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Przez poddanie swojej Matce i swemu prawnemu ojcu Jezus doskonale wypełnia czwarte przykazanie. Poddanie to jest ziemskim obrazem Jego 2214-2220 syno-

wskiego posłuszeństwa Ojcu niebieskiemu. […] Zapowiadało i uprzedzało Jego poddanie z Wielkiego 612 Czwartku: »Nie moja wola…«Łk 22, 42. Posłuszeństwo 

Chrystusa w codzienności życia ukrytego zapoczątkowało już dzieło naprawy tego, co zniszczyło nieposłuszeństwo AdamaPor. Rz 5, 19. [KKK, 532] 

PIERWSZA NIEDZIELA PO NARODZENIU PAŃSKIM 

 
JEZUS W ŚWIĄTYNI, VIGNON, Claude (1593, Tours – 1670, Paryż), 1623, olejny na płótnie, 153×225 cm, 

Musée de Grenoble; źródło: www.culture.gouv.fr 

Z KSIĘGI SYRACYDESASyr 3,2-6.12-14 

Pan uczcił ojca przez dzieci, 

a prawa matki nad synami utwierdził. 

Kto czci ojca, zyskuje odpuszczenie grzechów, 

a kto szanuje matkę, jakby skarby gromadził. 

Kto czci ojca, radość mieć będzie z dzieci, 

a w czasie modlitwy swej będzie wysłuchany. 

Kto szanuje ojca, długo żyć będzie, 

a kto posłuszny jest Panu, da wytchnienie swej matce. 

Synu, wspomagaj swego ojca w starości, 

nie zasmucaj go w jego życiu. 

A jeśliby nawet rozum stracił, miej wyrozumiałość, 

nie pogardzaj nim, choć jesteś w pełni sił. 

Miłosierdzie względem ojca nie pójdzie w zapomnienie, 

w miejsce grzechów zamieszka u ciebie. 

PSALM RESPONSORYJNYPs 128 

REFREN: Błogosławiony, kto się boi Pana 

Błogosławiony każdy, kto się boi Pana, 

kto chodzi Jego drogami. 

Bo z pracy rąk swoich będziesz pożywał, 

szczęście osiągniesz i dobrze ci będzie. 

Małżonka twoja jak płodny szczep winny 

we wnętrzu twojego domu. 

Synowie twoi jak sadzonki oliwki 

dokoła twojego stołu. 

Oto takie błogosławieństwo dla męża, 

który boi się Pana. 

Niechaj cię Pan błogosławi z Syjonu, 

oglądaj pomyślność Jeruzalem przez całe swe życie. 

Z LISTU ŚWIĘTEGO PAWŁA APOSTOŁA DO KOLOSANKol 3,12-21 

Bracia: 

Jako wybrańcy Boży, święci i umiłowani, obleczcie się w serdeczne 

miłosierdzie, dobroć, pokorę, cichość, cierpliwość, znosząc jedni drugich 

i wybaczając sobie nawzajem, jeśliby miał ktoś zarzut przeciw drugiemu: 

jak Pan wybaczył wam, tak i wy. 

Na to zaś wszystko przyobleczcie miłość, która jest więzią doskonałości. 

A sercami waszymi niech rządzi pokój Chrystusowy, do którego też zos-

taliście wezwani, w jednym Ciele. I bądźcie wdzięczni. 

Słowo Chrystusa niech w was przebywa z całym swym bogactwem: 

z wszelką mądrością nauczajcie i napominajcie samych siebie przez psal-

my, hymny, pieśni pełne ducha, pod wpływem łaski śpiewając Bogu 

w waszych sercach. I wszystko, cokolwiek działacie słowem lub czynem, 

wszystko czyńcie w imię Pana Jezusa, dziękując Bogu Ojcu przez Niego. 

Żony, bądźcie poddane mężom, jak przystało w Panu. Mężowie, miłujcie 

żony i nie bądźcie dla nich przykrymi. Dzieci, bądźcie posłuszne rodzicom 

we wszystkim, bo to jest miłe Panu. Ojcowie, nie rozdrażniajcie waszych 

dzieci, aby nie traciły ducha. 

AKLAMACJAKol 3,15a.16a Alleluja, Alleluja, Alleluja 

Sercami waszymi niech rządzi Chrystusowy pokój, 

słowo Chrystusa niech w was przebywa z całym swym bogactwem. 

