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Błogosławieństwa odzwierciedlają oblicze Jezusa Chrystusa i opisują Błogosławieństwa odzwierciedlają oblicze Jezusa Chrystusa i opisują Błogosławieństwa odzwierciedlają oblicze Jezusa Chrystusa i opisują Błogosławieństwa odzwierciedlają oblicze Jezusa Chrystusa i opisują 459 Jego miłość; wyrażają powołanie wiernych włączonych w chwałę Jego Męki i  Jego miłość; wyrażają powołanie wiernych włączonych w chwałę Jego Męki i  Jego miłość; wyrażają powołanie wiernych włączonych w chwałę Jego Męki i  Jego miłość; wyrażają powołanie wiernych włączonych w chwałę Jego Męki i 
Zmartwychwstania; wyjaśniają charakterystyczne działania i postawy życia Zmartwychwstania; wyjaśniają charakterystyczne działania i postawy życia Zmartwychwstania; wyjaśniają charakterystyczne działania i postawy życia Zmartwychwstania; wyjaśniają charakterystyczne działania i postawy życia 1820 chrześcijańskiego; są paradoksaln chrześcijańskiego; są paradoksaln chrześcijańskiego; są paradoksaln chrześcijańskiego; są paradoksalnymi obietnicami, które podtrzymują nadzieję w ymi obietnicami, które podtrzymują nadzieję w ymi obietnicami, które podtrzymują nadzieję w ymi obietnicami, które podtrzymują nadzieję w 
trudnościach; zapowiadają dobrodziejstwa i nagrodę, które w sposób ukryty są już udzielane uczniom; zostały zapoczątkowane w życiu Najświętszej Maryi trudnościach; zapowiadają dobrodziejstwa i nagrodę, które w sposób ukryty są już udzielane uczniom; zostały zapoczątkowane w życiu Najświętszej Maryi trudnościach; zapowiadają dobrodziejstwa i nagrodę, które w sposób ukryty są już udzielane uczniom; zostały zapoczątkowane w życiu Najświętszej Maryi trudnościach; zapowiadają dobrodziejstwa i nagrodę, które w sposób ukryty są już udzielane uczniom; zostały zapoczątkowane w życiu Najświętszej Maryi 
Dziewicy i wszystkich świętych.Dziewicy i wszystkich świętych.Dziewicy i wszystkich świętych.Dziewicy i wszystkich świętych.    [KKK, 1717] 

CCCCZWARTA ZWARTA ZWARTA ZWARTA NNNNIEDZIEIEDZIEIEDZIEIEDZIELA ZWYKŁALA ZWYKŁALA ZWYKŁALA ZWYKŁA    

 
KAZANIE NA GÓRZE, ROSSELLI, Cosimo (1439, Florencja - 1507, Florencja), fragm., 1481-82, fresk, 

349×570 cm, kaplica sykstyńska, Watykan; źródło www.wga.hu 

Z KZ KZ KZ KSIĘGI PROSIĘGI PROSIĘGI PROSIĘGI PROROKA ROKA ROKA ROKA SSSSOFONIASZAOFONIASZAOFONIASZAOFONIASZASo 2,3; 3,12–13 

Szukajcie Pana, wszyscy pokorni ziemi, którzy pełnicie Jego nakazy; 
szukajcie sprawiedliwości, szukajcie pokory, może się ukryjecie w dzień 
gniewu Pana. 
Zostawię pośród ciebie lud pokorny i biedny, a szukać będą schronienia w 
imieniu Pana. Reszta Izraela nie będzie czynić nieprawości ani mówić 
kłamstwa. I nie znajdzie się w ich ustach zwodniczy język, gdy paść się 
będą i wylegiwać, a nie będzie nikogo, kto by ich przestraszył. 

PSALM RESPONSORYJNYPSALM RESPONSORYJNYPSALM RESPONSORYJNYPSALM RESPONSORYJNYPs146 
REFREN: Ubodzy duchem majUbodzy duchem majUbodzy duchem majUbodzy duchem mają wstęp do niebaą wstęp do niebaą wstęp do niebaą wstęp do nieba 
Bóg wiary dochowuje na wieki, 
uciśnionym wymierza sprawiedliwość, 
chlebem karmi głodnych, 
wypuszcza na wolność uwięzionych. 

