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NIEDZIELA CHRZTU PAŃSKIEGO 

 
CHRZEST CHRYSTUSA, TINTORETTO, Jacopo Robusti (1518, Wenecja - 1594, Wenecja), olej na płótnie, 

137105 cm, Museo del Prado, Madryt, źródło: www.wga.hu 

Z KSIĘGI PROROKA IZAJASZAIZ 42, 1-4. 6-7 

To mówi Pan: 

«Oto mój Sługa, którego podtrzymuję, Wybrany mój, w którym mam 

upodobanie. Sprawiłem, że Duch mój na Nim spoczął; On przyniesie 

narodom Prawo. Nie będzie wołał ni podnosił głosu, nie da słyszeć krzyku 

swego na dworze. Nie złamie trzciny nadłamanej, nie zagasi knotka o 

nikłym płomyku. 

On z mocą ogłosi Prawo, nie zniechęci się ani nie załamie, aż utrwali 

Prawo na ziemi, a Jego pouczenia wyczekują wyspy. 

Ja, Pan, powołałem Cię słusznie, ująłem Cię za rękę i ukształtowałem, 

ustanowiłem Cię przymierzem dla ludzi, światłością dla narodów, abyś 

otworzył oczy niewidomym, ażebyś z zamknięcia wypuścił jeńców, z 

więzienia tych, co mieszkają w ciemności». 

PSALM RESPONSORYJNYPS 29 

REFREN: Pan ześle pokój swojemu ludowi 

Oddajcie Panu, synowie Boży, 

oddajcie Panu chwałę i sławcie Jego potęgę. 

Oddajcie chwałę Jego imieniu, 

na świętym dziedzińcu uwielbiajcie Pana. 

REFREN: Pan ześle pokój swojemu ludowi 

Ponad wodami głos Pański, 

Pan ponad wód bezmiarem! 

Głos Pana potężny, 

głos Pana pełen dostojeństwa. 

REFREN: Pan ześle pokój swojemu ludowi 

Zagrzmiał Bóg majestatu: 

a w świątyni jego wszyscy wołają: «Chwała». 

Pan zasiadł nad potopem, 

Pan jako Król zasiada na wieki. 

REFREN: Pan ześle pokój swojemu ludowi 

Z DZIEJÓW APOSTOLSKICHDZ 10, 34-38 

Gdy Piotr przybył do Cezarei, do domu Korneliusza, przemówił: 

„Przekonuję się, że Bóg naprawdę nie ma względu na osoby. Ale w 

każdym narodzie miły jest Mu ten, kto się Go boi i postępuje 

sprawiedliwie. Posłał swe słowo synom Izraela, zwiastując im pokój przez 

Jezusa Chrystusa. On to jest Panem wszystkich. 

Wiecie, co się działo w całej Judei, począwszy od Galilei, po chrzcie, który 

głosił Jan. Znacie sprawę Jezusa z Nazaretu, którego Bóg namaścił 

Duchem Świętym i mocą. Przeszedł On dobrze czyniąc i uzdrawiając 

wszystkich, którzy byli pod władzą diabła, dlatego że Bóg był z Nim”. 

AKLAMACJAMK 9, 6: Alleluja, alleluja, alleluja 

Otwarło się niebo i zabrzmiał głos Ojca: 

To jest mój Syn umiłowany, Jego słuchajcie. 

AKLAMACJA: Alleluja, alleluja, alleluja 

SŁOWA EWANGELII WEDŁUG ŚWIĘTEGO MARKAMK 1, 6B-11 

Jan Chrzciciel tak głosił: 

„Idzie za mną mocniejszy ode mnie, a ja nie jestem godzien, aby 

się schylić i rozwiązać rzemyk u Jego sandałów. Ja chrzciłem was 

wodą, On zaś chrzcić was będzie Duchem Świętym”. 

W owym czasie przyszedł Jezus z Nazaretu w Galilei i przyjął od 

Jana chrzest w Jordanie. W chwili, gdy wychodził z wody, ujrzał 

rozwierające się niebo i Ducha jak gołębicę zstępującego na 

siebie. A z nieba odezwał się głos: «Tyś jest mój Syn umiłowany, w 

Tobie mam upodobanie». 

