
   

„„NNAA  ŚŚWWIIEECCIIEE  BBYYŁŁOO  SSŁŁOOWWOO,,  AA  ŚŚWWIIAATT  SSTTAAŁŁ  SSIIĘĘ  PPRRZZEEZZ  NNIIEE,,  
LLEECCZZ  ŚŚWWIIAATT  GGOO  NNIIEE  PPOOZZNNAAŁŁ……””  

NR I/2010 (403) GAZETKA PARAFII ŚW. ZYGMUNTA W SŁOMCZYNIE 3 STYCZNIA 2010 
 

Wydanie internetowe: www.swzygmunt.knc.pl strona — 1 — 

„Gdy jednak nadeszła pełnia czasu, zesłał Bóg Syna swego, zrodzonego z niewiasty, zrodzonego pod Prawem, aby wykupił tych, którzy podlegali Prawu, 389, 

2763 abyśmy mogli otrzymać przybrane synostwo”Ga 4, 4-5. Oto „Ewangelia o Jezusie Chrystusie, Synu Bożym”Mk 1, 1: Bóg nawiedził swój ludPor. Łk 1, 68. Wypełnił 

obietnice dane Abrahamowi i jego potomstwuPor. Łk 1 55; uczynił więcej, niż można było oczekiwać: zesłał swego „Syna umiłowanego”Mk 1, 11. [KKK, 422] 

DRUGA NIEDZIELA PO NARODZENIU PAŃSKIM 

 
NARODZINY SŁOWA, RAFFAELLO, Sanzio (1483, Urbino - 1520, Rzym), 1518-19, fresk, Palazzi Pontifici, 

Logia Raffaella, Watykan; źródło: www.christusrex.org 

Z KSIĘGI SYRACYDESASyr 24, 1-2.8-12 

Mądrość wychwala sama siebie, 

chlubi się pośród swego ludu. 

Otwiera swe usta na zgromadzeniu Najwyższego 

i ukazuje się dumnie przed Jego potęgą: 

Wtedy przykazał mi Stwórca wszystkiego, 

Ten, co mnie stworzył, wyznaczył mi mieszkanie 

i rzekł: »W Jakubie rozbij namiot 

i w Izraelu obejmij dziedzictwo«. 

Przed wiekami, na samym początku mię stworzył 

i już nigdy istnieć nie przestanę. 

W świętym przybytku, w Jego obecności, 

zaczęłam pełnić świętą służbę 

i przez to na Syjonie mocno stanęłam. 

Podobnie w mieście umiłowanym dał mi odpoczynek, 

w Jeruzalem jest moja władza. 

Zapuściłam korzenie w sławnym narodzie, 

w posiadłości Pana, w Jego dziedzictwie. 

PSALM RESPONSORYJNYPs 147 

REFREN: Słowo Wcielone wśród nas zamieszkało 

Chwal, Jerozolimo, Pana, 

wysławiaj twego Boga, Syjonie. 

Umacnia bowiem zawory bram twoich 

i błogosławi synom twoim w tobie. 

Zapewnia pokój twoim granicom 

i wyborną pszenicą hojnie ciebie darzy. 

Śle swe polecenia na krańce ziemi 

i szybko mknie Jego słowo. 

Oznajmił swoje słowo Jakubowi, 

Izraelowi ustawy swe i wyroki. 

Nie uczynił tego dla innych narodów. 

Nie oznajmił im swoich wyroków. 

Z LISTU ŚWIĘTEGO PAWŁA APOSTOŁA DO EFEZJANEf 1, 3-6.15-18 

Niech będzie błogosławiony Bóg i Ojciec 

Pana naszego Jezusa Chrystusa, 

który napełnił nas 

wszelkim błogosławieństwem duchowym 

na wyżynach niebieskich w Chrystusie. 

W Nim bowiem wybrał nas przed założeniem świata, 

abyśmy byli święci i nieskalani przed Jego obliczem. 

Z miłości przeznaczył nas dla siebie 

jako przybranych synów przez Jezusa Chrystusa, 

według postanowienia swej woli, 

ku chwale majestatu swej łaski, 

którą obdarzył nas w Umiłowanym. 

Przeto i ja usłyszawszy o waszej wierze w Pana Jezusa i o miłości 

względem wszystkich świętych, nie zaprzestaję dziękczynienia, 

wspominając was w moich modlitwach. Proszę w nich, aby Bóg Pana 

naszego Jezusa Chrystusa, Ojciec chwały, dał wam ducha mądrości i obja-

wienia w głębszym poznawaniu Jego samego. Niech da wam światłe oczy 

serca, tak byście wiedzieli, czym jest nadzieja waszego powołania, czym 

bogactwo chwały Jego dziedzictwa wśród świętych. 

