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PIĄTA NIEDZIELA ZWYKŁA 

Z Z Z Z KSIĘGI KSIĘGI KSIĘGI KSIĘGI PROROKA PROROKA PROROKA PROROKA IIIIZAJASZAZAJASZAZAJASZAZAJASZAIz 6, 1-2a.3-8 

W roku śmierci króla Ozjasza ujrzałem Pana, siedzącego na wysokim i 
wyniosłym tronie, a tren Jego szaty wypełniał świątynię. Serafiny stały 
ponad Nim; każdy z nich miał po sześć skrzydeł. 
I wołał jeden do drugiego: „Święty, Święty, Święty jest Pan Zastępów. Cała 
ziemia pełna jest Jego chwały”. Od głosu tego, który wołał, zadrgały futryny 
drzwi, a świątynia napełniła się dymem. 
I powiedziałem: „Biada mi! Jestem zgubiony! Wszak jestem mężem o 
nieczystych wargach i mieszkam pośród ludu o nieczystych wargach, a 
oczy moje oglądały Króla, Pana Zastępów”. 
Wówczas przyleciał do mnie jeden z serafinów, trzymając w ręce węgiel, 
który kleszczami wziął z ołtarza. Dotknął nim ust moich i rzekł: „Oto 
dotknęło to twoich warg: twoja wina jest zmazana, zgładzony twój grzech”. 
I usłyszałem głos Pana mówiącego: «Kogo mam posłać? Kto by Nam 
poszedł?». Odpowiedziałem: „Oto ja, poślij mnie!”. 

PSALMPSALMPSALMPSALM    RESPONSORYJNYRESPONSORYJNYRESPONSORYJNYRESPONSORYJNYPs138 
REFREN: Wobec aniołów psalm zaśpiewam PanuWobec aniołów psalm zaśpiewam PanuWobec aniołów psalm zaśpiewam PanuWobec aniołów psalm zaśpiewam Panu 
Będę Cię sławił, Panie, z całego serca, 
bo usłyszałeś słowa ust moich. 
Będę śpiewał Ci psalm wobec aniołów, 
pokłon Ci oddam w Twoim świętym przybytku. 

I będę sławił Twe imię za łaskę i wierność, 
bo ponad wszystko wywyższyłeś Twe imię i obietnicę. 
Wysłuchałeś mnie, kiedy Cię wzywałem, 
pomnożyłeś pomoc mojej duszy. 

Wszyscy królowie ziemi będą dziękować Tobie, Panie, 
gdy usłyszą słowa ust Twoich, 
i będą opiewać drogi Pana: 
„Zaprawdę, chwała Pana jest wielka”. 

Wybawia mnie Twoja prawica. 
Pan za mnie wszystkiego dokona. 
Panie, Twa łaska trwa na wieki, 
nie porzucaj dzieła rąk Twoich. 

Z Z Z Z PIERWSZEGO LISTU PIERWSZEGO LISTU PIERWSZEGO LISTU PIERWSZEGO LISTU ŚWŚWŚWŚW....    PPPPAWŁA AWŁA AWŁA AWŁA AAAAPOSTOŁA DO POSTOŁA DO POSTOŁA DO POSTOŁA DO KKKKORYNTIANORYNTIANORYNTIANORYNTIAN1 Kor 15,1-11 

Przypominam, bracia, Ewangelię, którą wam głosiłem, którą przyjęliście i 
w której też trwacie. Przez nią również będziecie zbawieni, jeżeli ją 
zachowacie tak, jak wam rozkazałem. Chyba żebyście uwierzyli na próżno. 
Przekazałem wam na początku to, co przejąłem: że Chrystus umarł za 
nasze grzechy zgodnie z Pismem, że został pogrzebany, że 
zmartwychwstał trzeciego dnia zgodnie z Pismem; i że ukazał się 
Kefasowi, a potem Dwunastu, później zjawił się więcej niż pięciuset 
braciom równocześnie; większość z nich żyje dotąd, niektórzy zaś pomarli. 
Potem ukazał się Jakubowi, później wszystkim Apostołom. W końcu, już 
po wszystkich, ukazał się także i mnie jako poronionemu płodowi. 
Jestem bowiem najmniejszy ze wszystkich apostołów i niegodzien zwać 
się apostołem, bo prześladowałem Kościół Boży. Lecz za łaską Boga 
jestem tym, czym jestem, a dana mi łaska Jego nie okazała się daremna; 
przeciwnie, pracowałem więcej od nich wszystkich, nie ja, co prawda, lecz 
łaska Boża ze mną. 
Tak więc czy to ja, czy inni, tak nauczamy i tak wyście uwierzyli. 

