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„Mamy pogrzebać się z Chrystusem przez chrzest, by z Nim zmartwychwstać; 628 zstąpmy z Nim, abyśmy z Nim zostali wyniesieni; wznieśmy się z Nim w górę, 

abyśmy z Nim dostąpili chwałyŚw. Grzegorz z Nazjanzu, Orationes, 40, 9: PG 36, 369 B”. „Wszystko, co dokonało się w Chrystusie, pozwala nam poznać, że po Jego kąpieli w 

wodzie Duch Święty z nieba unosi się nad nami, a przybrani przez głos Ojca, stajemy się synami BożymiŚw. Hilary z Poitiers, In evangelium Matthaei, 2: PL 9, 927”. [KKK, 537, fragm] 

TRZECIA NIEDZIELA PO NARODZENIU PAŃSKIM 
ŚWIĘTO CHRZTU PAŃSKIEGO 

 
CHRZEST CHRYSTUSA, ALLORI, Allessandro (1535, Florencja - 1607, Florencja), olejny na płótnie; 

źródło: www.steveartgallery.se 

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. 

Ponad wodami głos Pański, 

Pan ponad wód bezmiarem! 

Głos Pana potężny, 

głos Pana pełen dostojeństwa. 

Zagrzmiał Bóg majestatu: 

a w świątyni Jego wszyscy wołają: „Chwała”. 

Pan zasiadł nad potopem, 

Pan jako Król zasiada na wieki. 

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 każ-

dym 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. 

POCZĄTEK EWANGELII WEDŁUG ŚWIĘTEGO ŁUKASZAŁk 3,15-16.21-22 

Gdy lud oczekiwał z napięciem i wszyscy snuli domysły w sercach co do 

Jana, czy nie jest on Mesjaszem, on tak przemówił do wszystkich: 

„Ja was chrzczę wodą; lecz idzie mocniejszy ode mnie, któremu nie jestem 

godzien rozwiązać rzemyka u sandałów. On chrzcić was będzie Duchem 

Świętym i ogniem”. 

Kiedy cały lud przystępował do chrztu, Jezus także przyjął chrzest. A gdy 

się modlił, otworzyło się niebo i Duch Święty zstąpił na Niego w postaci 

cielesnej niby gołębica, a z nieba odezwał się głos: »Tyś jest mój Syn 

umiłowany, w Tobie mam upodobanie«. 

PATRON TYGODNIA: ŚW. ANTONIO MARIA PUCCI 
Eustacchio urodził się w 1819 w Vernio, w Toskanii. Był drugim z siedmiorga 
dzieci w chłopskiej rodzinie Augustyna i Marii Pucci. 

Choć ojciec pracował również jako zakrystianin w lokalnym kościele sprzeci-
wiał się początkowo powołaniu syna do życia zakonnego. 

Gdy ustąpił, 18-letni Eustacchio wstąpił do zakonu Sług 
Maryi (Ordo Servorum Mariae, serwici) we Florencji przyj-
mując imię, pod którym dziś jest znany: Antoniego Marii. 

Studiował klasykę i teologię. Święcenia przyjął w 1843. 

Gdy miał 28 lat został wysłany do nowej parafii 
św. Andrzeja w nadmorskiej miejscowości Viareggio, 
po trzech latach zostając jej proboszczem, i tam spędził 
resztę życia. 

Ten il curatino (mały proboszcz) przez 45 lat służył 
swoim parafianom, w szczególności opiekując się cho-
rymi, starszymi, biednymi. Jego oddanie i poświęcenie 
zapamiętano w szczególności w trakcie dwóch epidemii, 
które nawiedziły miasto w trakcie jego posługi. 

Antycypując niejako przyszłe wydarzenia (m.in. upadek 
państwa papieskiego, powstanie państwa włoskiego, li-
kwidację nauczania religii w szkołach) zakładał katolickie 
organizacje dla różnych kategorii swoich parafian 
(„antycypując powstanie organizacji Akcji Katolickiej”, jak 
mówił Jan XXIII podczas kanonizacji): braterstwo 
św. Ludwika (dla nauki katechizmu) i kongregację doktry-
ny katolickiej dla młodych, zrzeszenie Alma Maryi Boles-
nej dla mężczyzn, kongregację matek katolickich dla 
kobiet, zrzeszenie Służek Maryi dla dziewcząt i kobiet. 

W 1853 założył też przedszkole dla dzieci, organizację 
pomocy i nauczania dla dziewcząt oraz pierwszy hostel 
dla biednych chorych dzieci w Viareggio. Był też pro-

wincjałem zakonu serwitów w Toskanii (1183-1900). 

Zmarł w 1892 w Viareggio w rezultacie przeziębienia, którego nabawił się 
odwiedzając chorego parafianina. 

