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[…] Jezus jest Namaszczonym Boga w sposób zupełnie wyjątkowy, ponieważ człowieczeństwo, które przyjmuje Syn, jest całkowicie „namaszczone Duchem 

Świętym”. Jezus jest ustanowiony „Chrystusem” przez Ducha ŚwiętegoPor. Łk 4,18-19; Iz 61, 1. […] On napełnia ChrystusaPor. Łk 4, 1 i Jego moc wychodzi z Chrystusa, 

gdy uzdrawia i leczy chorobyPor. Łk 6, 19; 8, 46. […] [KKK, 695, fragm.] 

TRZECIA NIEDZIELA ZWYKŁA 
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Z KSIĘGI NEHEMIASZANe 8,1-4a.5-6.8-10 

Gdy Izraelici mieszkali już w swoich miastach, wtedy zgromadził się cały lud 

jak jeden mąż na placu przed Bramą Wodną. I domagali się od pisarza 

Ezdrasza, by przyniósł księgę Prawa Mojżeszowego, które Pan nadał 

Izraelowi. Kapłan Ezdrasz przyniósł Prawo przed zgromadzenie, w którym 

uczestniczyli nie tylko mężczyźni, lecz także kobiety oraz wszyscy inni, którzy 

byli zdolni słuchać. I czytał z tej księgi na placu przed Bramą Wodną od rana 

aż do południa w obecności mężczyzn, kobiet i tych, którzy rozumieli; a uszy 

całego ludu były zwrócone ku księdze Prawa. 

Pisarz Ezdrasz stanął na drewnianym podwyższeniu, które zrobiono w tym 

celu. Ezdrasz otworzył księgę przed oczyma całego ludu, znajdował się 

bowiem wyżej niż cały lud; a gdy ją otworzył, cały lud się podniósł. I Ezdrasz 

błogosławił wielkiego Pana Boga; a cały lud podnosząc ręce odpowiedział: 

„Amen! Amen!”. Potem pokłonili się i upadli przed Panem na kolana, twarzą 

dotykając ziemi. 

Czytano więc z tej księgi, księgi Prawa Bożego, dobitnie, z dodaniem objaś-

nienia, tak że lud rozumiał czytanie. Wtedy Nehemiasz, to jest namiestnik, 

oraz kapłan-pisarz Ezdrasz, jak i lewici, którzy pouczali lud, rzekli do całego 

ludu: „Ten dzień jest poświęcony Bogu waszemu, Panu. Nie bądźcie smutni 

i nie płaczcie!”. Cały lud bowiem płakał, gdy usłyszał te słowa Prawa. I rzekł 

im Nehemiasz: „Idźcie, spożywajcie potrawy świąteczne i pijcie napoje 

słodkie, poślijcie też porcje temu, który nic gotowego nie ma: albowiem 

poświęcony jest ten dzień Panu naszemu. A nie bądźcie przygnębieni, gdyż 

radość w Panu jest ostoją waszą”. 

PSALM RESPONSORYJNYPs 19 

REFREN: Słowa Twe, Panie, są duchem i życiem 

Prawo Pańskie jest doskonałe i pokrzepia duszę, 

świadectwo Pana niezawodne, uczy prostaczka mądrości. 

Jego słuszne nakazy radują serce, 

jaśnieje przykazanie Pana i olśniewa oczy. 

Bojaźń Pana jest szczera i trwa na wieki, 

sądy Pana prawdziwe, a wszystkie razem słuszne. 

Niech znajdą uznanie przed Tobą 

słowa ust moich i myśli mego serca, 

Panie, moja Opoko i mój Zbawicielu. 

Z PIERWSZEGO LISTU ŚWIĘTEGO PAWŁA APOSTOŁA DO KORYNTIAN1 Kor 12,12-14.27 

Bracia: 

Podobnie jak jedno jest ciało, choć składa się z wielu członków, 

a wszystkie członki ciała, mimo iż są liczne, stanowią jedno ciało, tak też 

jest i z Chrystusem. Wszyscyśmy bowiem w jednym Duchu zostali 

ochrzczeni, aby stanowić jedno ciało: czy to Żydzi, czy Grecy, czy to nie-

wolnicy, czy wolni. 