AKLAMACJAAKLAMACJAAKLAMACJAAKLAMACJAMt 4,19 Alleluja, alleluja, allelujaAlleluja, alleluja, allelujaAlleluja, alleluja, allelujaAlleluja, alleluja, alleluja 
Pójdźcie za Mną, 

a uczynię was rybakami ludzi. 

SŁOWA SŁOWA SŁOWA SŁOWA EEEEWANGELIWANGELIWANGELIWANGELII WEDŁUG I WEDŁUG I WEDŁUG I WEDŁUG ŚWŚWŚWŚW....    ŁŁŁŁUKASZAUKASZAUKASZAUKASZAŁk 5,1-11 

Zdarzyło się raz, gdy tłum cisnął się do Jezusa, aby słuchać słowa Bożego, 
a On stał nad jeziorem Genezaret, że zobaczył dwie łodzie, stojące przy 
brzegu, rybacy zaś wyszli z nich i płukali sieci. Wszedłszy do jednej łodzi, 
która należała do Szymona, poprosił go, żeby nieco odbił od brzegu. Potem 
usiadł i z łodzi nauczał tłumy. 
Gdy przestał mówić, rzekł do Szymona: «Wypłyń na głębię i zarzućcie sieci 
na połów». A Szymon odpowiedział: „Mistrzu, przez całą noc pracowaliśmy 
i niceśmy nie ułowili. Lecz na Twoje słowo zarzucę sieci”. Skoro to uczynili, 

zagarnęli tak wielkie mnóstwo ryb, że sieci ich zaczynały się rwać. Skinęli 
więc na wspólników w drugiej łodzi, żeby im przyszli z pomocą. Ci 
podpłynęli i napełnili obie łodzie, tak że się prawie zanurzały. 
Widząc to, Szymon Piotr przypadł Jezusowi do kolan i rzekł: „Odejdź ode 
mnie, Panie, bo jestem człowiek grzeszny”. I jego bowiem, i wszystkich 
jego towarzyszy w zdumienie wprawił połów ryb, jakiego dokonali; jak 
również Jakuba i Jana, synów Zebedeusza, którzy byli wspólnikami 
Szymona. Lecz Jezus rzekł do Szymona: «Nie bój się, odtąd ludzi będziesz 
łowił». I przyciągnąwszy łodzie do brzegu, zostawili wszystko i poszli za Nim. 

 
CUDOWNY POŁÓW RYB, na podstawie RAFFAELLO, Sanzio (1483, Urbino -1520, Rzym), 1516-19, arras 

wykonany w pracowni COECKE VAN AELST, Pieter (1502, Aelst - 1556, Bruksela), Muzeum 
Watykańskie; źródło www.artchive.com 

PATRON TYGODNIA:    ŚWŚWŚWŚW....    JJJJOANNA DE OANNA DE OANNA DE OANNA DE VVVVALOISALOISALOISALOIS    (W(W(W(WALEZYALEZYALEZYALEZY))))    
Była córką Ludwika XI, króla Francji, i Szarlotty Sabaudzkiej. Urodziła się w 1464 

jako dziecko ułomne. 
Ojciec spodziewał się 
syna, a nie córki i, 
niezadowolony, 26-
dniowe niemowlę odesłał 
do krewnych. Nielubiana, 
a nawet pogardzana, 
kaleka swoją udrękę 
znosiła z heroiczną 
cierpliwością. Wyróżniała 
się szczególnym nabo-
żeństwem do Matki 
Bożej, którą obrała sobie 
za Opiekunkę i Matkę. 
12-letnią, ze względów 
dynastycznych i politycz-
nych, wydano za mąż za 

