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Oblubieńczy związek Boga z Jego ludem – Izraelem był przygotowaniem do nowego i wiecznego Przymierza, w którym Syn Boży przez wcielenie i oddanie 

swego życia zjednoczył się w pewien sposób z całą zbawioną przez siebie ludzkością, przygotowując ją w ten sposób na „Gody Baranka”Ap 19, 7. 9. [KKK, 1612] 

DRUGA NIEDZIELA ZWYKŁA 

 
WESELE W KANIE, BLOCH, Carl Heinrich (1834, Kopenhaga – 1890, Kopenhaga), olejny na płycie mosiężnej, 

9787cm, Hope Gallery; źródło: www.carlbloch.com 

Z KSIĘGI PROROKA IZAJASZAIz 62,1-5 

Przez wzgląd na Syjon nie umilknę, przez wzgląd na Jerozolimę nie spocznę, 

dopóki jej sprawiedliwość nie błyśnie jak zorza i zbawienie jej nie zapłonie 

jak pochodnia. 

Wówczas narody ujrzą twą sprawiedliwość i chwałę twoją wszyscy królowie. 

I nazwą cię nowym imieniem, które usta Pana oznaczą. 

Będziesz prześliczną koroną w rękach Pana, królewskim diademem w dłoni 

twego Boga. Nie będą więcej mówić o tobie „Porzucona”, o krainie twej 

już nie powiedzą „Spustoszona”. Raczej cię nazwą „Moje w niej upodobanie”, 

a krainę twoją „Poślubiona”. Albowiem spodobałaś się Panu i twoja kraina 

otrzyma męża. 

Bo jak młodzieniec poślubia dziewicę, tak twój Budowniczy ciebie poślubi, 

i jak oblubieniec weseli się z oblubienicy, tak Bóg twój tobą się rozraduje. 

PSALM RESPONSORYJNYPs 96 

REFREN: Pośród narodów głoście chwałę Pana 

Śpiewajcie Panu pieśń nową, 

śpiewaj Panu, ziemio cała. 

Śpiewajcie Panu, sławcie Jego imię, 

każdego dnia głoście Jego zbawienie. 

Głoście Jego chwałę wśród wszystkich narodów, 

rozgłaszajcie Jego cuda pośród wszystkich ludów. 

Oddajcie Panu chwałę i uznajcie Jego potęgę. 

Oddajcie Panu chwałę należną Jego imieniu. 

Uwielbiajcie Pana w świętym przybytku. 

Zadrżyj, ziemio cała, przed Jego obliczem. 

Głoście wśród ludów, że Pan jest królem, 

będzie sprawiedliwie sądził ludy. 

Z PIERWSZEGO LISTU ŚWIĘTEGO PAWŁA APOSTOŁA DO KORYNTIAN1 Kor 12,4-11 

Bracia: 

Różne są dary łaski, lecz ten sam Duch; różne też są rodzaje posługiwania, 

ale jeden Pan; różne są wreszcie działania, lecz ten sam Bóg, sprawca 

wszystkiego we wszystkim. 

Wszystkim zaś objawia się Duch dla wspólnego dobra. Jednemu dany jest 

przez Ducha dar mądrości słowa, drugiemu umiejętność poznawania 

według tego samego Ducha, innemu jeszcze dar wiary w tymże Duchu, 

innemu łaska uzdrawiania przez tego samego Ducha, innemu dar 

czynienia cudów, innemu proroctwo, innemu rozpoznawanie duchów, 

innemu dar języków i wreszcie innemu łaska tłumaczenia języków. 

Wszystko zaś sprawia jeden i ten sam Duch, udzielając każdemu tak, 

jak chce. 

AKLAMACJA2 Tes 2,14 Alleluja, Alleluja, Alleluja 

Bóg wezwał nas przez Ewangelię, 

abyśmy dostąpili chwały naszego Pana, Jezusa Chrystusa. 

SŁOWA EWANGELII WEDŁUG ŚWIĘTEGO JANAJ 2,1-12 

W Kanie Galilejskiej odbywało się wesele i była tam Matka Jezusa. 

Zaproszono na to wesele także Jezusa i Jego uczniów. 

A kiedy zabrakło wina, Matka Jezusa mówi do Niego: „Nie mają już wina”. 

Jezus Jej odpowiedział: »Czyż to moja lub Twoja sprawa, Niewiasto? 

Czyż jeszcze nie nadeszła godzina moja?«. Wtedy Matka Jego powiedziała 

do sług: „Zróbcie wszystko, cokolwiek wam powie”. 