AKLAMACJA1 Tm 3, 16 Alleluja, Alleluja, Alleluja 

Chrystus został ogłoszony narodom, znalazł wiarę w świecie, 

Jemu chwała na wieki. 

POCZĄTEK EWANGELII WEDŁUG ŚWIĘTEGO JANAJ 1, 1-18 

Na początku było Słowo, a Słowo było u Boga, i Bogiem było Słowo. Ono 

było na początku u Boga. Wszystko przez Nie się stało, a bez Niego nic 

się nie stało, co się stało. W Nim było życie, a życie było światłością ludzi, 

a światłość w ciemności świeci i ciemność jej nie ogarnęła. 

Pojawił się człowiek posłany przez Boga, Jan mu było na imię. Przyszedł on 

na świadectwo, aby zaświadczyć o Światłości, by wszyscy uwierzyli przez 

niego. Nie był on światłością, lecz posłanym, aby zaświadczyć o Światłości. 

Była Światłość prawdziwa, która oświeca każdego człowieka, gdy na świat 

przychodzi. 

Na świecie było Słowo, a świat stał się przez Nie, lecz świat Go nie poznał. 

Przyszło do swojej własności, a swoi Go nie przyjęli. Wszystkim tym 

jednak, którzy Je przyjęli, dało moc, aby się stali dziećmi Bożymi, tym, 

którzy wierzą w imię Jego, którzy ani z krwi, ani z żądzy ciała, ani z woli 

męża, ale z Boga się narodzili. 

Słowo stało się ciałem i zamieszkało między nami. I oglądaliśmy Jego 

chwałę, chwałę, jaką Jednorodzony otrzymuje od Ojca, pełen łaski 

i prawdy. 

Jan daje o Nim świadectwo i głośno woła w słowach: „Ten był, o którym 

powiedziałem: Ten, który po mnie idzie, przewyższył mnie godnością, 

gdyż był wcześniej ode mnie”. Z Jego pełności wszyscyśmy otrzymali łaskę 

po łasce. Podczas gdy Prawo zostało nadane przez Mojżesza, łaska i praw-

da przyszły przez Jezusa Chrystusa. Boga nikt nigdy nie widział. 

Jednorodzony Bóg, który jest w łonie Ojca, o Nim pouczył. 

PATRONKA TYGODNIA: ŚW. ZDZISŁAWA CZESKA, ŻONA I MATKA 
Zdzisława, urodzona ok. 1215, była pierwszą z pięciorga dzieci głęboko wierzącej 
rodziny szlacheckiej Przybysława z Krzyżanowa i Sybili, pochodzącej z południo-
wych Włoch. Cysters Henryk Rzezbarz ze Ždaru tak oto ok. 1300 pisał w łaciń-
skiej kronice: „Z tego małżeństwa wzeszły przepiękne córki, którym dostało się 
później wielkiej chwały. […]. Pierwsza z tych córek nazywała się Zdzisława…”. 

Rodzice służyli na dworze królewskim Przemy-
sła Otokara I, a potem Wacława I. Sybila byla 
damą dworu Kunegundy, narzeczonej a później 
żony Wacława; Przybysław pierwszym urzędni-
kiem królewskim w Brnie i okolicach, oraz zam-
ku Veveri. Byli współzałożycielami klasztoru 
cystersów i maryjnego kościoła w Ždarze. 

Zdzisławę Bóg powołał do małżeństwa. Henryk 
Rzezbarz tak pisał o tym: „Gdy dziewczęta 
dorosły, Hawel, Boczek i Smil wzięli je sobie 
za żony”. Mężem Zdzisławy został Hawel, 
kasztelan zamku w Lemberku. 

Mieli czworo dzieci, które Zdzisława wzorowo 
wychowywała. 

Troszczyła się o ewangelizację okolicznych 
ziem. Wraz z mężem ufundowała klasztory do-
minikańskie w Turnovie i Jablonném (wokół 

nich powstały miasta). Była tercjarką dominikańską, oddaną modlitwie i ludziom. 
Słynęła jako opiekunka ubogich: współcześni nazywali ją Matką Biedaków. 
A kroniki klasztorne przypisują jej wstawiennictwu liczne cudowne uzdrowienia. 

Zmarła młodo w 1252 w Jablonném i tam w kościele św. Wawrzyńca została 
pochowana. Kronikarz pisał: „Z niej wzeszła cierpiącym wielka radość. Pięciu 
zmarłych Bożą mocą wskrzesiła. Wielu ślepych oświeciła, wiele chromych i trę-
dowatych uzdrowiła i nad innymi wielkie cuda czyniła”. 