Wszyscyśmy też zostali napojeni jednym Duchem. Ciało bowiem to nie je-

den członek, lecz liczne członki. Wy przeto jesteście Ciałem Chrystusa 

i poszczególnymi członkami. 

AKLAMACJAŁk 4,18 Alleluja, Alleluja, Alleluja 

Pan posłał Mnie, abym ubogim niósł dobrą nowinę, 

więźniom głosił wolność. 

SŁOWA EWANGELII WEDŁUG ŚWIĘTEGO ŁUKASZAŁk 1,1-4;4,14-21 

Wielu już starało się ułożyć opowiadanie o zdarzeniach, które się dokonały 

pośród nas, tak jak je przekazali ci, którzy od początku byli naocznymi 

świadkami i sługami słowa. Postanowiłem więc i ja zbadać dokładnie 

wszystko od pierwszych chwil i opisać ci po kolei, dostojny Teofilu, abyś się 

mógł przekonać o całkowitej pewności nauk, których ci udzielono. 

W owym czasie: Jezus powrócił w mocy Ducha do Galilei, a wieść o Nim 

rozeszła się po całej okolicy. On zaś nauczał w ich synagogach, wysławiany 

przez wszystkich. 

Przyszedł również do Nazaretu, gdzie się wychował. W dzień szabatu udał 

się swoim zwyczajem do synagogi i powstał, aby czytać. Podano Mu 

księgę proroka Izajasza. Rozwinąwszy księgę natrafił na miejsce, 

gdzie było napisane: »Duch Pański spoczywa na Mnie, ponieważ Mnie 

namaścił i posłał Mnie, abym ubogim niósł dobrą nowinę, więźniom głosił 

wolność, a niewidomym przejrzenie; abym uciśnionych odsyłał wolnych, 

abym obwoływał rok łaski od Pana«. 

Zwinąwszy księgę oddał słudze i usiadł; a oczy wszystkich w synagodze 

były w Nim utkwione. Począł więc mówić do nich: »Dziś spełniły się 

te słowa Pisma, któreście słyszeli«. 

PATRON TYGODNIA: ŚW. TYTUS, BISKUP 
Był poganinem ochrzczonym przez św. Pawła. Paweł 
pisze o nim

2 Kor 8,16-23
 jako o swoim współpracowniku, który 

przez Starszych Kościoła został ustanowiony współtowa-
rzyszem jego podróży misyjnych i wypełniał z gorliwością 
posługę głoszenia Ewangelii. Był świetnym organiza-
torem, i Paweł polegał na jego decyzjach

por. 2 Kor 12,18
. 

Paweł sprzeciwił się, by Tytusa poddać obrzezaniu, 
upatrując w tym walkę o istotę wiary (usprawiedliwienie 
przez wiarę w Chrystusa, a nie przez wypełnienie 
uczynków wynikających z Prawa Mojżeszowego

por. Ga 2,1-

5.16; Rz 1-7
). Na soborze jerozolimskim (49-50), na który 

Paweł przybył z Tytusem, takie stanowisko uznano za 
słuszne

por. Dz 15,1-35
. 

Potem Tytus towarzyszył Pawłowi w III podróży misyjnej 
(53-58), współdziałał z nim w Efezie i pomagał rozwiązać problemy w Koryncie. 

Jeszcze później Paweł ustanowił Tytusa biskupem na Krecie
Tyt 1, 4-5

, skąd Tytus 
być może pochodził. Lokalna tradycja wiąże go ze starożytną stolicą Krety – 
Gortyną (są tam ruiny bizatyntyjskiego kościoła poświęconego Tytusowi). 

Tytus był przy Pawle w początkach powtórnego uwięzienia Apostoła w Rzymie 
(67). To wtedy Paweł wysłał go z misją do Dalmacji (Chorwacja)

por. 2 Tm 4,10
. 

Według tradycji, po śmierci męczeńskiej Pawła w Rzymie, Tytus wrócił na Kretę 
i tam ewangelizował przez resztę swego życia. Przypisuje mu się wysłanie listu 
apokryficznego w sprawie dziewic w pierwotnym Kościele. 

