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„Wszyscy chrześcijanie… powołani są do pełni życia chrześcijańskiego i do doskonałości miłości”Sobór Watykański II, konst. Lumen gentium, 40. „Doskonałość chrześcijańska 

ma tylko jedną miarę, tę, że nie ma żadnej”św. Grzegorz z Nyssy, De vita Mosis: PG 44, 300 D. [KKK, 2028] 

DRUGA NIEDZIELA PO NARODZENIU PAŃSKIM 

PRZYSZŁO DO SWEJ WŁASNOŚCI (BOŻE NARODZENIE): COSTA, Lorenzo Starszy (ok. 1460, Ferrara - 1535, 
Mantova), tempera na desce, Musee des Beaux-Arts, Lyon; źródło: www.artrenewal.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 147,12-13,14-15,19-20 

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 bliczem. 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 Umi-

łowanym. 

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 objawienia 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. 

AKLAMACJAPor. 1 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 prawda przyszły przez Jezusa Chrystusa. Boga nikt nigdy nie widział. 

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

PATRONKA TYGODNIA: BŁ. MARCELINA DAROWSKA, ŻONA, MATKA, ZAKONNICA 
Maria Marcelina Kotowicz urodziła się w 1827w Szulakach na Ukrainie. 

W 1849 zawarła związek małżeński z Karolem Darowskim. 
Na świat przyszło dwoje dzieci, Józef i Karolina, gdy 

w 1852 zmarł na tyfus mąż, a potem synek, Józef… 

Wyjechała na kurację, najpierw do Niemiec, a potem 
do Paryża i Rzymu. Tam spotkała o. Heronima 
Kajsiewicza i m. Józefę Darską, którzy czynili stara-
nia, by powołać żeńską gałęź zmartwychwstańców. 

Był rok 1854. Marcelina zanotowała w autobiografii: 
„Droga świata wolą mi Bożą przeznaczona nie była, 

droga zakonna - przeznaczeniem moim”. Usłyszała 
głos Boga: »Pójdź za mną ja cię poprowadzę«… 

Posłuchała. Wróciła by zająć się sprawami rodzinnymi, 
ale jednocześnie prowadziła korespondencję z Rzymem. 

W 1860 zmarła Józefa Darska. Marcelina została jej następczynią. 
I w 1863 przeniosła niewielką wspólnotę zakonną Zgromadzenia Niepokalanego 
Poczęcia N.M.P. (Niepokalanki) z Rzymu do Ojczyzny. Ojciec św. Pius IX 
błogosławiąc dziełu miał powiedzieć: „To zgromadzenie jest dla Polski”. 

W Jazłowcu (Galicja) Marcelina otworzyła zakład naukowo-wychowawczy dla dziew-
cząt, który wkrótce stał się ośrodkiem kultury, polskości i głęboko zrozumianego 
katolickiego życia duchowego. Była przekonana, że „Polska będzie, ale wtedy, 
kiedy społeczeństwo się odrodzi, a na to trzeba, aby rodzina stanęła na Bogu”. 
A kobiecie przypisywała rolę „strażniczki rodzinnego gniazda”. 

10 lat po otworzeniu zakładu w Jazłowcu rozpoczęto budowę następnego w Ja-
rosławiu na Sanem. Kolejne fundacje to domy w Niżnowie nad Dniestrem, Nowym 
Sączu, w Słonimie na Litwie. W 1907 Marcelina, po raz ostatni osobiście wysłała 
siostry do nowego domu - do Szymanowa pod Warszawą. 

Henryk Sienkiewicz napisał: „Chwała Twej rozumnej pracy a cześć zasłudze i do-
broci!”. Odpowiedziała: „Nie patrzę na owoce pracy naszej: one do nas nie należą. 

Jeżeli są - Boże są i własnością tego ukochanego i rozdartego kraju”. 

Zmarła, wzywając imienia Jezusa, w 1911 w klasztorze jazłowieckim. Jej relikwie 
są w Jazłowcu i Szymanowie. Beatyfikował ją w 1996 w Rzymie Jan Paweł II. 

Piękne są Twoje córy - do Ciebie podobne. 
Robaczku Pański, Mrówko Boża, 

coś dźwigała ciężary ponad ludzkie siły. 
Jesteś dla nas piękny KTOŚ!

bp Zawitkowski
 

il.: BŁ. MARCELINA DAROWSKA; źródło: www.santiebeati.it (uroczystość 5 stycznia) 

http://www.swzygmunt.knc.pl/
http://www.artrenewal.org/pages/artwork.php?artworkid=23298
http://www.santiebeati.it/immagini/?mode=view&album=92201&pic=92201B.JPG


 

 NNN RRR    III ///222000111111    (((444555555)))    
 

Wyd. Redakcja parafia św. Zygmunta, ul. Wiślana 85, 05-507, Słomczyn, 2 stycznia 2011 strona — 2 — 
Nakład: 400 egz. 