Tę patronkę młodych małżeństw i matek błogosławioną ogłosił Pius X w 1907 
a kanonizował Jan Paweł II w 1995. Mówił wtedy: „wyróżniała się nadzwyczajną 
zdolnością do poświęcania się innym. […] Była – […słowami…] Pawła VI – 
‘przykładem małżeńskiej wierności, protektorką życia duchowego rodziny i ucz-
ciwości w obyczajach’. Potwierdza to również jej wielkoduszne zaangażowanie 

na polu dobroczynności i opieki nad potrzebującymi, zwłaszcza obłożnie chorymi 
[…] Potrafiła uczynić z samej siebie dar, zgodnie ze słowami Jezusa: »Więcej 
szczęścia jest w dawaniu aniżeli w braniu«

Dz 20, 35
” (uroczystość 3 stycznia) 

il.: ŚW. ZDZISŁAWA, zamek na Lemberku (?) (źródło: www.czecot.com) 

http://www.swzygmunt.knc.pl/
http://www.christusrex.org/www1/stanzas/L49-Loggia.html
http://www.czecot.com/cz/?page=14&id=8026
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INFORMACJE PARAFIALNE 
 Trwa WIZYTACJA DUSZPASTERSKA, czyli KOLĘDA: 

 Program na najbliższy tydzień – patrz poniżej. 

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

 W okresie KOLĘDY kancelaria parafialna czynna jest 
od poniedziałku do piątku od 9:00 do 10:00. 

 6.I (środa): UROCZYSTOŚĆ OBJAWIENIA PAŃSKIEGO – TRZECH 

KRÓLI 
 Msze św. o 8:45 i 18:00. 
 Poświęcenie kadzidła i kredy podczas każdej Mszy św. 

 9.I (sobota) 
 Wypominki o 17:30. 
 Msza św. za zmarłych z wypominek o 18:00. 

Na naszą modlitwę czekają! dusze w czyśćcu cierpiące… 
 10.I (niedziela): ŚWIĘTO CHRZTU PAŃSKIEGO 

 Zakończenie okresu Bożego Narodzenia. 
 Spotkanie kandydatów do bierzmowania na Mszy św. 

o 12:00. Obecność wszystkich obowiązkowa!!! 

 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! 

INTENCJE MSZALNE I MODLITEWNE 

4.I 
(poniedziałek) 

7:30  

18:00 
† Stanisławy Józefa Jana WYSZOGRODZKICH 

Wacławy Antoniego ZDUŃCZYKÓW 

5.I 
(wtorek) 

7:30  

  

6.I 
(środa) 

8:45  

18:00 
† Anieli Zaręba Mieczysława MATEŃKO 

Tadeusza KRYCZKA 

7.I 
(czwartek) 

7:30  

18:00  

8.I 
(piątek) 

7:30  

18:00 
† Andrzeja KOWALCZYKA 

Joanny Antoniego JÓŹWIKÓW 

9.I 
(sobota) 

7:30  

17:30 WYPOMINKI 

18:00 ZA ZMARŁYCH Z WYPOMINEK 

10.I 
(niedziela) 

8:45 † Józefa Jana ORNAT 

10:30 † Wiktora SUWARĘ, w 9tą rocznicę śmierci 

12:00 ZA PARAFIAN 

18:00 
† Janiny, w 8mą rocznicę śmierci, i Stanisława 

MILEWSKICH 

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

 4.I (poniedziałek): Czernidła – jeden ksiądz od 10:00; 

Podłęcze, no1 - 45 – jeden ksiądz od 11:00 
 5.I (wtorek): Brześce, strona lewa, numery parzyste, no2 - 30 

– jeden ksiądz od 10:00; 
Podłęcze, od no46 do końca – jeden ksiądz od 16:00 

 6.I (środa): Brześce, strona lewa, numery parzyste, 
no34 - 70 – jeden ksiądz od 10:00; 
Brześce, strona prawa, numery nieparzyste, no1 - 57 
– jeden ksiądz od 10:00 

 7.I (czwartek): Brześce, strona lewa, numery parzyste, 
no72 - 100 – jeden ksiądz od 10:00; 
Brześce, strona prawa, numery nieparzyste, no59 - 87 
– jeden ksiądz od 15:00 

 8.I (piątek): Brześce, strona lewa, numery parzyste, 
no102 - 122 – jeden ksiądz od 14:00; 
Brześce, strona prawa, numery nieparzyste, no89 - 115 
– jeden ksiądz od 14:00 

 9.I (sobota): Odwiedziny umówione indywidualnie… 

Księża proszą o podwożenie na kolędę i zewnętrzny znak, 

że wizyta księdza jest OCZEKIWANA. 

NIEZWYKŁE WIZERUNKI (9): DZIECIĄTKO Z DEOLS… 
W 1187 we Francji trwała wojna między królem Filipem Augustem a rosz-

czącym sobie prawa do tronu francuskiego królem Anglii Henrykiem, 

wspieranym przez synów: Ryszarda Lwie Serce i Jana bez Ziemi. Wojska 

angielskie okupowały m.in. Deols na przedmieściach Chatearoux, 

gdzie znajdowało się znane opactwo benedyktyńskie. 