PATRON TYGODNIA: ŚW. ARKADIUSZ 
Na początku IV wieku (za czasów cesarzy Imperium rzymskiego Waleriana i 

Dioklecjana) trwały prześladowania chrześcijan. By uniknąć uczczenia rzymskich 

bożków – nakazanego pod karą śmierci - Arkadiusz, prominentny obywatel Caesarei 

Mauretańskiej, koło Algieru, w 305 (prawd.) wyjechał na wieś. Jego nieobecności nie 

udało się jednakże długo ukryć. Gorzej: by poznać miejsce jego przebywania 

prześladowcy uwięzili jednego z jego krewnych i zagrozilili mu torturami. 

W obronie uwięzionego Arkadiusz ujawnił się. Sędziemu powiedział „Uwolnij tego 

człowieka. Staję przed Tobą osobiście i potwierdzam, że ów człowiek nic 

nie wiedział o miejscu mego ukrycia.” 

Arkadiusz mógł odejść wolny ale pod warunkiem 

złożenia ofiary lokalnym bożkom. Odmówił. 

„Zastosujcie tortury jakie chcecie: nic mnie nie zmusi 

do zdrady mego Boga. Obawa przed śmiercią nie 

przeszkodzi mi w spełnieniu obowiązku.” 

Sądzący oświadczył, że Arkadiusz jeszcze będzie 

błagał o śmierć. Gdy oznajmiał wyrok, i 

skazywał Arkadiusza na tortury, ten modlił się: 

„Boże, naucz mnie Twej mądrości!”. 

Zazwyczaj chrześcijanom, odmawiającym 

oddania hołdu bożkom, ścinano głowy. Na 

miejscu straceń okazało się jednak, że 

Arkadiusz miał być potraktowany 

specjalnie. Zaczęto mu odrąbywać 

kończyny, jedna po drugiej. Arkadiusz 

modlił się nieustannie: „Boże, naucz mnie 

Twej mądrości”. 

Gdy pozostał tylko korpus i głowa zdarzyła się rzecz 

niezwykła. Umierający spojrzał dookoła na leżące wokół 

odrąbane członki i krzyknął: „Moje członki, teraz jesteście szczęśliwe! 

Teraz naprawdę należycie do Boga! Wszystkie zostałyście Mu 

ofiarowane.” 

Dokończył zwracając się do gapiów: “Uczcie się z mych męczarni. Wasi bogowie są 

niczym. Jedyny prawdziwy Bóg jest tym, dla którego cierpię I umieram. Umierać dla 

Niego to znaczy żyć!.” (Uroczystość 12 stycznia) 

Ilustracja powyżej: współczesna reprezentacja śmierci św. Arkadiusza
 

Konsekracja mesjańska Jezusa ukazuje Jego Boskie posłanie. "Na to zresztą wskazuje samo Jego imię, ponieważ w imieniu Chrystusa kryje się Ten, 727 który namaścił, Ten, który 

został namaszczony, i samo namaszczenie, którym został namaszczony. Tym, który namaścił, jest Ojciec; Tym, który został namaszczony, jest Syn; a został namaszczony w Duchu, 

który jest Namaszczeniem"29
Św. Ireneusz, Adversus haereses, III, 18, 3. Wieczna konsekracja mesjańska Syna objawiła się w czasie Jego 535 ziemskiego życia podczas chrztu udzielonego Mu 

przez Jana, gdy "Bóg namaścił (Go) Duchem Świętym i mocą"Dz 10, 38, "aby On się objawił Izraelowi"J 1, 31 jako Mesjasz. Jego dzieła i Jego słowa pozwolą poznać Go jako "Świętego 

Bożego"Mk 1, 24; J 6, 69; Dz 3, 14. [Katechizm Kościoła Katolickiego, 438] 

www.wga.hu
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INFORMACJE PARAFIALNE 
 8.I (niedziela): Świętem Chrztu Pańskiego kończy się 

liturgiczny okres Bożego Narodzenia. Od poniedziałku 9.I 
rozpoczyna się tzw. OKRES ZWYKŁY w ciągu roku. 