SŁOWA EWANGELII WEDŁUG ŚW. ŁUKASZAŁk 2,41-52 

Rodzice Jezusa chodzili co roku do Jerozolimy na Święto Paschy. Gdy miał 

lat dwanaście, udali się tam zwyczajem świątecznym. Kiedy wracali 

po skończonych uroczystościach, został Jezus w Jerozolimie, a tego nie za-

uważyli Jego Rodzice. Przypuszczając, że jest w towarzystwie pątników, 

uszli dzień drogi i szukali Go wśród krewnych i znajomych. Gdy Go nie zna-

leźli, wrócili do Jerozolimy, szukając Go. 

Dopiero po trzech dniach odnaleźli Go w świątyni, gdzie siedział między 

nauczycielami, przysłuchiwał się im i zadawał pytania. Wszyscy zaś, którzy 

Go słuchali, byli zdumieni bystrością Jego umysłu i odpowiedziami. 

Na ten widok zdziwili się bardzo, a Jego Matka rzekła do Niego: „Synu, 

czemuś nam to uczynił? Oto ojciec Twój i ja z bólem serca szukaliśmy 

Ciebie”. Lecz On im odpowiedział: „Czemuście Mnie szukali? Czy nie wie-

dzieliście, że powinienem być w tym, co należy do mego Ojca?”. 

Oni jednak nie zrozumieli tego, co im powiedział. 

Potem poszedł z nimi i wrócił do Nazaretu; i był im poddany. A Matka Jego 

chowała wiernie wszystkie te wspomnienia w swym sercu. 

Jezus zaś czynił postępy w mądrości, w latach i w łasce u Boga i u ludzi. 

PATRONKA TYGODNIA: ŚW. KATARZYNA LABOURE 
Urodziła się w 1806 w Fain-les-Moutiers (Burgundia), w rodzinie chłopskiej 
(dziewiąta z jedenaściorga rodzeństwa). Po wczesnej śmierci matki pomagała 
ojcu (do szkół nie chodziła) w prowadzeniu gospodarstwa i wychowywaniu 
młodszego rodzeństwa. 

Mając 24 lata, po paru latach pracy w skromnej 
restauracji stryja w Paryżu i pensjonacie bratowej, 
została szarytką (Siostry Miłosierdzia). 

Nowicjat odbywała w Paryżu, w domu macierzystym 
zgromadzenia przy Rue de Bac, gdy w 1830, 
podczas rewolucji lipcowej (zamordowano m.in. króla 
Karola X) doznała objawienia maryjnego… 

Miała w sumie 5 objawień. W pierwszym Matka Boża  
skarżyła się na publiczne łamanie przykazań, za-
powiedziała kary, jakie spadną na Francję i za-
chęciła Katarzynę do modlitwy i uczynków pokut-
nych. O objawieniu 27.XI.1930 tak sama pisała: 
„Twarz miała dosyć odsłonioną, pod nogami zaś Jej 
była kula ziemska […]: przedstawia [ona] cały świat   

każdą osobę w szczególności […] Najświętsza Pan-
na rzekła do mnie: »Promienie, które widzisz spływające z mych dłoni, są sym-
bolem łask, jakie zlewam na tych, którzy mnie o nie proszą« […] Następnie otoczył 
Najświętszą Pannę […] podłużnookrągły pas, a na nim znajdował się napis złotymi 
literami: »O Maryjo bez grzechu poczęta, módl się za nami, którzy się do Ciebie 
uciekamy«. Potem usłyszałam głos: »Postaraj się o wybicie medalika według tego 
wzoru; wszyscy, którzy będą go nosili, dostąpią wielkich łask, szczególniej jeżeli 
go będą nosili na szyi« […] Na drugiej stronie [ujrzałam] literę M z wyrastającym 
ze środka krzyżem, a poniżej […] - Serce Jezusa otoczone cierniową koroną i Ser-

ce Maryi przeszyte mieczem”. 

O objawieniach wiedział spowiednik, o. Aladel, który po-
informował o nich abpa Paryża, bez podania imienia 
Katarzyny. Za zgodą abpa w 1832 wybito 1500 pierw-
szych medali. Wkrótce zyskał on miano „cudownego 
medalika”. W ciągu 10 lat w samym tylko Paryżu wybito 

ponad 60 milionów jego egzemplarzy… 

A Katarzyna pozostała cicha i nieznana. W 1831 rozpoczęła posługę w hospicjum 
w Paryżu, i tam w 1876 dokończyła swego skromnego, wypełnionego uciążliwymi 
posługami około starców i potrzebujących, życia. 