Stało zaś tam sześć stągwi kamiennych przeznaczonych do żydowskich 

oczyszczeń, z których każda mogła pomieścić dwie lub trzy miary. Rzekł 

do nich Jezus: »Napełnijcie stągwie wodą«. I napełnili je aż po brzegi. 

Potem do nich powiedział: »Zaczerpnijcie teraz i zanieście staroście 

weselnemu«. Oni zaś zanieśli. 

A gdy starosta weselny skosztował wody, która stała się winem – 

nie wiedział bowiem, skąd ono pochodzi, ale słudzy, którzy czerpali wodę, 

wiedzieli - przywołał pana młodego i powiedział do niego: „Każdy człowiek 

stawia najpierw dobre wino, a gdy się napiją, wówczas gorsze. 

Ty zachowałeś dobre wino aż do tej pory”. 

Taki to początek znaków uczynił Jezus w Kanie Galilejskiej. Objawił swoją 

chwałę i uwierzyli w Niego Jego uczniowie. 

Następnie On, Jego Matka, bracia i uczniowie Jego udali się do Ka-

farnaum, gdzie pozostali kilka dni. 

PATRON TYGODNIA: ŚW. WINCENTY, DIAKON I MĘCZENNIK 
Urodził się w III w. w Huesca w Hiszpanii, w znakomitej rodzinie rzymskiej. Ojcem 
był Eutrycjusz (Eutycus) a matką Enola, pochodząca z Huesca. 

Kształcił się pod kierunkiem biskupa Saragossy, Waleriusza, po czym został 
przez niego wyświęcony na diakona. Zastępował biskupa w głoszeniu kazań 
i publicznym nauczaniu (biskup miał wadę wymowy). Powierzono mu też opiekę 
nad ubogimi i zarządzanie dobrami diecezji. 

Za cesarza Dioklecjana w czasie prześladowań chrześcijan został z Waleriuszem 
aresztowany i zawleczony w łańcuchach do więzienia w Walencji. Tam trzymano 
go przez pewien czas. W 303 (304?), po dekrecie o zniszczeniu ksiąg 
liturgicznych, pretor Dacjan zesłał Waleriusza na wygnanie, a Wincentego, 
po odmowie złożenia hołdu bożkom, poddał w Saguncie pod Walencją torturom. 

Chcąc wyciągnąć z Walentego zeznania o miejscu przechowywania ksiąg diece-
zjalnych chłostano go, wieszano na haku, rozciągano, wreszcie smażono na rusz-
cie i polewano rozpalonym tłuszczem. Bezskutecznie, wiara była silniejszą: 

Kraty jak piła zębate 
Zębem się jeżą niegęstym, 
Pod nimi gruby stos węgla 

Gorącym zionie podmuchem. 

Na stos ten chętnie wstępuje 
Święty bohater, bez strachu, 

Jakby już pewny nagrody 
W niebie na podium wstępował… 

(Prudencjusz, „Wieńce męczeńskie”, fragm.)
 

Na noc, straszliwie poranionego, 
wrzucono go do celi zasłanej pokru-
szonymi kawałkami naczyń glinia-
nych. Gdy i to nie pomogło (ponoć 
aniołowie zmienili skorupy w kwiaty 
i rozświetlili celę, w wyniku czego nawrócił się strażnik…) próbowano obietnicami 
wymusić zaprzaństwo – położono go w czystym i miękkim łożu… Nie ugiął się. 
Przed ponowieniem tortur odszedł do Pana… 

Wściekłość oprawców jednakże na tym nie skończyła się. Ciało rzucono sępom 
na pożarcie, ale zostały przegonione przez kruka. Wrzucono więc je do morza, ale 
prąd wyrzucił je na brzeg, gdzie zostało odnalezione przez pobożną wdowę i po-
chowane ze czcią… 

Po zaprzestaniu prześladowań kult Wincentego rozszerzał się szybko. Pruden-
cjusz poświęcił mu jeden ze swoich „Wieńców męczeńskich”. Kazanie o Win-
centym napisał św. Augustyn

kaz. 275
. W miejscu wyrzucenia ciała na brzeg 

wybudowano kaplicę. Jego relikwiami – poza Saragossą - szczyci się Lizbona 
(od 1175), Cremona, Bari, Paryż. W Rzymie poświęcono mu trzy kościoły. 

Jest patronem Portugalii oraz leśników, drwali i rolników. (uroczystość 22 stycznia) 

il.: MĘCZEŃSTWO ŚW. WINCENTEGO, ok 1007, fresk, bazylika św. Wincentego, Galliano 
(źródło: www.wga.hu) 

http://www.swzygmunt.knc.pl/
http://www.carlbloch.com/php/artwork.php?artwork=706
http://www.wga.hu/frames-e.html?/html/zgothic/mural/11c2/01gallia.html
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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. 