 W każdy piątek na Mszy św. o godz. 18:00 w sposób 
szczególny czcimy Miłosierdzie Boże i odmawiamy Koronkę 
do Bożego Miłosierdzia. 

 14.I (sobota): Wypominki 17:30 i Msza św. za zmarłych z 

wypominek o 18:00. 
 15.I (niedziela): Spotkanie dzieci kl. II i ich rodziców, 

przygotowujące do I Komunii św. na Mszy św. o godz. 
18:00. Obecność wszystkich obowiązkowa. 

 W imieniu polskich misjonarzy rozsianych po całym świecie 
Księża składają serdeczne „BÓG ZAPŁAĆ” za wszystkie ofiary 
złożone w ostatnim czasie na rzecz pomocy misjom: te 
składane przy zakupie sianka, aniołków, pierników, a także 
te złożone na tacę w dniu Trzech Króli – 6.I. 

 Chrzty w styczniu w 4-tą niedzielę miesiąca, 22.I na Sumie. 
Zgłoszenia do 14.I. Przygotowanie przed chrztem dla 
rodziców i chrzestnych 15.I po Sumie w kościele. 

 Trwa wizytacja duszpasterska rodzin naszej parafii – 
kolęda. W tym tygodniu Księża pragną złożyć wizytę 
mieszkańcom następujących wiosek: 

 9.I (poniedziałek): 

Kawęczyn, strona prawa patrząc od kościoła: 2 księży 
od 16:00 

 10.I (wtorek): 

Borowina: 1 ksiądz od 9:30 
Słomczyn, ulice Wilanowska 133, Śnieżna, 

Wagarowa, Urocza i Wiosenna: 1 ksiądz od 15:30 
 11.I (środa): 

Brześce, strona dawnego PGR-u: 2 księży od 9:30 
 12.I (czwartek): 

Konstantynówka i Brześce, strona szkoły: 2 księży 
od 9:30 

 13.I (piątek): 

Kawęczynek: 1 ksiądz od 9:30 
Słomczyn, ul. Jabłoniowa: 1 ksiądz od 16:00 

 14.I (niedziela): 

Parcela Oborska, ul. Baczyńskiego: 2 księży od 9:30 
Księża proszą o podwożenie na kolędę i zewnętrzny znak, że 
wizyta księdza JEST OCZEKIWANA. 
Ofiary zbierane przy okazji kolędy przeznaczone będą na 
renowację ołtarza patrona parafii św. Zygmunta i 
obrazu Matki Bożej Nieustającej Pomocy. 

ODESZLI 
W ostatnim tygodniu pożegnaliśmy z naszego grona: 

śp. Wiktor GUGAŁA, † 31.XII.2005, l. 53 

śp. Stanisław WIEWIÓRA, † 3.I.2006, l. 67 

śp. Władysław SERAFIN, † 1.I.2006, l. 73 
 

Wieczne odpoczywanie racz Im dać Panie! 

ŚWIĄTECZNE ZAMYŚLENIA 
Cóż mam dziś mówić do was, 

którzy zwątpiliście, których przerażają trudności, 

którzy jesteście skłóceni, którzy nie uwierzyliście, 

że Bóg się narodził i że zamieszkał między nami? 

Gdy widzę - co czynicie, gdy słyszę - co mówicie, 

nie mogę uwierzyć, 

że jesteście ochrzczeni, że wierzycie, 

iż Bóg wszystko widzi. 

I słyszy […] 

Co to znaczy: jestem ochrzczony? 

Pan Jezus zostawił w Kościele sakramenty święte. 

W Kościele - to znaczy gdzie? 

My jesteśmy Kościołem. 

My, którzy wyznajemy wiarę Apostołów 

- więc dla nas. 

Sakramenty - są to święte znaki. 

Zostawił nam je Pan Jezus, 

abyśmy przez nie otrzymali łaskę. 

A co to jest łaska? 

Jest to życie Boże w nas. 

A po co mi ta łaska? 

Łaska Boska jest do zbawienia koniecznie potrzebna 

- tak mówię w pacierzu. 

