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Jezus przez swoje poddanie się Maryi i Józefowi, a także przez swoją pokorną pracę w ciągu długich lat w Nazarecie, daje nam przykład świętości 

w codziennym życiu rodziny i w pracy. [KKK, 564] 

PIERWSZA NIEDZIELA PO NARODZENIU PAŃSKIM 
ŚWIĘTO ŚWIĘTEJ RODZINY – JEZUSA, MARYI I JÓZEFA 

POWRÓT Z EGIPTU: WILLMANN, Michał (1630, Królewiec – 1706, Lubiąż), 1693-1695, fresk, fragm. z cyklu 
„Siedem smutków św. Józefa”, kościół p.w. św. Józefa, Krzeszów; źródło: www.pinakoteka.zascianek.pl 

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 128,1-2,3,4-5 

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 

zostaliście 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 psa-

lmy, 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. MATEUSZAMt 2,13-15.19-23 

Gdy Mędrcy odjechali, oto anioł Pański ukazał się Józefowi we śnie i rzekł: 

„Wstań, weź Dziecię i Jego Matkę i uchodź do Egiptu; pozostań tam, 

aż ci powiem; bo Herod będzie szukał Dziecięcia, aby Je zgładzić”. 

On wstał, wziął w nocy Dziecię i Jego Matkę i udał się do Egiptu; 

tam pozostał aż do śmierci Heroda. Tak miało się spełnić słowo, które Pan 

powiedział przez proroka: »Z Egiptu wezwałem Syna mego«. 

A gdy Herod umarł, oto Józefowi w Egipcie ukazał się anioł Pański we śnie 

i rzekł: „Wstań, weź Dziecię i Jego Matkę i idź do ziemi Izraela, 

bo już umarli ci, którzy czyhali na życie Dziecięcia”. On więc wstał, wziął 

Dziecię i Jego Matkę i wrócił do ziemi Izraela. 

Lecz gdy posłyszał, że w Judei panuje Archelaus w miejsce ojca swego, 

Heroda, bał się tam iść. Otrzymawszy zaś we śnie nakaz, udał się w stronę 

Galilei. Przybył do miasta, zwanego Nazaret, i tam osiadł. Tak miało 

się spełnić słowo Proroków: „Nazwany będzie Nazarejczykiem”. 

PATRONKA TYGODNIA: BŁ. SÁRA SALKAHÁZI, MĘCZENNICA 
Gdy wstępowała do Zgromadzenia Sióstr Służby Społecznej, węgierskiego 
instytutu życia konsekrowanego, do dziś działającego w wielu miejscach świata, 
w podaniu pisała o sobie: „nauczycielka, introligatorka, modystka, dziennikarka”. 

Siostry ze Zgromadzenia, założonego w 1923 przez 
Margit Slachta, którego powołaniem była praca cha-
rytatywna i społeczna, głównie wśród kobiet, nie-
chętnie widziały nałogową palaczkę, kochającą 
zabawy dziennikarkę o sporych osiągnięciach i su-
kcesach zawodowych, wśród siebie… 

Niezbadane są jednakże wyroki Opatrzności. 
Zaledwie 16 lat później Sára została pierwszą 
męczennicą Zgromadzenia, zamordowaną przez 
niemieckich nazistów… 

Urodziła się w 1899 w Koszycach, w dzisiejszej 
Słowacji. Odbyła studia nauczycielskie i by poszerzyć 
swoją wiedzę o życiu nieuprzywilejowanych, została 
najpierw czeladnikiem w introligatorni, a potem w 
zakładzie kapeluszniczym. 

Wstąpiła do Socjalistycznej Partii Chrześcijańskiej. 
Została nawet członkiem kierownictwa partii. I to wtedy zetknęła się z pracą sióstr 
Służby Społecznej. I poczuła powołanie… 

W 1929, acz z oporami, przyjęto ją. Jako motto życia zakonnego wybrała słowa 
księgi Izajasza: „Oto ja, poślij mnie!”

Iz 6, 8b
. 

Pracowała w Koszycach i w Komárom. Zaczęła prowadzić kursy dla kadry 
przywódczej organizacji kobiet słowackich. Pisała i publikowała. 