 Wszystkim, którzy w tym tygodniu przyjmowali naszych 
Pasterzy z wizytą duszpasterska Kapłani składają 
serdeczne Bóg zapłać! Dziękują osobom, którzy ich pod-

wozili, dziękują za ofiary składane na spłacenie 
należności za ogrzewanie kościoła, dziękują za poczę-
stunki i wszelkie objawy gościnności i życzliwości! 

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

 17.I (niedziela): 

 W Kościele Powszechnym rozpoczyna się Tydzień 
Modlitw o Jedność Chrześcijan, obchodzony w tym 
roku pod hasłem: „Wy jesteście świadkami tego”Łk 24, 48. 
Sprawę zjednoczenia wszystkich Kościołów Chrześ-
cijańskich polecamy modlitwie! wszystkich parafian. 

 Ofiary zbierane na tacę przeznaczone zostaną na pomoc 
dla mieszkańców Haiti dotkniętych trzęsieniem ziemi. 
Chrześcijanie nie mogą obojętnie patrzeć na tragedię 
narodu, któremu trzęsienie ziemi zabrało domy, szpitale 
najbliższych. Za złożone ofiary, w imieniu cierpiącego 
narodu, składamy serdeczne Bóg zapłać! 

 Spotkanie rodziców i dzieci przygotowujących się do 
Pierwszej Komunii św. na Mszy św. o 18:00. 

 W nadchodzące ferie zimowe organizowany jest obóz 
zimowy dla dzieci w Śniadce Drugiej w górach Święto-
krzyskich. Parafialny Zespół Caritas zwraca się z gorącą 
prośbą o finansowe wsparcie dla dzieci pochodzących z ro-
dzin ubogich, których nie stać na pokrycie kosztów wyjazdu. 
Cena obozu wynosi 750.- zł. Dary można wpłacać na konto: 
PKO S.A. VII O. w Warszawie, nr r-ku 51 1240 1109 1111 
0010 1498 1185 lub przekazywać bezpośrednio organizato-
rom obozu (p. Jolanta Kornaszewska). 

 W zakrystii i kancelarii są przyjmowane intencje na rok 2010. 
 Chrzty w styczniu w 4tą niedzielę miesiąca, 24.I, na sumie. 

 Zachęcamy do lektury prasy i wydawnictw katolickich! 

ODESZLI 
W ostatnim czasie odeszła z naszego grona: 

śp. Janina KANABUS, † 11.I.2010, l. 85 

Wieczne odpoczywanie racz Jej dać Panie! 

INTENCJE MSZALNE I MODLITEWNE 

18.I 
(poniedziałek) 

  

  

19.I 
(wtorek) 

  

  

20.I 
(środa) 

  

  

21.I 
(czwartek) 

  

18:00 † Anny MARZYSZ–HAĆ, w 2gą rocznicę śmierci 

22.I 
(piątek) 

  

18:00 † Adama KOWALCZYKA, w 2gą rocznicę śmierci 

23.I 
(sobota) 

  

  

18:00 
† Jana MATYSIAKA, w 1szą rocznicę śmierci 

Władysławy ZIELIŃSKIEJ 

24.I 
(niedziela) 

8:45 † Janiny WRONA, w 3cią rocznicę śmierci 

10:30 † Andrzeja ZUBERA 

12:00 ZA PARAFIAN 

18:00 † Feliksy i Władysława CHRZANOWSKICH 

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

 18.I (poniedziałek): Cieciszew, rolniczy – jeden ksiądz od 10:00; 

Słomczyn, Wilanowska, numery parzyste, od szkoły – 

jeden ksiądz od 15:00; 

 19.I (wtorek): Słomczyn, ul. Jabłoniowa, od Kawęczynka – 

jeden ksiądz od 16:00; 
Słomczyn, ul. Wilanowska 133, Śnieżna, Wagarowa, 
Urocza, Wiosenna – jeden ksiądz od 16:00; 

 20.I (środa): Słomczyn, ul. Wilanowska, numery nieparzyste 
– dwóch księży od 16:00; 

 21.I (czwartek): Kawęczyn, strona lewa patrząc od kościoła – 

jeden ksiądz od 10:00, drugi ksiądz od 15:00; 
 22.I (piątek): Szymanów – dwóch księży od 9:30; 
 23.I (sobota): Odwiedziny umawiane indywidualnie… 

Księża proszą o podwożenie na kolędę i zewnętrzny znak, 

że wizyta księdza jest OCZEKIWANA. 