A co to jest zbawienie? 

Życie po tym życiu – 

wieczne życie z Bogiem. 

Jestem człowiekiem ochrzczonym. 

to znaczy noszę w sobie Boże życie […] 

Bóg powiedział do mnie po raz pierwszy po imieniu. 

Niebo się otworzyło i słyszałem głos Ojca: 

"Ty jesteś Moim dzieckiem … 

Ja ciebie dziś zrodziłem". 

I zawarł ze mną przymierze na śmierć i życie: 

Ja będę ci Ojcem, - ty będziesz moim synem. 

Ty zachowasz moje przykazania, 

a Ja będę opiekował się tobą. 

I nadziwić się nie mogę, 

że w tym malutkim człowieku 

zamieszkał Nieogarniony, 

Niepojęty w Trójcy Jedyny - Bóg. 

Że w tej kruszynie człowieka 

jest życie Boga – łaska […] 

Ten świat będzie Chrystusowy … 

albo go w ogóle nie będzie. 

Jest jeszcze tyle wody do chrztu. 

Ten świat ma być przez was ochrzczony, 

aby męka Chrystusa nie była dlań daremna; 

aby Jego łaska nie była nam dana na próżno. 

Jezus jest Panem! 

Jezus jest Królem przyszłego wieku! 

Ufajcie! Ufajcie! 

- Jam zwyciężył świat! 

Królestwo moje w was jest! 

Jezusa słuchajcie! 

Niech przyjdzie Jego Królestwo! 

Niech się wreszcie wszystko zacznie 

w imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego! 

Amen. 

bp. Józef ZAWITKOWSKI, 12.i.1992, ŚwiętoKrzyskie kazania radiowe 

POCZET PRYMASÓW: MIKOŁAJ PRAŻMOWSKI (57) 
Urodzony w 1617, syn kasztelana warszawskiego. Uczył się w 

Sandomierzu i kolegium jezuickim w Kaliszu, następnie studiował w 

Krakowie i Rzymie. Przed 1643 został 

sekretarzem królewskim, w 1644 

kanonikiem płockim, w 1649 

krakowskim, w 1650 regentem 

kancelarii koronnej, w 1652 prepozytem 

kolegiaty św. Michała w Krakowie, w 

1655 sekretarzem wielkim. Cieszył się 

zaufaniem króla Jana Kazimierza. W 

1658 został podkanclerzym, następnie 

kanclerzem wielkim koronnym oraz 

biskupem łuckim i opatem 

komendatoryjnym sieciechowskim. 

Czynnie uczestniczył w życiu publicznym, 

podejmując starania na rzecz reformy 

państwa. Dążył u schyłku panowania 

Jana Kazimierza do elekcji vivente rege, 

czym ściągnął na siebie niechęć 

szlachty. W 1666 został arcybiskupem 

gnieźnieńskim, co zmusiło go do 

złożenia kanclerstwa. Pełnił funkcję 

interrexa po abdykacji Jana Kazimierza, 

sprzeciwiając się elekcji Michała 

Korybuta Wiśniowieckiego. Niewiele 

uwagi poświęcał życiu religijnemu i 

działalności duszpasterskiej. Rezydował 

głównie w Łowiczu i Skierniewicach. Zmarł w 1673, pochowany w Łowiczu. 

Il.: portret prymasa Prażmowskiego w katedrze łowickiej 
[źródło: “Poczet Arcybiskupów Gnieźnieńskich Prymasów Polski”, Przemysław Mrozowski] 

MSZE ŚWIĘTE 
Niedziela i uroczystości 

obowiązujące: 
08:45, 10:30 (poza okresem letnich wakacji), 12:00 
(suma), 18:00 

Święta pracujące: 08:45, 18:00 
Dni powszednie: 07:30 (codziennie), 18:00 (piątek – sobota) 

KSIĘŻA 
Ks. Proboszcz mgr Stefan KOTWIŃSKI, Ks. Wikariusz Marcin KLOTZ 

KANCELARIA PARAFIALNA tel. (0-22) 754 47 32, fax. (0-22) 754 41 02 

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

Niedziela i święta: nieczynna 
 