Pochowany został na lokalnym cmentarzu, a w 1920 jego ciało przeniesiono 
do kościoła św. Andrzeja, gdzie pasterzował tak długo. 

Beatyfikował go Pius XII w 1952. Kanonizowany został w 1962 przez Jana XXIII. 
Powiedział wtedy m.in. „W swym ziemskim życiu, w trakcie spełniania różnych ról 
swojego powołania, jasno wybijały się trzy nuty: życia Eucharystią, oddania Matce 
Bożej i naśladowania Dobrego Pasterza. Dla wszystkich wiernych, i dla całej 
ludzkości, są one przesłaniem o szczególnej mocy”. (uroczystość 12 stycznia) 

il.: ŚW. ANTONIO MARIA PUCCI, witraż, kościół św. Andrzeja, Viareggio (źródło: it.wikipedia.org) 

http://www.swzygmunt.knc.pl/
http://www.steveartgallery.se/picture/image-29870.htm
http://it.wikipedia.org/wiki/File:Viareggio,_chiesa_di_sant%27andrea,_vetrata_di_sant%27antonio_maria_pucci.JPG
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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. 

 10.I (niedziela): ŚWIĘTO CHRZTU PAŃSKIEGO 

 Zakończenie liturgicznego okresu Bożego Narodzenia. 
Od 11.I (poniedziałek) zaczyna się „okres zwykły”. 

 Przypominamy znaczenie daru jakim jest Sakrament 
Chrztu w naszym życiu, naszą odpowiedzialność za kościół 
naszego serca, rodziny i parafii. Modlitwami obejmujemy 
kapłanów którzy nam udzielali Sakramentu Chrztu św. 
rodziców i rodziców chrzestnych… 

 17.I (niedziela): Spotkanie rodziców i dzieci przygotowujących 

się do Pierwszej Komunii św. na Mszy św. o 18:00. 
 W zakrystii i kancelarii są przyjmowane intencje na rok 2010. 
 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! 
9.I.2010 do grona członków Kościoła Powszechnego i naszej parafii przyjęty 
został, w Sakramencie Chrztu Świętego: 

 Szymon Dariusz CHAJCZUK, Kawęczynek  

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. Józef BARAN, † 4.I.2010, l. 86 

śp. Jarosław Paweł GOŁAWSKI, † 2.I.2010, l. 32 

Wieczne odpoczywanie racz Im dać Panie! 

INTENCJE MSZALNE I MODLITEWNE 

11.I 
(poniedziałek) 

18:00 
O błogosławieństwo Boże dla rodziny 

BORKOWSKICH i TUTECKICH 

12.I 
(wtorek) 

18:00  

13.I 
(środa) 

18:00 
† Józefa DĄMŻAŁOWSKIEGO, w 15tą rocznicę śmierci, 

i całą rodzinę SZYMAŃSKICH 

14.I 
(czwartek) 

18:00 † Leokadii KOWALCZYK 

15.I 
(piątek) 

18:00 
† Zofii JARMUŁ, w 4tą rocznicę śmierci, 

Adama JONASZA 

16.I 
(sobota) 

18:00 
NOWENNA DO MATKI BOŻEJ NIEUSTAJĄCEJ POMOCY 

† Heleny Stanisława ZARON 
Ireny KULCZYŃSKIEJ, w 30tym dniu od pogrzebu 

17.I 
(niedziela) 

8:45 † Henryka IGNACZAKA, z racji imienin 

10:30 
† Henryka DUDKA i jego rodziców 

Heleny Piotra Jerzego MILEWSKICH 

12:00 ZA PARAFIAN 

18:00 
† Stanisława Feliksy GONCIKOWSKICH 

Jadwigi JANUSZ 
Heleny Lucyny Andrzeja MENTLAK 

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

 11.I (poniedziałek): Brześce, ul. Osiedlowa bl. no6, no8, no10 
– od 10:00; 
Brześce, ul Wiślana, Jesionowa, Osiedlowa bl. no4 
i pozostałe domy – od 11:00 

 12.I (wtorek): Obory, bl. no20 i no21 – od 10:00; 
Obory, bl. no19 – od 16:00 

 13.I (środa): Obory, bl. od no13 do no18 – od 10:00; 
Obory, bl. od no2 do no12 – od 14:00 

 14.I (czwartek): Obory-Osiedle, obok pałacu – od 15:00; 
Piaski – od 10:00 

 15.I (piątek): Turowice, przy szosie, Kawęczyn i Turowi-
ce, od Wierzbówki do szosy – dwóch księży od 10:00 

 16.I (sobota): Odwiedziny umawiane indywidualnie… 

Księża proszą o podwożenie na kolędę i zewnętrzny znak, 
że wizyta księdza jest OCZEKIWANA. 