POLSKIE MADONNY (130): MADONNA ZWYCIĘSKA Z BRDOWA 
Historia obrazu sięga początków XV wieku. Tradycja wiąże cudowny obraz 

Matki Bożej z Dzieciątkiem z namiotem króla Władysława Jagiełły przed 

bitwą pod Grunwaldem w 1410. Monarcha miał przed nim wymodlić 

zwycięstwo na Zakonem Krzyżackim… 

Inna legenda głosi, iż Maryja z obrazu, 

będącego swobodną kopią rzymskiej 

Ucieczki Ludu Rzymskiego, (Salus 

Populi Romani), znanego w Polsce jako 

Matka Boża Śnieżna, ma twarz św. Ja-

dwigi, pierwszej żony Jagiełły… 

W 1436 król Władysław Warneńczyk 

ufundował w Brdowie klasztor paulinów 

i umieścił tam obraz Madonny - speł-

niając tym samym pragnienie ojca -, 

jako wotum za wiktorię grunwaldzką… 

W 1773 w Brdowie miał miejsce cud, 

odnotowany w parafialnej księdze łask 

otrzymanych za wstawieniennictwem 

Matki Bożej Zwycięskiej wskrzeszenia 

12 letniej dziewczynki z pobliskiej 

Kłodawy… 

W 1863 pod Brdowem rozegrała się 

jedna z większych bitew powstania styczniowego na terenie Wielkopolski. 

Liczący ok. 500 powstańców (głównie młodzieży z liceum w Trzemesznie i 

z Poznania) polski oddział, z którym współpracowali paulini z sanktuarium 

(pozostało ich, po kasacie carskiej klaszoru w 1818, dwóch), po długiej i 

zaciętej walce uległ wojskom rosyjskim. Poległo 70 powstańców… 

W wyniku represji carskich w 1870 paulini zostali wygnani… 

W okresie okupacji hitlerowskiej kościół brdowski został zamknięty 

dla wiernych, ale przed cudownym obrazem odprawiano ponoć 

nabożeństwa dla … przybyłych z Rzeszy Niemców! 

Oo. paulini powrócili do Brdowa w 1952. W czasach szalejących represji 

stalinowskich ruch pielgrzymkowy uległ znaczącemu ograniczeniu, ale 

później zaczął się odnawiać. 

W 1983 w kościele brdowskim wybuchł pożar. Sprawców podpalenia 

(zakonnicy i brdowianie są przekonani, że to sprawka komunistycznej 

Służby Bezpieczeństwa) nigdy nie złapano. Ale obraz ocalał, choć 

wierzchnia warstwa uległa uszkodzeniu. Podczas konserwacji odkryto 

pierwotny malunek, na którym Maryja ma nieco inną twarz (może tak 

właśnie wyglądała św. Jadwiga?). I właśnie ten pierwszy, ukryty przez wieki 

wizerunek mogą dziś oglądać pielgrzymi… 

Papieskie korony na głowę Matki Bożej Zwycięskiej, która – jak wierzą 

mieszkańcy Brdowa - zawsze wychodziła zwycięsko z różnych opresji, 

z sytuacji wydawałoby się bez wyjścia, nałożył 19.VI.1983 roku na Jasnej 

Górze Jan Paweł II. Mówił wtedy: 

„Koronacja jest związana z godnością królewską. Dlatego też odwołuję się 

do słów Zwiastowania, które mówią o królewskiej godności Chrystusa. 

Z królestwem Syna związane jest królowanie Jego Matki. Koronując aktem 

liturgicznym obrazy lub rzeźby, naprzód wkładamy koronę na głowę Syna, 

Chrystusa, a potem Maryi.[…] 

Niech koronacja dzisiejsza stanie się wyrazem tej nadzwyczajnej czci 

i miłości, jaką darzył [Maksymilian Kolbe] Niepokalaną. […] Wszak 

ten pierwszy polski święty drugiego tysiąclecia urodził się w Zduńskiej 

Woli, właśnie w diecezji włocławskiej. […] Z tej diecezji przyszedł [też] 

na stolicę lubelską, a potem prymasowską, niezapomniany kardynał 

Stefan Wyszyński, Prymas Tysiąclecia.” 

adres: Brdów, ul. Koscielna 5, 62-621 Babiak źródło: www.brdow.konin.lm.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.brdow.konin.lm.pl/
http://www.swzygmunt.knc.pl/