Ludwika, księcia Orleanu. Joanna żyła z nim 22 lata, znosząc jego kaprysy i 
jawną niechęć. Kiedy Ludwik w 1498 otrzymał koronę francuską, przeprowadził 
kanoniczne unieważnienie małżeństwa pod pretekstem rzekomego przymusu, 
pod którym zgodził się na małżeństwo. Joanna, pozbawiona tytułu królewskiego, 
otrzymała niewielkie księstwo Berry. Administrowała nim sprawiedliwie i mądrze. 
Mogła bardziej oddać się uczynkom miłosierdzia i życiu wewnętrznemu. Otaczała 
wielką troską chorych, upośledzonych i opuszczonych. 
Była człowiekiem modlitwy i wyrzeczenia. W 1502 założyła zakon klauzurowy 
annuncjatek (sióstr od Zwiastowania), których celem było naśladowanie cnót 
Najświętszej Maryi Panny. 
Zmarła w 1505. Doczekała się jeszcze tej satysfakcji, że jej małżonek, król Francji, 
wziął jej zakon pod swą szczególną opiekę. Beatyfikował ją papież Benedykt XIV 
w 1742, a kanonizował - Pius XII w 1950. (uroczystość 4 lutego) 

il. ŚW. JOANNA DE VALOIS, PADRAO, A., XVIII w., klasztor Marianów, Balsamso, Portugalia; źródło 
www.padrimariani.org 
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INFORMACJE PARAFIALNE 
 10.II (sobota): Wypominki o 17:30; o 18:00 Msza św. za 

zmarłych z wypominek. 
 10.II (sobota): Na Mszy św. o 18:00 spotkanie całej 

Wspólnoty Ruchu Światło-Życie i ministrantów. Po Mszy 
zabawa karnawałowa w domu rekolekcyjnym. 

 11.II (niedziela): W dniu Najświętszej Maryi Panny z Lourdes 
obchodzony jest ŚWIATOWY DZIEŃ CHOREGO. Wszystkich 
chorych, cierpiących i opiekujących się nimi polecamy 
gorącej modlitwie wszystkich Państwa. Niech nasza 
modlitwa w ich intencji będzie dla nich pomocą w dźwiganiu 
krzyża, który otrzymali od Boga. 

 11.II (niedziela): Ofiary zbierane na tacę przeznaczone będą 
na Metropolitalne Seminarium Duchowne w Warszawie. 

 11.II (niedziela): Po Mszy św. o 10:30 spotkanie rodziców z 
chrześcijańskim psychologiem na temat różnych aspektów 
wychowania dzieci i młodzieży oraz budowania wzajemnych 
relacji, w domu rekolekcyjnym. 

 11.II (niedziela): Spotkanie kandydatów do bierzmowania na 
Mszy św. o 12:00. 

 Chrzty w lutym w 4-tą niedzielę miesiąca, 25.II, na sumie o 
12:00. Zgłoszenia do 17.II w kancelarii. Przygotowanie 
przed chrztem dla rodziców i chrzestnych 18.II po sumie, w 
kościele. 

 Zachęcamy do lektury prasy i wydawnictw katolickich. 

WITAMY! 
28.I.2007 do grona członków Kościoła Powszechnego i naszej parafii przyjęta 
została, w sakramencie Chrztu Świętego: 

 Wiktoria MAGDZIARZ, Podłęcze  
Jam jest Alfa i Omega, mówi Pan Bóg, który jest, który był i który przychodzi, 

Wszechmogący 

ODESZLI 

W ostatnim czasie odeszli z naszego grona: 

śp. Jerzy GUTOWSKI, † 26.I.2007, l. 71 
śp. Zygmunt KULCZYK, † 28.I.2007, l. 69 

 

Wieczne odpoczywanie racz Im dać Panie! 

TAJEMNICE EUCHARYSTII: SAGRADOS CORPORALES W DAROCA 
W 1239 przywódca Saracenów (Maurów) Zaen Moro, wzmocniony posił-
kami sprowadzonymi z północnej Afryki, postanowił odbić miasto Walen-
cję z rąk katolickiego króla Don Jaime. Król, świadom ogromnej przewagi 
liczebnej Saracenów, zarządził odprawienie polowej Mszy św., zachęcając 
żołnierzy i oficerów do wspólnego przyjęcia Eucharystii, by w ten sposób 
wzmocnieni ruszyli do walki, bez lęku i przekleństwa na ustach. 