Mając 94 lata, za Domicjana (81-96), miał w Gortynie ponieść męczeńską śmierć. 

Relikwie Tytusa (jak i kościół w Gortynie) zniszczyli Saraceni, po zdobyciu Krety 
w 823; oprócz relikwii głowy, którą w 1662 Wenecjanie – w obawie przed Turkami 
- wywieźli do swego miasta i umieścili w bazylice św. Marka. W 1966 Paweł VI 
zwrócił ją prawosławiu. Dziś przechowywana jest w Heraklionie na Krecie. 

Od 1969 oddaje się mu cześć jako wyznawcy. (uroczystość 26 stycznia) 

il.: ŚW. TYTUS, ikona, Kreta (źródło: media.iak.gr) 

http://www.swzygmunt.knc.pl/
http://www.brooklynmuseum.org/opencollection/objects/4471/Jesus_Unrolls_the_Book_in_the_Synagogue_%28J%C3%A9sus_dans_la_synagogue_d%C3%A9roule_le_livre%29
http://media.iak.gr/displayimage.php?album=6&pos=19
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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! 

 Osoby, które nie mogły przyjąć księdza w wyznaczonym 
czasie, mogą uzgodnić termin spotkania indywidualnie. 

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

 Parafialny Zespół Caritas zwraca się z prośbą o pomoc 
dla rodziny znajdującej się w bardzo trudnej sytuacji 
materialnej po spaleniu domu. Potrzebne są: stół lub ława, 
dywan, zasłonki, żyrandol, krzesła. Kontakt z Zespołem 
Caritas, tel. +48 (22) 371 16 59. 

 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. 
 Zachęcamy do lektury prasy i wydawnictw katolickich! Zanieś-

my ją też chorym, niepełnosprawnym, starszym, niedołężnym… 

ODESZLI 
W ostatnim czasie odszedł z naszego grona: 

śp. Zygmunt KUCICKI, † 16.I.2010, l. 88 

Wieczne odpoczywanie racz Mu dać Panie! 

INTENCJE MSZALNE I MODLITEWNE 

25.I 
(poniedziałek) 

  

  

26.I 
(wtorek) 

  

18:00 
† Witolda SZYMAŃSKIEGO, w 1szą rocznicę śmierci 

Kazimierza DURAJCZYKA 

27.I 
(środa) 

  

  

28.I 
(czwartek) 

  

18:00  

29.I 
(piątek) 

  

18:00  

30.I 
(sobota) 

7:30 † Ireny FLISIAK, w 1szą rocznicę śmierci 

  

18:00  

31.I 
(niedziela) 

8:45 † Pelagii Mariana Sławomira LICHOCKICH 

10:30 
† Stanisława STĘPNICKIEGO 

Zofii i Stanisława SZATKOWSKICH 

12:00 ZA PARAFIAN 

18:00 
† Walentego Henryka Rozalii Walentego 

KANABUSÓW 
Zofii Agnieszki WILCZAKÓW 

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

 25.I (poniedziałek): Obory, blok 20 i 21 – jeden ksiądz od 15:00; 

Słomczyn, ul. Baczyńskiego – jeden ksiądz od 15:00 
 26.I (wtorek): Łyczyn i Słomczyn, ul. Łyczyńska – 

jeden ksiądz od 16:00; 
Słomczyn, ul. Wiślana, numery parzyste, strona lewa 
idąc od kościoła – jeden ksiądz od 15:00 

 27.I (środa): Kawęczyn, strona prawa – od 9:30; 
Słomczyn, ul. Wiślana, numery nieparzyste – 
jeden ksiądz od 16:00; 
Parcela, ul. Baczyńskiego – jeden ksiądz od 15:00 

 28.I (czwartek): Parcela, ul. Grzybowska i Podlaska – 

dwóch księży od 15:00 
 29.I (piątek): Cieciszew – jeden ksiądz od 10:00; 

Kawęczynek – jeden ksiądz od 10:00 
 30.I (sobota): Borowina – dwóch księży od 9:30 

