego reakcją na oświadczenie Stolicy Apostolskiej 

z 2.X.1940, w którym eutanazję określono jako „sprzeczną z prawem 

naturalny i Bożym” oraz zadeklarowano, iż „mordowanie niewinnych ludzi 

z powodu ich psychicznej lub fizycznej choroby jest zabronione”. 

Na krótko – 17.XI.1942 na tajnej naradzie w Monachium Aktion T4 wzno-

wiono, nieoficjalnie, pod kryptonimem „Aktion 14f13” – niem. „Sonder-

behandlung” (pl. „specjalne traktowanie”). 

Gehenna Polaków trwała… 

Idee mają konsekwencje… Dziś pomysły na eutanazję wydają się wracać. 

Państwo nie potrzebuje wszak «pasożytów społeczeństwa»… 

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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