Zostałą dyrektorem krajowym węgierskiego Zrzeszenia Pracujących Dziewcząt 
Katolickich, organizacji zrzeszającej ponad 10,000 członkiń. Po wybuchu II wojny 
światowej, gdy rozpoczęły się prześladowania Żydów otworzyła dla nich drzwi 
domów należących do zrzeszenia… 

Heroiczna praca zaowocowała uratowaniem przez jej Zgromadzenie ok. 1000 Ży-
dów (w tym ok. 100 przypisuje się jej osobiście). 

W grudniu 1944 zatrzymano ją w jednym z przytułków. Wyprowadzono. Zdążyła 
tylko uklęknąć przed ołtarzem. Jeszcze tej samej nocy rozstrzelano ją na brzegu 
Dunaju. Przed salwą Sára uklękła i przeżegnała się… 

Nagie ciała jej i czworga innych rozstrzelanych wrzucono do rzeki… 

Sárę beatyfikował Benedykt XVI w 2006 – wyniósł pierwszą pochodzącą spoza 
arystokracji Węgierkę na ołtarze… 

il.: BŁ. SÁRA SALKAHÁZI; źródło: saints.sqpn.com (uroczystość 27 grudnia) 

http://www.swzygmunt.knc.pl/
http://www.pinakoteka.zascianek.pl/Willmann/Index.htm
http://saints.sqpn.com/saints4c.htm
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INFORMACJE PARAFIALNE 
 26.XII (niedziela): Drugi dzień ŚWIĄT NARODZENIA PAŃSKIEGO. 

 Msze św. o 8:45, 10:30 i 12:00. 
 Tradycyjnie nie ma Mszy św. o 18:00! 
 Taca przeznaczona jest na Katolicki Uniwersytet Lubelski. 
 W czasie Mszy św. tradycyjnie święcony jest owies. 
 Na sumie o 12:00 w sposób szczególny obchodzimy 

rocznice zawarcia związku małżeńskiego przez tych, 
którzy w mijającym roku świętowali jubileusze 5, 10, 15, 
20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60 i 65 lecia swojego 
małżeństwa. 

 Chrzty na Mszy św. o 10:30. 
 27.XII (poniedziałek): Rozpoczyna się WIZYTACJA DUSZPASTE-

RSKA, czyli KOLĘDA. 
 Program na najbliższy tydzień – patrz obok. 
 Ofiary zbierane przy okazji KOLĘDY przeznaczone zostaną 

na renowację dwóch XVIII-wiecznych feretronów 
z naszego kościoła. Z góry składamy serdeczne Bóg 
zapłać! 

 31.XII (piątek): Ostatni dzień roku kalendarzowego 2010. 
 Msza św. i nabożeństwo adoracyjne dziękczynno-prze-

błagalne za mijający rok o 18:00. Serdecznie zapraszamy! 

 Nasz pasterz ks. Kazimierz kard. Nycz, mocą 
posiadanych uprawnień, udzielił wszystkim przebywa-
jącym w granicach Archidiecezji Warszawskiej dyspen-
sy od zachowania nakazanej w piątek wstrzemięźliwości 
od spożywania pokarmów mięsnych i powstrzymania się 
od udziału w hucznych zabawach. Korzystających z dy-
spensy zobowiązał!, aby tego dnia ofiarowali dowolną 

modlitwę według intencji Ojca Świętego! 
 1.I (sobota): Nowy Rok 2011. 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. 
 2.I (niedziela): 1-SZA NIEDZIELA MIESIĄCA. 

 Po sumie comiesięczna ADORACJA NAJŚWIĘTSZEGO 

SAKRAMENTU. 
 Po adoracji spotkanie Kół Żywego Różańca. 

 Chrzty w styczniu w 4tą niedzielę miesiąca, 23.I, na sumie. 
Zgłoszenia do 14.I w kancelarii. Przygotowanie przed 
chrztem dla rodziców i chrzestnych 16.I po sumie, w kościele. 

 Zachęcamy do lektury prasy i wydawnictw katolickich! 