Pan przywraca wzrok ociemniałym, 
Pan dźwiga poniżonych; 
Pan kocha sprawiedliwych, 
Pan strzeże przybyszów. 

Ochrania sierotę i wdowę, 
lecz występnych kieruje na bezdroża. 
Pan króluje na wieki, 
Bóg twój, Syjonie, przez pokolenia. 

Z PZ PZ PZ PIERWSZEGO IERWSZEGO IERWSZEGO IERWSZEGO LISTU LISTU LISTU LISTU ŚWIĘTEGO ŚWIĘTEGO ŚWIĘTEGO ŚWIĘTEGO PPPPAWŁA AWŁA AWŁA AWŁA AAAAPOSTOŁA DO POSTOŁA DO POSTOŁA DO POSTOŁA DO KKKKORYNTIANORYNTIANORYNTIANORYNTIAN1 Kor 1,26–31 

Przypatrzcie się, bracia, powołaniu waszemu. Niewielu tam mędrców 
według oceny ludzkiej, niewielu możnych, niewielu szlachetnie 

urodzonych. 
Bóg wybrał właśnie to, co głupie w oczach świata, aby zawstydzić 
mędrców, upodobał sobie w tym, co niemocne, aby mocnych poniżyć; i to, 
co nie jest szlachetnie urodzone według świata i wzgardzone, i to, co nie 
jest, wyróżnił Bóg, by to, co jest, unicestwić, tak by się żadne stworzenie 
nie chełpiło przed obliczem Boga. 
Przez Niego bowiem jesteście w Chrystusie Jezusie, który stał się dla nas 
mądrością od Boga i sprawiedliwością, i uświęceniem, i odkupieniem, aby, 
jak to jest napisane, „w Panu się chlubił ten, kto się chlubi”. 

AKLAMACJAAKLAMACJAAKLAMACJAAKLAMACJAMt 5,12a Alleluja, alleluja, allelujaAlleluja, alleluja, allelujaAlleluja, alleluja, allelujaAlleluja, alleluja, alleluja 
Cieszcie się i radujcie, 

albowiem wielka jest wasza nagroda w niebie. 

SŁOWA SŁOWA SŁOWA SŁOWA EEEEWANGELII WEDŁUG ŚWWANGELII WEDŁUG ŚWWANGELII WEDŁUG ŚWWANGELII WEDŁUG ŚW....    MMMMATEUSZAATEUSZAATEUSZAATEUSZAMt 5,1–12a 

Jezus, widząc tłumy, wyszedł na górę. A gdy usiadł, przystąpili do Niego 
Jego uczniowie. Wtedy otworzył swoje usta i nauczał ich tymi słowami: 
»Błogosławieni ubodzy w duchu, albowiem do nich należy królestwo 
niebieskie. 
Błogosławieni, którzy płaczą, albowiem oni będą pocieszeni. 
Błogosławieni cisi, albowiem oni na własność posiądą ziemię. 
Błogosławieni, którzy łakną i pragną sprawiedliwości, albowiem oni będą 
nasyceni. 
Błogosławieni miłosierni, albowiem oni miłosierdzia dostąpią. 
Błogosławieni czystego serca, albowiem oni Boga oglądać będą. 
Błogosławieni, którzy wprowadzają pokój, albowiem oni będą nazwani 
synami Bożymi. 
Błogosławieni, którzy cierpią prześladowanie dla sprawiedliwości, 
albowiem do nich należy królestwo niebieskie. 
Błogosławieni jesteście, gdy ludzie wam urągają i prześladują was, i gdy 
mówią kłamliwie wszystko złe na was z mego powodu. Cieszcie się i 
radujcie, albowiem wielka jest wasza nagroda w niebie«. 

PATRON TYGODNIA:    ŚWŚWŚWŚW....    OOOOSKARSKARSKARSKAR,,,, BISKUP BISKUP BISKUP BISKUP    
Ansgar (zwany też Oskarem) urodził się w 801 w Pikardii (Francja), w rodzinie 
szlacheckiej. W wieku 7 lat miał widzenie, po którym poczuł powołanie do służby 
Bogu i mając 12 lat złożył śluby zakonne. Był najpierw mnichem w Korbei 
(Pikardia), a następnie w w Westfalii. Kolejne objawienia skłoniły go do 
prowadzenia wyjątkowo ascetycznego życia, a później do skierowania swych 
kroków na północ Europy. Zaczął głosić Słowo Boże wśród pogan. 