W chwilę po rozdaniu Komunii św. Saraceni 
przypuścili niespodziewany atak. Zaskoczony, i 
przerażony, kapłan nie przyjął sam sześciu 
pozostałych Hostii, lecz wsunął je między dwa 
korporały i ukrył pod kamieniami niedaleko 
ołtarza. 
Bitwa przyniosła zwy-
cięstwo katolickiemu 
rycerstwu. Po odwro-
cie Saracenów wojska 
otoczyły ołtarz, by – na 
kolanach – złożyć 
dziękczynienie za 

odniesione zwycięstwo. W międzyczasie kapłan 
miał wielkie trudności z odnalezieniem miejsca, 
gdzie ukrył Hostie. Odnalazł je dopiero dzięki 
tajemniczemu duchowemu światłu, które w 
przedziwny sposób doprowadziło go do celu. 
Ku swemu ogromnemu zdziwieniu odkrył, ze 
korporały nie zawierały już sześciu Hostii, lecz 
uwidaczniały sześć krwawych plam. Zastanawiając się Bożym przesłaniem 
tego cudownego wydarzenia doszedł do wniosku, że był to znak opieki 
Bożej i wsparcia dla katolickiego rycerstwa. Przedstawił wtedy wojskom 
cudowne korporały w celu ich uczczenia i adoracji. 
Ponieważ polowa Msza św. celebrowana była poza Walencją, trzy 
miasteczka – Teruel, Catalayud i Daroca – zgłaszały prawa do uznania 
cudu jako mającego miejsce na ich terenie. Po długich debatach 
zdecydowano zdać się na los. Położono relikwie na grzbiecie muła, który 

sam skierował się ku odległemu o 200 km miasteczku Daroca i dotarł 
tam po 12 dniach… 
Dziś jeden z korporałów znajduje się w Daroca, drugi - w Carboneras. 
il. po lewej: RELIKWIARZ SAGRADOS CORPORALES (ŚWIĘTEGO KORPORAŁU), kościół NMP w Daroca; po 
prawej: RELIKWIARZ HOLY HIJUELA, Carboneras; źródło www.daroca.info 

na podstawie “Cuda Eucharystyczne”, Joan Caroll CRUZ, 1987 

POLSKIE MADONNY: ŻEGOCIŃSKA MATKA RÓŻAŃCOWA 
Cudowny obraz umieszczony w głównym ołtarzu 
drewnianego kościoła w Żegocinie jest kopią 
rzymskiego wizerunku Salus Populi Romani, z tą 
różnicą, iż Dzieciątko Jezus zamiast książki 
trzyma jabłko królewskie. Wokół obrazu 
umieszczone są srebrne plakietki z 
wyobrażeniami cudów oraz liczne wota. Wśród 
nich uderza piękny naszyjnik jednej z 
najwybitniejszych polskich artystek – aktorki 
Heleny Modrzejewskiej, żony lokalnego dziedzica 
Chłapowskiego. Obraz, nieznanego malarza, o 
wymiarach 91×147cm, pochodzi z I poł. XVII w. 
Początki kultu żegocińskiego wizerunku owiane 
są legendą, według której obraz został cudownie 
przeniesiony do Żegocina z kościoła istniejącego 

ongiś w pobliżu Łęgu. Najprawdopodobniej przeniesiono go dla 
bezpieczeństwa, bowiem kościół w Łęgu narażony był na częste powodzie, 
spowodowane wylewami rzeki Prosny. Pierwsza historyczna wzmianka o 
obrazie znajduje się w akcie wizytacji z 1639. Dzięki łaskami słynącemu 
wizerunkowi Żegocin stał się w XVII w. poważnym ośrodkiem kultu 
maryjnego. W sanktuarium po raz pierwszy powstał zwyczaj procesji 
różańcowych. Zachował się tu też staropolski zwyczaj śpiewania różańca. 
W 1780 podjęto przygotowania do uroczystej koronacji. W aktach 
przygotowawczych zaznaczono, że kult Matki Bożej w Żegocinie sięga 
„niepamiętnych czasów”. Akta wizytacji z 1783 natomiast mówią o 
czterech wiekach kultu Matki Bożej w żegocińskim wizerunku … 
Żarliwe nabożeństwo do Różańcowej Matki Żegocińskiej wytrzymało 
wszelkie burze dziejowe, toteż Stefan kard. Wyszyński, Prymas Polski, 
2.IX.1965 dokonał, w imieniu Stolicy Apostolskiej, uroczystej koronacji 
obrazu, polecając nazywać Ją Matką Kościoła. 
adres: Kościół  Wniebowzięcia NMP, 63-306 Żegocin, woj. wielkopolskie 