Księża proszą o podwożenie na kolędę, zewnętrzny znak, 

że wizyta księdza jest OCZEKIWANA, i podprowadzanie 

TAJEMNICE EUCHARYSTII (53): BRUDNA SZMATKA Z TARTANEDO 
W niewielkiej miejscowości, mniej więcej w połowie drogi między 

Saragossą a Madrytem, w prowincji Molina, w romańskim kościele 

św. Bartolomé, przechowywany jest dziwny przedmiot. Tak go opisano 

w książce poświęconej Molinie: „Skórzana skrzynka, z wytłoczonymi 

napisami, zawiera srebrny pojemnik, w kształcie kuli. Wewnątrz znajduje 

się kawałek materiału i kartki papieru. Materiał jest stary, sztywny, 

o ciężkim splocie. Na środku widoczne są niewielkie, okrągłe plamki 

w wyblakłym kolorze czerwieni. Kartki papieru wyjaśniają zagadkę…”Antonio 

Herrera Casado, "Słownik prowincji Molina”, str. 142. 

W początkach XVIII stulecia rozpoczęła się wojna sukcesyjna między 

Filipem d’Angiò (Filipem V) a arcyksięciem Karolem Austriackim o opu-

szczony przez cesarza Karola II tron hiszpański. Toczyła się ze zmiennym 

szczęściem przez wiele lat, w końcu na tronie zasiadł Filip V, dając 

początek dynastii burbońskiej. 

W 1710 wszelako sukcesy od-

nosił arcyksiążę Karol, ale nie-

spodziewanie szala zwycięstwa 

przechyliła się na korzyść Filipa. 

W bitwie pod Brihuega-Villa-

viciosa Austriacy zostali poko-

nani i musieli uchodzić z nie-

przychylnej im Kastylii, popie-

rającej Filipa. Bezwładna nie-

kiedy ucieczka prowadziła przez 

Tartanedo. 

Gdy ścigające ich wojska 

burbońskie weszły do mias-

teczka zaczęły się poszukiwania 

maruderów austriackich. Świą-

tynia była splądrowana, wiele 

domów zburzonych. W jednym 

z nich, wskazanym przez miesz-

kańców jako potencjalne miej-

sce ukrywania się zbiegów, 

żołnierze znaleźli leżącą na 

słomie w rogu pokoju zabrudzoną, białą szmatkę, ze śladami śliny i 

czegoś, co wyglądało jak krew… 

Na szmatce znajdowało się sześć czerwonych plam. Coś musiało w nich 

zaintrygować ich jeszcze bardziej, bo przywołano lokalnego kapłana, 

ks. Francisco Gonzaleza. 

Zdumiony kapłan, próbujący po kataklizmie austriackim ogarnąć swoją 

świątynię i liczyć straty, natychmiast rozpoznał w plamach pozostałości 

konsekrowanych Hostii, skradzionych wraz z naczyniami liturgicznymi 

z kościoła! Przyklejonych do szmatki, zamienionych w krwawiące cząstki 

Ciała… 

Materiał z Hostiami zaniesiono do kościoła. Powiadomiono Filipa V, 

który natychmiast przybył do Tartanedo. Modlił się przed Hostiami, 

które zamieniły się w Ciało… 

Filip poprosił też kapłana, by - zgodnie z zasadami postępowania w takich 

sytuacjach - spróbował wyczyścić materiał w wodzie święconej, ale wie-

lokrotne próby – w obecności króla - zakończyły się niepowodzeniem. 

I owszem szmatka stała się czystszą, ale plamy Krwi pozostały, nie dawały 

się usunąć – przeciwnie, stały się wyrazistsze. 

Filip podarował kościołowi specjalną srebrną szkatułkę (ową w kształcie 

kuli), w której umieszczono materiał ze śladami Krwi. Wydarzenie 

odnotowali królewscy kronikarze podążający z orszakiem władcy… 

Odczytywano je jako znak wsparcia Opatrzności dla Filipa w jego walce 

z wojskami austriackimi, wspieranymi przez protestantów i heretyków… 

il. KOŚCIÓŁ ŚW. BARTOLOMÉ, Tartanedo; źródło: www.panoramio.com 

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.panoramio.com/photo/1563284
http://www.swzygmunt.knc.pl/