Ciało Katarzyny, w stanie nienaruszonym, spoczywa w kaplicy nowicjatu w domu 
macierzystym sióstr w Paryżu. W 24 lata po objawieniach Pius IX ogłosił dogmat 
Niepokalanego Poczęcia Maryi (1854), a 4 lata potem Matka Boża objawiła się 
jako Niepokalane Poczęcie św. Bernadetcie (1858). Nazwę "cudowny medalik" 
zatwierdziła Stolica Święta, a Leon XIII w 1894 zezwolił na coroczne obchodzenie 
święta Objawienia Cudownego Medalika (27 listopada). 

Beatyfikacji Katarzyny dokonał Pius XI w 1933, a do chwały świętych wyniósł ją 
Pius XII w 1947. (uroczystość 31 grudnia) 

il.: ŚW. KATARZYNA LABOURE (www.stcatherinelaboure.ie) i CUDOWNY MEDALIK (www.zrodlo.krakow.pl) 

http://www.swzygmunt.knc.pl/
http://www.culture.gouv.fr/public/mistral/joconde_fr?ACTION=RETROUVER&NUMBER=81&REQ=%28%28Vignon%29%20%3aTOUT%20%29
http://www.stcatherinelaboure.ie/biography.htm
http://www.zrodlo.krakow.pl/Archiwum/2003/48/14.html
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INFORMACJE PARAFIALNE 
 28.XII (poniedziałek): Rozpoczyna się WIZYTACJA DUSZPASTER-

SKA, czyli KOLĘDA: 

 Celem spotkań jest wspólna modlitwa w intencji rodziny, 
za chorych, zmarłych z rodziny, którą księża będą 
odwiedzać, i zapoznanie się z parafią, zwłaszcza w tym 
roku, kiedy do parafii przybyli nowi duszpasterze. 

 Program na najbliższy tydzień – patrz obok. 
 W soboty, dniu przygotowania do niedzieli, który księża 

pragną pozostawić wolnym na spotkania rodzinne, 
porządki, etc., odwiedzin nie będzie. Wszelako księża 
będą odwiedzać w soboty rodziny wcześniej umówione… 

 Ofiary zbierane przy okazji kolędy przeznaczone zostaną 
na spłacenie kolejnej raty za ogrzewanie kościoła. 
Za wszystkie ofiary serdeczne Bóg zapłać! 

 31.XII (czwartek): Ostatni dzień roku kalendarzowego 2009. 
Msza św. i nabożeństwo adoracyjne dziękczynno-przebła-
galne za mijający rok o 18:00. Serdecznie zapraszamy! 

 1.I (piątek): Nowy Rok 2010. UROCZYSTOŚĆ ŚWIĘTEJ BOŻEJ 

RODZICIELKI MARYI. 
 Jest to uroczystość obowiązująca, tzn. każdy 

chrześcijanin w tym dniu ma obowiązek! uczestniczyć 

we Mszy św. pod karą grzechu ciężkiego. 
 Msze św. o 8:45, 10:30, 12:00 i 18:00. 
 Za publiczne odmówienie hymnu O Stworzycielu Duchu 

przyjdź można uzyskać odpust zupełny. 
 Po sumie adoracja Najświętszego Sakramentu i mo-

dlitwy, z woli papieża, modlitwy o pokój na świecie. 
Zapraszamy! do wspólnej modlitwy. 

 Jest to także 1-SZY PIĄTEK MIESIĄCA. Na Mszy św. 
o 18:00 uczcimy Najświętsze Serce Pana Jezusa. 
Spowiedź 1szo-piątkowa ½ godz. przed każdą Mszą św. 

 2.I (sobota): 1-SZA SOBOTA MIESIĄCA. Na Mszy św. o 18:00, 

oddając hołd Niepokalanemu Sercu Maryi, modlić się 
będziemy o trzeźwość naszej parafii. 

 3.I (niedziela): 1-SZA NIEDZIELA MIESIĄCA. Po sumie 

comiesięczna adoracja Najświętszego Sakramentu, a po niej 
spotkanie Kół Żywego Różańca. 

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

 Zachęcamy do lektury prasy i wydawnictw katolickich! 