Na placu przed kościołem żołnierze angielscy grali w kości. Jeden z nich, 

rozżalony niepowodzeniami i przegranymi (pewnie pochodzącymi z ra-

bunku…), zaczął rzucać z wściekłości kamieniami. Jeden z nich skierował 

w stronę Matki Bożej z Dzieciątkiem, znajdującą się w tympanonie 

nad portalem wejściowym kościoła, doznającą czci wiernych. Kamień trafił 

w ra-mię Dzieciątka Jezus i odłamał dłoń. 

Kronikarz zanotował: „Z uszkodzonego ramienia owej figury trysnęła 

struga krwi, tworząc na ziemi kałużę. Osobnik, który rzucił kamieniem, 

popadł w obłęd i z miejsca legł martwy”… 

Zbiegli się zakonnicy i poczęli ją zbierać sączącą się krew… 

Następnego dnia na placu zjawił się książę Jan bez Zie-

mi. Podczas inspekcji miejsca znalazł odłamaną dłoń 

Dzieciątka Jezus. Gdy ją podniósł i owinął płaczem 

zaczął z niej wypływać czerwony płyn… 

Zgromadzoną krew i dłoń przewieziono później do An-

glii i przechowywano w kaplicy poświęconej Naj-

świętszej Dziewicy, gdzie zaginęły(?). 

Natomiast figurka Matki Bożej z Dzieciątkiem, 

przechowywana w kaplicy opactwa w Deols, 

przez następne stulecia doznawała wielkiej czci. Matkę 

Bożą cudu z Deols odwiedzali papieże, książęta 

Kościoła i książęta docześni. 

Aż do czasów rewolucji francuskiej, gdy opactwo 

obrócono w ruinę i splądrowano. Figurka uległa 

poważnemu uszkodzeniu i, gdyby nie ofiarność i odwaga bezimiennych 

wiernych, pewnie by zaginęła, tak jak wiele wspaniałych zabytków sztuki 

chrześcijańskiej w tych latach pogardy. Figurkę Matki Bożej i dzieciątka 

przechowała jednak pewna staruszka i w ten sposób przetrwała do na-

szych czasów. 

Odnowiono ją w XIX w. W 1899 została koronowana i do dziś prze-

chowywana jest kościele św. Etienne. Poranione ramię Jezusa wciąż z wy-

rzutem patrzy na odwiedzających… 

il. „Cuda Eucharystyczne”, Joan Carrol CRUZ, Gdańsk, 2005 

UŚMIECHNIJCIE SIĘ DO PRZYSZŁOŚCI… 
Są dwie wizje Europy. 

Jedna z nich łączy wielką tradycję dwóch tysiącleci, w której Chrystus […] 

ukazuje prawdę niosącą wyzwolenie. Druga zaś eliminuje Boga: Żyjmy tak 

jakby Boga nie było!Jan Paweł II, Warszawa - Agrykola, 1991. 

W Gnieźnie do prezydentów siedmiu państw Europy Jan Paweł II mówił: 

Do prawdziwego zjednoczenia Kontynentu Europejskiego jeszcze daleka 

droga. Nie będzie jedności Europy, dopóki nie będzie ona wspólnotą 

ducha… Zrąb tożsamości Europy jest zbudowany na chrześcijaństwie! 

W Parlamencie Europy w 1988 roku tłumaczył Ojciec Święty: Przecież 

kultura Europy inspirowana wiarą chrześcijańską tak głęboko naznaczyła 

dzieje wszystkich ludów Europy: greckich, łacińskich, germańskich i sło-

wiańskich. 

A Norwid mi pomaga: 

Kultura to żaden cud, 

to tylko zwykła świeczka, 

to tych spod serca kilka nut 

ludzkość serdeczna. 

Więc jaka będzie ta Europa? 

Będzie chrześcijańska, jeżeli my, chrześcijanie, podejmiemy orędzie 

krzyża. A krzyż ma na całą Europę ramionaA. Mickiewicz. 

Ludzie noworoczni! Uśmiechnijcie się do przyszłości: 

Bo dobre czasy nadchodzą. 

Drzwi otwórzcie szeroko. 

Niech wejdzie Błogosławiony. 

Śpiewajcie to zawołanie dziś w Polsce i w Rzymie. 

Nie bójcie się Chrystusa. 

On jest wczoraj, dziś i zawsze. 

On jest Królem przyszłego wieku. 

Jego są czasy i pokolenia. 

Dla Niego wszystko żyje. 

Więc przyjdź szybko Panie Jezu. 

ZAWITKOWSKI, Józef, bp /ks. Tymoteusz/ (ur. 1938, Żdżary), 2000, 2001, bazylika św. Krzyża 

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 
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