POLSKIE MADONNY (129): PATRONKA GÓRNIKÓW I HUTNIKÓW Z PŁOK 
O początkach cudownego obrazu niewiele wiadomo (w 1793 spłonął stary 

kościół i archiwum parafialne). Sama parafia Narodzenia Najświętszej 

Maryi Panny w Płokach (nazwa pochodzi od płukania w rzece Strumień 

wydobywanych z ziemi kopalin), powstała już ok. 1300. Analizy historycz-

ne i zabiegi konserwatorskie świadczą wszelako, że wizerunek – oparty 

na bizantyjskim typie Hodegetrii (Matki Bożej z Dzieciątkiej tronującej), 

z dodatkowymi cechami sztuki polskiej – powstał w XV w. w krakowskiej 

szkole. Obraz płocki można przeto przypisać mecenatowi rodziny 

Tęczyńskich z Tęczyna. 

Oryginalne gotyckie tło wizerunku, 

namalowanego techniką temperową na de-

sce lipowej (65×93 cm), nie zachowało się 

i zostało w okresie baroku zeskrobane i po-

kryte nowym, ale w czasie ostatniej 

konserwacji tło barokowe pokryto imitacją 

gotyckiego, wykonaną w srebrzonym 

goldlakowym metalu… 

O tym, że kult imago gratiosa (łaskami 

słynącego obrazu) trwał od dawna świadczą 

zachowane sztychy z XVII w. przedstawia-

jące cudowny wizerunek. Najstarszy, wyko-

nany przez Tobiasza Stechela z Krakowa, 

podpisany jest Effigies Beata Virginis Mariae 

in ecclesia Plecemsi… 

Do II wojny światowej na główne święto 

sanktuarium w Płokach (8 września) przybywało ok. 50 tys. pielgrzymów. 

Po wojnie, w wyniku komunistycznych represji i utrudnień pielgrzymki 

zaczęły mieć charakter indywidualnej inicjatywy i dziś łączna ilość 

pielgrzymów dochodzi do 30 tys. 

A owe represje nie były przypadkowe. W latach 1937-1946 proboszczem 

w Płokach był Sługa Boży ks. Michał Rapacz. W czasie okupacji 

niemieckiej, nie angażując się w politykę (acz współpracował z Armią 

Krajową), głosił kazania o treści czysto religijnej, podtrzymywał ludzi 

na duchu, organizował życie parafialne. Po wojnie natomiast zaczął poma-

gać żołnierzom ukrywającym się przed polskim ramieniem KGB, czyli UB. 

Nie godził się z powojenną rzeczywistością nowej okupacji sowieckiej. 

Odważnie krytykował dojście do władzy zwolenników ateizmu. 

A terror się wzmagał. O proboszczu z Płok, o jego fizycznej likwidacji, 

otwarcie debowała partia komunistyczna. Namawiano go do wyjazdu – 

odmówił. „Choćbym miał trupem paść, nie zaprzestanę Ewangelii głosić 

i nie wyrzeknę się własnego krzyża" – miał mówić podczas kazania. 

W 1946, tuż przed sfałszowanym „głosowaniem 

ludowym”, w trakcie najbardziej intensywnej ak-

cji terrorystycznej czerezwyczajek komunistycz-

nych (zwanych „szwadronami śmierci”), na ple-

banię wpadli uzbrojeni mężczyźni przebrani 

za partyzantów. Wywlekli księdza na zewnątrz 

(miał żegnać się mówiąc „Fiat voluntas Tua, 

Domine”), tam torturowali i zamordowali. 

Śledztwo oczywiście umorzono. Akta sprawy 

zaginęły, a przesłuchiwani ok. 2000 r. UB-owcy 

nic nie pamiętali… 

Akta sprawy beatyfikacyjnej zamordowanego 

Sługi Bożego – ofiary, jak ks. Jerzy Popiełuszko, 

komunistycznego terroru - znajdują się w Kon-

gregacji ds. Świętych w Rzymie. 

Koronacji obrazu 8.ix.1982 dokonał kard. Franciszek Macharski. Mówił 

wtedy „Rodzino polska, bądź sobą, a uratujesz Polskę i chrześcijaństwo na 

tej ziemi!”, a Jan Paweł II w specjalnym liście wołał „Niech to sanktuarium 

stanie się jeszcze bardziej ostoją wiary i wierności…” 

W 1998 rekoronacji (oryginalne korony skradziono) dokonał ponownie 

kard. Macharski, metropolita krakowski. 

adres: Parafia Narodzenia NMP, Płoki, ul. Główna 2, 32-543 Myślachowice 
il. Sługa Boży ks. Michał Rapacz, Płoki źródło: www.sanktuariumploki.diecezja.pl 

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.sanktuariumploki.diecezja.pl/
http://www.swzygmunt.knc.pl/