WITAMY! 
25.XII.2008 do grona członków Kościoła Powszechnego i naszej parafii 
przyjęci zostali, w Sakramencie Chrztu Świętego: 

 

Amelia Zofia PLUTA, Głosków 

 

Jakub ODOLIŃSKI, Brześce 

Julia RYLSKA, Obory 

Laura Weronika MĄKOSA, Obory 

Michalina MAĆKOWIAK, Mysiadło 

Nikola KWIATKOWSKA, Gassy 

Jam jest Alfa i Omega, mówi Pan Bóg, który jest, który był i który przychodzi, 
Wszechmogący 

INTENCJE MSZALNE I MODLITEWNE 

28.XII 
(poniedziałek) 

7:00  

  

29.XII 
(wtorek) 

7:00  

  

30.XII 
(środa) 

7:00  

  

31.XII 
(czwartek) 

7:00  

18:00 DZIĘKCZYNNO-PRZEBŁAGALNA ZA MIJAJĄCY 2009 ROK 

1.I 
(piątek) 

8:45 † Bronisława i Marii MAĆKOWIAK 

10:30 
† Marianny Franciszka Mieczysława MICHALSKICH 

Jana Stefanii LACH 

12:00 ZA PARAFIAN 

18:00 
† Heleny Leona LICHOCKICH 

Anny SKOCZEK 

2.I 
(sobota) 

7:30  

18:00  

3.I 
(niedziela) 

8:45 † Genowefy PINDELSKIEJ 

10:30 
† Eugeniusza WARGOCKIEGO 

Andrzeja i Anny OSIADACZ 
całej rodziny WARGOCKICH 

12:00 ZA PARAFIAN 

18:00 
† Zbigniewa Genowefy GUTOWSKICH 

całych rodzin JANISZKÓW i GUTOWSKICH 

PROGRAM WIZYTACJI DUSZPASTERSKIEJ (KOLĘDA) 
W najbliższym czasie Księża pragną złożyć wizytę mieszkańcom 
następujących wiosek: 

 28.XII (poniedziałek): Łęg, dwóch księży od 10:00 - jeden 
rozpocznie od strony Habdzina, drugi od Czernideł 

 29.XII (wtorek): Gassy, dwóch księży od 9:30 
 30.XII (środa): Dębówka, dwóch księży od 9:30 - jeden 

rozpocznie od strony Podłęcza, drugi od Kawęczyna 
 31.XII (czwartek):św. Sylwestra, w związku z przygotowania-

mi do spotkań w gronie rodziny i najbliższych, kolędy 
nie będzie 

Księża proszą o podwożenie na kolędę i zewnętrzny znak, 

że wizyta księdza jest OCZEKIWANA. 

ZDROWA BĄDŹ, MARYJA… 
Zdrowa bądź, Maryja, świata Tworca-ć sprzyja, 

Anioła posyła, pragnąc, abyś była 

Jego Rodzicielką, wszech pociechą wielką. 

Łaskąś napełniona, dary ozdobiona, 

Balsam nad woniami, słońce nad gwiazdami, 

A ty nad pannami i nad aniołami. 

Pan z tobą przebywa, skrzynio Boga żywa, 

Od wiekuś przejrzana, w raju obiecana, 

Długo pożądana, bez grzechu wydana. 

Błogosławionaś ty nad wszytkie niewiasty, 

Żywot porodziłaś, śmierć precz odpędziłaś, 

Wąż przez cię jest starty, raj znów otwarty. 

Błogosławion owoc, grzesznym ludziom pomoc, 

Który zniósł przeklęctwo, dał błogosławieństwo, 

Zguby nas pozbawił, dóbr wiecznych nabawił. 

Żywota twojego, o Panno, czystego, 

Duch Święty jest sprawcą, twego płodu dawcą, 

Matkąś się zjawiła, panieństwaś nie zbyła. 

Jezus, Syn twój miły, niech nam doda siły, 

O cna Rodzicielko, wszech Obronicielko, 

Byśmy Mu służyli, z Nim na wieki żyli. 

BARTOSZEWSKI, Walenty (1574 - 1645), „Parthenomelica”, Pienie XVIII 

 
MADONNA DELLA SCALA, CORREGGIO (ok. 1490, Correggio - 1534, Correggio), ok. 1523, fresk, 196×142 cm, 

Galleria Nazionale, Parma; źródło: www.wga.hu 

MSZE 

ŚWIĘTE 

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. (22) 754 47 32, fax. (22) 754 41 02; e-mail: swzygmunt.slomczyn@op.pl 

pon. wt. śr. pt. 09:00–10:00 

pon. wt. czw. 16:00–17:00 

soboty, niedziele i święta: Nieczynna 

WWW www.swzygmunt.knc.pl 
 

KSIĘŻA Proboszcz Józef NOWACKI, Wikariusz Kamil NOWACKI 
 

http://www.wga.hu/frames-e.html?/html/c/correggi/frescoes/m_scala.html
http://www.swzygmunt.knc.pl/