W 826 razem z mnichem Aubertem, pojawił się w 
Danii. Panujący wówczas król Harald Klak jako 
pierwszy władca skandynawski przyjął z jego rąk 
chrześcijaństwo (826). Wygnany(?) z Danii Oskar 
udał się w 829 do Birki w Szwecji, gdzie udało 
mu się założyć pierwszy kościół w Szwecji. 
W 831 wyświęcono go na biskupa Hamburga i 
ludów skandynawskich. Po spustoszeniu w 845 
Hamburga przez Duńczyków otrzymał 
biskupstwo w Bremie (później arcybiskupstwo 
Bremy i Hamburga). Wkrótce na pewien czas 
powrócił do Szwecji, a potem ponownie do Danii, 
gdzie wznowił swoją misję jako doradca króla 
Eryka II Dziecka. Eryk zezwolił na wybudowanie 
kościoła w Hedeby, skąd wyruszyła pierwsza 
chrześcijańska misja w Danii. Jej efektem było 

zbudowanie pierwszego duńskiego kościoła w Ribe. 
Nazywany apostołem północy odszedł w pokoju do Pana w 865. Jego żywot 
został spisany przez towarzysza pracy misyjnej RambertaVita Ansgarii, abp Rambert. 
Swe trudy apostolskie Ansgar łączył z wewnętrznym samodoskonaleniem. Od 
czasu do czasu odchodził do samotni. W sposób szczególny troszczył się o 
przesiedleńców, wdowy i sieroty. Wznosił kościoły, budował szpitale i zwalczał 
niewolnictwo. Jeszcze za życia uczynił wiele cudownych uzdrowień, jednak z 
pokory uważał siebie za grzesznika. Dobre uczynki oraz cuda dokonywał w 
tajemnicy. Cześć oddawana mu była na tyle duża, że dwa lata po śmierci został 
zaliczony do grona świętych. Jego nieuległe rozkładowi relikwie do czasów 
reformacji były przechowywane w Hamburgu. Później złożono je w ziemi. Do dziś 
zachowały się tylko ich cząsteczki. 
Oskar (Ansgar) jest narodowym patronem Danii i Szwecji. (uroczystość 3 lutego) 

il.: ŚW. OSKAR, BORNEMANN, Hinrik (?, Hamburg - 1499, Hamburg), 1457, z dawnej katedry w 
Hamburgu; źródło www.st-ansgar-itzehoe.de 
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INFORMACJE PARAFIALNE 
 6.II (środa): ŚRODA POPIELCOWA. Rozpoczyna się WIELKI 

POST, czas duchowego przygotowania do jak najlepszego 
przeżycia tajemnicy męki, śmierci i zmartwychwstania 
Chrystusa – wydarzeń, poprzez które dokonało się nasze 
odkupienie. 

 Msze św. o 8:45; 15:45 i 18:00 (dla dzieci). 
 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. 

 Nabożeństwa wielkopostne w naszej parafii będą 
odprawiane wg następującego porządku: 

 DROGA KRZYŻOWA- w każdy piątek Wielkiego Postu: 
 dla dzieci o 15:45; 
 dla dorosłych o 17:30; 
 dla młodzieży o 18:30. 

 GORZKIE ŻALE- w każdą niedzielę Wielkiego Postu, 
bezpośrednio po sumie. 
W okresie Wielkiego Postu za udział w Gorzkich Żalach 
można, raz w tygodniu, uzyskać - we wszystkich 
kościołach w Polsce - odpust zupełny (pod zwykłymi 
warunkami, tzn. stan łaski uświęcającej, Komunia św., 
modlitwa w intencjach Ojca św.) 

 6.II (środa): W Kościele Polskim rozpoczyna się XLI Tydzień 
Modlitw o trzeźwość Narodu, w tym roku obchodzony pod 
hasłem: Apostoł trzeźwości uczniem Chrystusa. 
W sposób szczególny w tej intencji modlić się będziemy 
8.II (piątek) w czasie nabożeństwa Drogi Krzyżowej o 17:30 
i na Mszy św. o 18:00. 

