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Pokój ziemski jest obrazem i owocem pokoju CHRYSTUSA, który jest mesjańskim „KSIĘCIEM POKOJU”IZ 9, 5… [KKK, 2305, fragm.] 

ÓSMA NIEDZIELA ZWYKŁA 

Z MĄDROŚCI SYRACHASYR 27, 4-7 
Gdy sitem się przesiewa, 

zostają odpadki, 

podobnie błędy człowieka 

przy jego ocenie. 

Piec poddaje próbie naczynia garncarza, 

a sprawdzianem człowieka jest jego wypowiedź. 

Jak o uprawie drzewa świadczy jego owoc, 

tak mowa o zamyśle serca człowieka. 

Nie chwal męża przed wypowiedzią, 

to bowiem jest próbą dla ludzi. 

PSALM RESPONSORYJNYPS 92 (91), 2-3. 13-14. 15-16 (R.: POR. 2) 

REFREN: Dobrze jest śpiewać TOBIE, PANIE BOŻE 

Dobrze jest dziękować PANU, 

śpiewać TWOJEMU imieniu, NAJWYŻSZY, 

rano głosić TWOJĄ łaskawość, 

a wierność TWOJĄ nocami. 

Sprawiedliwy zakwitnie jak palma, 

rozrośnie się jak cedr na Libanie. 

Zasadzeni w domu PAŃSKIM 

rozkwitną na dziedzińcach naszego BOGA. 

Nawet i w starości wydadzą owoc, 

zawsze pełni życiodajnych soków, 

aby świadczyć, że PAN jest sprawiedliwy, 

ON moją OPOKĄ i nie ma w NIM nieprawości. 

Z PIERWSZEGO LISTU ŚW. PAWŁA APOSTOŁA DO KORYNTIAN1 KOR 15, 54B-58 
Bracia: 

Kiedy już to, co śmiertelne, 

przyodzieje się w nieśmiertelność, 

wtedy sprawdzą się słowa, 

które zostały napisane: 

„Zwycięstwo pochłonęło śmierć. 

Gdzież jest, o śmierci, 

twoje zwycięstwo? 

Gdzież jest, o śmierci, 

twój oścień?” 

Ościeniem zaś śmierci jest grzech, 

a siłą grzechu Prawo. 

BOGU niech będą dzięki 

za to, że dał nam odnieść zwycięstwo 

przez PANA naszego, 

JEZUSA CHRYSTUSA. 

Przeto, bracia moi najmilsi, 

bądźcie wytrwali i niezachwiani, 

zajęci zawsze ofiarnie dziełem PAŃSKIM, 

pamiętając, że trud wasz 

nie pozostaje daremny 

w PANU. 

AKLAMACJAPOR. FLP 2, 15D. 16A Alleluja, Alleluja, Alleluja 

Jawicie się jako źródło światła w świecie, 

trzymając się mocno Słowa Życia. 

SŁOWA EWANGELII WG ŚW. ŁUKASZA ŁK 6, 39-45 

Jezus opowiedział uczniom przypowieść: 

«Czy może niewidomy 

prowadzić niewidomego? 

Czy nie wpadną w dół obydwaj? 

Uczeń nie przewyższa nauczyciela. 

Lecz każdy, dopiero w pełni wykształcony, 

będzie jak jego nauczyciel. 

Czemu to widzisz drzazgę 

w oku swego brata, 

a nie dostrzegasz belki 

we własnym oku? 

Jak możesz mówić swemu bratu: 

„Bracie, pozwól, że usunę drzazgę, 

która jest w twoim oku”, 

podczas gdy sam belki w swoim oku 

nie widzisz? 

Obłudniku, 

usuń najpierw belkę 

ze swego oka, 

a wtedy przejrzysz, 

ażeby usunąć drzazgę 

z oka brata swego. 

Nie ma drzewa dobrego, 

które by wydawało zły owoc, 

ani też drzewa złego, 

które by dobry owoc wydawało. 

Po własnym owocu bowiem 

poznaje się każde drzewo; 

nie zrywa się fig z ciernia, 

ani z krzaka jeżyny nie zbiera się winogron. 

Dobry człowiek 

z dobrego skarbca swego serca 

wydobywa dobro, 

a zły człowiek 

ze złego skarbca 

wydobywa zło. 

Bo z obfitości serca 

mówią jego usta». 