INTENCJE MSZALNE I MODLITEWNE 

27.XI 
(poniedziałek) 

730  

1800 † Cecylii, Piotra, Stefana i Andrzeja GOLISZEWSKICH 

28.XI 
(wtorek) 

730  

1800  

29.XII 
(środa) 

730  

1800  

30.XII 
(czwartek) 

730  

1800  

31.XII 
(piątek) 

730  

1800 † Janiny, Zofii, Józefa, Wiktorii i Wojciecha GAWRYŚ 

1.I 
(sobota) 

845 † Mieczysława i Stanisławy MŁOTEK – z racji imienin 

1030 
† Marianny, Franciszka i Mieczysława MICHALSKICH, 

Stefanii i Jana LACH 

1200 za PARAFIAN 

1800  

2.I 
(niedziela) 

845 
† Jana MATYSIAKA, 

Janiny i Władysławy ZIELIŃSKICH 

1030 
† Eugeniusza WARGOCKIEGO 

Anny i Andrzeja OSIADACZÓW, 

zmarłych z całej rodziny WARGOCKICH 

1200 za PARAFIAN 

1800 
† Genowefy i Zbigniewa GUTOWSKICH, 

zmarłych z całej rodziny GUTOWSKICH i JANISZKÓW 

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

 27.XII (poniedziałek): Łęg, dwóch księży od 9:30 - jeden 

rozpocznie od strony Habdzina, drugi od Czernideł; 
Piaski, jeden ksiądz od 9:30. 

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

rozpocznie od strony Podłęcza, drugi od Kawęczyna; 
Obory, od pałacu do no10 – jeden ksiądz od 16:00. 

 30.XII (czwartek): Podłęcze, dwóch księży od 9:30. 
Księża proszą o podwożenie na kolędę i zewnętrzny znak, 

że wizyta księży jest OCZEKIWANA. 

KOLĘDA 
Dwudziesty drugi. Dzień najkrótszy. 

Noc tajemnicza się przybliża. 

Zmarznięty cieślo w koźlim futrze, 

Zdejmij siekierę i w drewutni 

Niech się zawczasu ludzie smutni 

Zakrzątną koło krzyża. 

Zjawi się, zjawi niezwyczajnie. 

Nawiedzi znowu świętą stajnię 

Miłość w malutkim niemowlątku, 

Podniesie swą wszechwładną rękę, 

Dwutysiącletnią zacznie mękę 

Powtarzać od początku. 

Nadciągną króle z ciężkim złotem 

I palić będą mu kadzidła, 

By z Nazaretu na Golgotę 

Szedł cuda czyniąc i by o tem 

Szeptały pieśni, malowidła. 

Wyjdzie pouczać między ucznie 

Że prawda sponad jest zagłady, 

Aż po ostatniej z nimi uczcie 

Otoczą go żandarmskie włócznie 

I pocałunek sprzeda zdrady. 

Ojcze stolarzu, noc się zbliża, 

Nad świętą stajnią gwiazda krzyża 

I blask nad światem staje wielki. 

Pośród wesela i okrzyków 

Ty nie zapomnij czeladników 

Przydatnych do ciesielki. 

I gdy nadbiegnie pierwszy pasterz, 

Przed stajnię wyjdź, zawołaj nas też, 

Bo my o wszystkim dobrze wiemy. 

Przy niemowlątku w nędznym żłobie 

Klęczymy płacząc i przy Tobie 

Pod blask, pod krzyż kolędujemy. 

WIERZYŃSKI, Kazimierz (1894, Drohobycz - 1969, Londyn) 

 

Ś
W

IĘ
TA

 R
O

D
ZI

N
A
: T

E
T

M
A

JE
R
, W

ło
dz

im
ie

rz
 (1

86
1,

 H
ar

kl
ow

a 
k.

 N
ow

eg
o 

T
ar

gu
 –

 1
92

3,
 

K
ra

kó
w

), 
19

04
-1

90
6,

 fr
ag

m
. p

ol
ic

hr
om

ii,
 S

os
no

w
ie

c,
 K

at
ed

ra
 p

w
. W

ni
eb

ow
zi

ęc
ia

 N
M

P
; 

źr
ód

ło
: w

w
w

.p
in

ak
ot

ek
a.

za
sc

ia
ne

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

poniedziałek - piątek 08:00–09:30, 17:00–19:00 

soboty, niedziele i święta: Nieczynna 

WWW www.swzygmunt.knc.pl 
 

KSIĘŻA Proboszcz Jacek DZIKOWSKI, Wikariusz Dariusz KIJ 
SEW 

http://www.pinakoteka.zascianek.pl/Tetmajer/Tetm_sakralne_1.htm
http://www.swzygmunt.knc.pl/