 7.II (czwartek): PIERWSZY CZWARTEK MIESIĄCA. 
 O 18:00 Msza św. wotywna o Chrystusie Najwyższym i 
Wiecznym Kapłanie, adoracja Najświętszego Sakramentu 
i modlitwy o powołania kapłańskie i zakonne z naszej 
parafii. 
SSSeeerrrdddeeeccczzznnn iiieee    zzzaaappprrraaassszzzaaammmyyy!!!  do wspólnej modlitwy w tej tak 
ważnej intencji, tym bardziej, że już od wielu lat nie było 
z naszej parafii żadnego powołania. 

 9.II (sobota) 
 Wypominki o 17:30. 
 Msza św. za zmarłych z wypominek o 18:00. 
 Po Mszy św. o 18:00 Dyskusyjny Klub Filmowy 

zzzaaappprrraaassszzzaaa!!!  do domu rekolekcyjnego, na wspólne oglądanie 
i refleksje nad filmem Życie jest piękne. 
Jest to opowieść o miłości, przyjaźni i o tym, że nawet w 
najgorszych czasach możemy sprawić, iż życie będzie 
wartościowe i piękne. 

 10.II (niedziela) 
 Spotkanie kandydatów do bierzmowania na Mszy św. 
o 12:00. OOObbbeeecccnnnooośśśććć    ooobbbooowwwiiiąąązzzkkkooowwwaaa!!!  

 Ofiary zbierane na tacę przeznaczone będą na 
Metropolitalne Seminarium Duchowne w Warszawie. 

 Próby SCHOLI PARAFIALNEJ będą odbywały się w poniedziałki 
o 19:30 w domu rekolekcyjnym. 
Wszystkich, którzy chcieliby współuczestniczyć w 
animowaniu śpiewów w czasie Mszy św. i nabożeństw 
ssseeerrrdddeeeccczzznnn iiieee    zzzaaappprrraaassszzzaaammmyyy!!!  

 27.II (środa): O 20:00 w parafii Wniebowzięcia NMP w 
Konstancinie-Jeziornej (na terenie naszego dekanatu) 
rozpocznie się KURS PRZEDMAŁŻEŃSKI. Zakończenie 27.IV. 
W sposób szczególny zzzaaaccchhhęęęcccaaammmyyy!!!  do udziału wszystkich 
narzeczonych, którzy w tym roku pragną zawrzeć 
sakramentalny związek małżeński. 

 Chrzty w lutym w 4tą niedzielę miesiąca, 24.II, na sumie. 
Zgłoszenia do 16.II w kancelarii. Przygotowanie przed 
chrztem dla rodziców i chrzestnych 17.II po sumie, w 
kościele. 

 Zachęcamy do lektury prasy i wydawnictw katolickich. 

WITAMY! 

27.I.2008 do grona członków Kościoła Powszechnego i naszej parafii przyjęci 
zostali, w sakramencie Chrztu Świętego: 

Marta SZCZEPAŃSKA, Szymanów 
 Adam BEŁDYCKI, Wólka Załęska  

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. Jan PINDELSKI, † 26.I.2008, l. 68 
śp. Józef WITKOWSKI, † 28.I.2008, l. 68 

Wieczne odpoczywanie racz Im dać Panie! 

TAJEMNICE EUCHARYSTII (40): KRADZIEŻ W ONIL 

5 listopada 1824 niejaki Nicolás Bernabeu – były ministrant– obrabował 
kościół w Onil (Hiszpania), kradnąc cyborium zawierające Najświętszy 
Sakrament oraz inne naczynia i przedmioty kultu. Wieść o świętokradczym 
czynie szybko rozeszła się po okolicy. Gdy więc złodziej próbował 
spieniężyć w Alicante zrabowane przedmioty napotkany przedsiębiorca, 
srebrnik Amérigo, zorientował się, że mogą one pochodzić z kradzieży i 
powiadomił odnośne władze. Nicolás Bernabeu został aresztowany i 
wtrącony do więzienia w Onil. 
Nie ujawnił jednakże miejca ukrycia łupów i Najświętszego Sakramentu. 