 

JEZUS NAUCZAJĄCY — COPPING, Harold (1863, Camden Town –1932, Shoreham) 

olejny na płótnie, prawd. w: „The Copping Bible”, 1910; źródło: lesteryocum.com 

https://lesteryocum.com/loving-your-enemies/
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INFORMACJE PARAFIALNE 
 W związku z wojną na Ukrainie prosimy! osoby, które mogły-

by i chciały włączyć się do akcji pomocy przyjmując (w razie 
potrzeby) uchodźców pod swój dach, by zgłosiły taką chęć 
do któregoś z księży. 

 27.II (niedziela): W Klarysewie, w domu parafialnym, od 930 
do 1330, ma miejsce akcja honorowego oddawania krwi. 
Wszystkich zachęcamy! do włączenia się w tę akcję. 

 2.III (środa): ŚRODA POPIELCOWA. Rozpoczyna się WWIIEELLKKII  PPOOSSTT, 
czas duchowego przygotowania do jak najpełniejszego przeży-
cia tajemnicy męki, śmierci i zmartwychwstania CHRYSTUSA – 
wydarzeń, poprzez które dokonało się nasze odkupienie. 

 Msze św. o 845 i 1800. 
 Posypanie głów popiołem, na znak rozpoczęcia pokuty, 

w czasie każdej Mszy św. 
 OBOWIĄZUJE POST ŚCISŁY, tzn. wolno zjeść jeden posiłek 

do syta i dwa bardzo skromne, oraz należy powstrzymać 
się od pokarmów mięsnych. 

 Po każdej Mszy św. zbierane będą ofiary do puszek na 
pomoc naszym potrzebującym sąsiadom na Ukrainie. 

 Nabożeństwa wielkopostne w naszej parafii będą 
odprawiane według następującego porządku: 

 DROGA KRZYŻOWA – w każdy piątek WIELKIEGO POSTU: 
 o 1630 (dla dzieci). 
 o 1730 (dla dorosłych). 

 GORZKIE ŻALE – w każdą niedzielę WIELKIEGO POSTU, 
bezpośrednio po sumie (o 1200). 
W okresie WIELKIEGO POSTU za udział w Gorzkich Żalach moż-
na, raz w tygodniu, uzyskać – we wszystkich kościołach w Pol-
sce – odpust zupełny (pod zwykłymi warunkami, tzn. stan łaski 
uświęcającej, Komunia św., modlitwa w intencjach Ojca św.). 

 4.III (piątek): 1. PIĄTEK MIESIĄCA: 

 Msza św. ku czci NAJŚWIĘTSZEGO SERCA PANA JEZUSA o 1800. 
 Po Mszy św. wystawienie NAJŚWIĘTSZEGO SAKRAMENTU – 

do 2100. 
 Spowiedź 1. piątkowa ½ godz. przed Mszą św. oraz 

podczas adoracji. 
 DROGA KRZYŻOWA dla dzieci o 1630. 

 5.III (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 1800. 
 Po Mszy św. różaniec. 

 6.III (niedziela): 
 Po każdej Mszy św. zbierane będą ofiary do puszek na 

pomoc naszym potrzebującym sąsiadom na Ukrainie. 

 Po Gorzkich Żalach spotkanie Kół Żywego Różańca. 
 Chrzty w marcu w 4. niedzielę miesiąca, 27.III, na sumie. 

Zgłoszenia do 18.III w kancelarii parafialnej. Przygotowanie 
dla rodziców i chrzestnych 20.III 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 remontem koś-
cioła, a także na korony dla MATKI BOŻEJ NIEUSTAJĄCEJ POMOCY 
i JEJ SYNA (ongiś skradzione z naszego kościoła), można 
składać np. na konto parafialne: 

PKO S.A. VII O. w Warszawie 56 1240 1109 1111 0000 0551 5772 

Za wszystkie ofiary i dary (na korony) serdeczne Bóg zapłać! 

PAMIĘTAJMY też o WSPIERANIU NASZYCH DUSZPASTERZY! 

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

 max. 30% „obłożenia”; 
 niezbędna osłona ust i nosa (i.e. maseczka). 

ODESZLI 
W ostatnim czasie odeszła z naszego grona: 

śp. Maria MRÓWKA 14.II.2022 l. 97 

Wieczne odpoczywanie racz Jej dać PANIE! 