na podstawie “Z dawna Polski Tyś Kr olową”, Siostry Niepokalanki, Szymanów 1999, 

POCZET PRYMASÓW: TEOFIL WOLICKI (73) 
Urodził się w 1768 w Doruchowie. Jego 
rodzicami byli ziemianin Ignacy Wolicki i 
Józefa (Barbara) z domu Wesiołowska. 
Ukończył seminarium księży misjonarzy w 
Warszawie przyjmując święcenia kapłańskie. 
Następnie studiował prawo i teologię na 
Akademii Wileńskiej i w Rzymie. Po powrocie 
do kraju pracował w kancelarii koronnej i 
bibliotece Stanisława Augusta 
Poniatowskiego. W 1792 został proboszczem 
w Barcicach. W 1794 Ignacy Raczyński, który 
właśnie został biskupem poznańskim, 
mianował go swoim audytorem nadwornym, 
nadając mu prepozyturę kolegiaty w Środzie 
Wielkopolskiej. W 1805 obronił doktorat obojga praw na Uniwersytecie 
Jagiellońskim i został archidiakonem poznańskim, a w 1807 prepozytem 
kapituły gnieźnieńskiej. Pozostając głównym doradcą biskupów 
Raczyńskiego i Gorzeńskiego, napisał kilka dzieł teologicznych i 
pasterskich. W okresie Księstwa Warszawskiego był posłem na Sejm z 
powiatów poznańskiego i śremskiego. Gdy powstało Wielkie Księstwo 
Poznańskie, począwszy od 1816 był radcą w Rejencji Poznańskiej. Gdy 
zmarł abp Gorzeński kapituły wybrały go w 1825 wikariuszem kapitulnym, 
co wiązało się z funkcją zarządcy archidiecezji. Jako zarządca troszczył się 
o szkoły parafialne, był również inicjatorem budowy nowego mauzoleum 
pierwszych władców Polski w katedrze poznańskiej. W 1828 został 
wybrany arcybiskupem. Wybór w tym samym roku zatwierdził papież. 
Po chorobie zmarł w 1929. Pochowano go w krypcie pod kaplicą 
Szołdrskich w katedrze poznańskiej, zaś upamiętnił go pomnikiem w 
katedrze jego świecki współpracownik hr. Edward Raczyński. 

źródło pl.wikipedia.org 
il. ABP TEOFIL WOLICKI, prawd. GILLERN, Józef, ok. 1829, Poznań, Muzeum Archidiecezjalne 

MMMM S Z E  S Z E  S Z E  S Z E  ŚŚŚŚW IW IW IW IĘĘĘĘTETETETE     
Niedziela i uroczystości obowiązujące: 08:45, 10:30, 12:00 (suma), 18:00 
Święta pracujące: 08:45, 18:00 
Dni powszednie: 07:30 (codziennie), 18:00 (piątek – sobota) 

KKKK SISISISIĘŻĘŻĘŻĘŻAAAA     
Dziekan mgr Stefan KOTWIŃSKI, Wikariusz Marcin KLOTZ 
KKKK A N CE L A R IA  A N CE L A R IA  A N CE L A R IA  A N CE L A R IA  PPPP A R A FIA LN AA R A FIA LN AA R A FIA LN AA R A FIA LN A  tel. (0-22) 754 47 32, fax. (0-22) 754 41 02 
Dni powszednie 

(z przerwą na Msze Św. i nabożeństwa): 
08:00–09:30, 17:00–19:00 

Niedziela i święta: nieczynna 
E-mail: swzygmunt.slomczyn@op.pl 

 