Przez wiele dni władze cywilne i wierni 
przeszukiwali okolicę – bezskutecznie. W 
końcu 28 listopada znalazła je, w 
miejscowości La Pedrera, w regionie Tibi, na 
środku pola, niejaka Teresa Carbonell, i 
zwróciła kościołowi w Onil. Najświętszy 
Sakrament uroczyście wprowadzono z 
powrotem do świątyni … 
Świadomość zaistnienia cudu narastała 
powoli… Dopiero 119 lat później, 28 
listopada 1943, Don Guillermo Hijarrubia, 
delegat arcybiskupa Walencji, stwierdził i 
potwierdził nienaruszone przetrwanie nienaruszone przetrwanie nienaruszone przetrwanie nienaruszone przetrwanie 
Przenajświętszej HostiiPrzenajświętszej HostiiPrzenajświętszej HostiiPrzenajświętszej Hostii, przechowywanej w 
odzyskanym cyborium. Do dziś można Ją 
adorować w kościele parafialnym św. 
Jakuba Apostoła w Onil. Corocznie też, w 
trakcie uroczystego festiwalu Nostre Senyor 
Robat, świętuje się pamiątkę tego cudu 
eucharystycznego… 

il.: MONSTRANCJA Z HOSTIĄ CUDU, kościół parafialny św. Jakuba, Onil; źródło www.therealpresence.org 

POCZET PAPIEŻY: HADRIAN II (107) 
Urodzony w 792. Syn Tablarusa z rzymskiej rodziny 
Colonnów, z której wywodzili się Stefan V i 
Sergiusz II. Przed przyjęciem święceń kapłań-
skich był żonaty. Dwukrotnie, w 855 i 858, 
odmawiał przyjęcia godności papieskiej. Za 
Grzegorza IV mianowanym kardynałem–pre-
zbiterem kościoła św. Marka. Po śmierci Mikoła-
ja I Wielkiego w 867 Hadrian, szanowany za pogo-
dę i dobroczynność, został (miał 75 lat) papieżem. 
Podążał w ślady swego poprzednika. Na krnąbrnych 
władcach frankońskich wymuszał poszanowanie prawa chrześcijańskiego. 
W 869 zwołał synod, który potępił patriarchę Konstantynopola Focjusza. 
Decyzje te potwierdził sobór w Konstantynopolu (869–870), ostatni sobór 
wschodni uznany przez Kościół rzymski. Reprezentujący Hadriana legaci 
nie potrafili jednak doprowadzić do porozumienia z następcą Focjusza, 
Ignacym, wskutek czego z Bułgarii usunięto łacińskich księży, przyjmując 
ją w kościelną jurysdykcję Kościoła Konstantynopola. 
Wsparł misję Cyryla i Metodego w krajach słowiańskich. Przyjął ich 
serdecznie w Rzymie, polecił wyświęcić ich uczniów i uroczyście złożył - na 
ołtarzu kościoła NMP (obecnie Santa Maria Maggiore) – pisane przez nich 
słowiańskie księgi liturgiczne. Gdy dwa lata później Cyryl zmarł, Hadrian 
wyprawił mu w Rzymie uroczysty pogrzeb, oraz konsekrował Metodego na 
biskupa Moraw i Panonii. Dał mu też wszelkie uprawnienia misyjne. 
Zmarł w 872 w Rzymie i został pochowany w bazylice św. Piotra. 
il. HADRIAN II, boczna nawa Bazyliki św. Pawła za Murami, Rzym, źródło: www.niedziela.pl 

niedziela i uroczystości obowiązujące: 08:45, 10:30, 12:00 (suma), 18:00 
święta pracujące: 08:45, 18:00 

MMMM S Z E  S Z E  S Z E  S Z E  

ŚŚŚŚW IW IW IW IĘĘĘĘTETETETE  
dni powszednie: 07:30 (codziennie), 18:00 (Pt – Sb) 
tel. (0-22) 754 47 32, fax. (0-22) 754 41 02; e-mail: swzygmunt.slomczyn@op.pl 
dni powszednie (z przerwą na 

Msze św. i nabożeństwa): 08:00–09:30, 17:00–19:00 
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  
niedziele i święta: nieczynna 

KKKK SISISISIĘŻĘŻĘŻĘŻAAAA  Dziekan mgr Stefan KOTWIŃSKI, Wikariusz Marcin KLOTZ 
 
 