INTENCJE MSZALNE I MODLITEWNE 

28.II 
(poniedziałek) 

730 w intencji BOGU wiadomej 

1800 † Tomasza WĄSIEWSKIEGO 

1.III 
(wtorek) 

730 † Krystyny SZATKOWSKIEJ 

1800 
w intencji PANU BOGU wiadomej, 

za wstawiennictwem NIEPOKALANEGO SERCA MARYI 

2.III 
(środa) 

845 o nawrócenie grzeszników 

1800 † Kazimiery i Mariana MIRGOSÓW 

3.III 
(czwartek) 

730 w pewnej intencji 

1800 † Kazimierza MAGDZIARZA, jego rodziców, siostry Zofii 

4.III 
(piątek) 

730 † Emilii i Kazimierza KARASZKIEWICZÓW 

1800 † Marianny KRYSIAK, w 2. rocznicę śmierci 

5.III 
(sobota) 

730 w pewnej intencji 

1800 o nawrócenie grzeszników 

6.III 
(niedziela) 

845 
† Franciszki, Stanisława, Jana, Franciszki KORNASZEWSKICH, 

Franciszki, Jana, Władysława BRUDNIEWSKICH, 

Marianny GAWŁOWSKIEJ 

1030 † Józefa WŁODARCZYKA, jego rodziców i teściów 

1200 † Marianny KRYSIAK, w 2. rocznicę śmierci 

1800 
† Kazimierza, Anieli, Kazimierza OSIADACZÓW, 

Kazimiery, Tadeusza, Sylwestra i Elżbiety WIEWIÓRÓW 

MISTRZOWIE SŁOWA: LOSY JESZCZE SIĘ WAŻĄ… 
Zbyt stary żeby nosić broń i walczyć jak inni – 

wyznaczono mi z łaski poślednią rolę kronikarza 

zapisuję – nie wiadomo dla kogo – dzieje oblężenia 

mam być dokładny lecz nie wiem kiedy zaczął się najazd 

przed dwustu laty w grudniu wrześniu może wczoraj o świcie 

wszyscy chorują tutaj na zanik poczucia czasu 

pozostało nam tylko miejsce przywiązanie do miejsca 

jeszcze dzierżymy ruiny świątyń widma ogrodów i domów 

jeśli stracimy ruiny nie pozostanie nic 

piszę tak jak potrafię w rytmie nieskończonych tygodni […] 

unikam komentarzy emocje trzymam w karbach piszę o faktach 

podobno tylko one cenione są na obcych rynkach 

ale z niejaką dumą pragnę donieść światu 

że wyhodowaliśmy dzięki wojnie nową odmianę dzieci 

nasze dzieci nie lubią bajek bawią się w zabijanie 

na jawie i we śnie marzą o zupie chlebie i kości 

zupełnie jak psy i koty 

wieczorem lubię wędrować po rubieżach Miasta 

wzdłuż granic naszej niepewnej wolności 

patrzę z góry na mrowie wojsk ich światła 

słucham hałasu bębnów barbarzyńskich wrzasków 

doprawdy niepojęte że Miasto jeszcze się broni 

oblężenie trwa długo […] 

wieczorem uwolniony od faktów mogę pomyśleć 

o sprawach dawnych dalekich na przykład o naszych 

sprzymierzeńcach za morzem wiem współczują szczerze 

ślą mąkę worki otuchy tłuszcz i dobre rady 

nie wiedzą nawet że nas zdradzili ich ojcowie 

nasi byli alianci z czasów drugiej Apokalipsy 

synowie są bez winy zasługują na wdzięczność więc jesteśmy wdzięczni 

nie przeżyli długiego jak wieczność oblężenia 

ci których dotknęło nieszczęście są zawsze samotni […] 

teraz kiedy piszę te słowa zwolennicy ugody 

zdobyli pewną przewagę nad stronnictwem niezłomnych 

zwykłe wahanie nastrojów losy jeszcze się ważą 

cmentarze rosną maleje liczba obrońców 

ale obrona trwa i będzie trwała do końca 

i jeśli Miasto padnie a ocaleje jeden 

on będzie niósł Miasto w sobie po drogach wygnania 

on będzie Miasto 

patrzymy w twarz głodu twarz ognia twarz śmierci 

najgorszą ze wszystkich – twarz zdrady 

i tylko sny nasze nie zostały upokorzone 

HERBERT Zbigniew (1924, Lwów – 1998, Warszawa) —„Raport z oblężonego miasta”, fragm. 

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 
 

http://www.swzygmunt.knc.pl/