INFORMACJE PARAFIALNE 
 2.I (niedziela): 1-SZA NIEDZIELA MIESIĄCA. 

 Po sumie ADORACJA NAJŚWIĘTSZEGO SAKRAMENTU. 
 Po adoracji spotkanie Kół Żywego Różańca. 

 6.I (czwartek): UROCZYSTOŚĆ OBJAWIENIA PAŃSKIEGO – 

TRZECH KRÓLI, po raz pierwszy od 50 lat świętowana jako 
dzień wolny od pracy: 

 Msze św. w porządku niedzielnym, o 8:45, 10:30, 
12:00 i 18:00. 

 Poświęcenie kadzidła i kredy podczas każdej Mszy św. 
 7.I (piątek): 1-SZY PIĄTEK MIESIĄCA. 

 Msze św. ku czci Najświętszego Serca Pana Jezusa: 
 o 15:45 dla dzieci; 
 o 18:00. 

 Spowiedź 1szo-piątkowa ½ godz. przed każdą Mszą św. 
 8.I (sobota) 

 Wypominki o 17:20, po czym Msza św. o 18:00. 
 9.I (niedziela): ŚWIĘTO CHRZTU PAŃSKIEGO. 

 Zakończenie okresu Bożego Narodzenia. 
 16.I (niedziela): Gościć będziemy chór CANTATE DOMINO z parafii 

Ofiarowania Pańskiego w Warszawie. Po Mszy św. o 12:00 
koncert kolęd, na który wszystkich serdecznie zapraszamy! 

Będzie również możliwość zakupienia płyt, które chór wydał. 
 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! 

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

DATA MIEJSCOWOŚĆ OD KOMENTARZ 

3.I 
(poniedziałek) 

CZERNIDŁA 930 jeden ksiądz 
OBORY 

bloki no11-18 
1600 dwóch księży 

4.I 
(wtorek) 

BOROWINA 930 jeden ksiądz 
OBORY 

bloki no19, 20 i 21 
1600 dwóch księży 

5.I 
(środa) 

KAWĘCZYNEK 1600 jeden ksiądz 

7.I 
(piątek) 

CIECISZEW 930 dwóch księży 

8.I 
(sobota) 

BRZEŚCE 
strona szkoły 

930 
dwóch księży (jeden od Konstan-

tynówki, drugi od Kawęczyna) 

ŁYCZYN I SŁOMCZYN 
ul. Łyczyńska 

1600 jeden ksiądz 

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

INTENCJE MSZALNE I MODLITEWNE 

3.I 
(poniedziałek) 

730  

1800  

4.I 
(wtorek) 

730  

1800 
† Jana, Janusza Ryszarda, Stefanii i Piotra, 

Heleny i Stanisława 

5.I 
(środa) 

730  

1800  

6.I 
(czwartek) 

845 w pewnej intencji 

1030 † Ewy MATYJASIAK 

1200 za PARAFIAN 

1800 za LITURGICZNĄ SŁUŻBĘ OŁTARZA 

7.I 
(piątek) 

730  

1545  

1800  

8.I 
(sobota) 

730  

1720 WYPOMINKI 

1800 † za zmarłych z WYPOMINEK 

9.I 
(niedziela) 

845 
† Stanisławy i Mieczysława BOGUSZÓW, w 6tą rocznicę 

śmierci, 

Stanisława BACHORSKIEGO, w 9tą rocznicę śmierci 

1030 † Arkadiusza GRZANKI 

1200 za PARAFIAN 

1800 
† Andrzeja KOWALCZYKA, w dniu urodzin, 

rodziców: KOWALCZYKÓW i JÓŹWIKÓW 

PIEŚŃ MADONNY: JESTEŚ OSIĄ BOGA 
Sławię człowieka. 

Który jest dziełem 

Mojego Pana. 

Mój Pan go ulepił 

Z materii i energii 

Na granicy wody i ziemi 

I dał mu twarz 

Wieczności. 

Jego mózg uczynił 

Stolicą mądrości. 

Jego serce — 

Tronem miłości i krwi. 

Jego zmysłom 

Dał intuicję aniołów. 

Wyobraźni — 

Widzenie niebiosów. 

Ciału — 

Piękno cedrów libańskich. 

Uderzam palcami 

W siedmiostruną lutnię 

I śpiewam chwałę 

Dzieła Pańskiego. 

Albowiem jest dobre. 

Więc dlaczego smucisz się 

I szukasz sensu swojego istnienia 

Na mieliznach 

Nieładu i zwątpień. 

I ukamienowanych wartości? 

Dlaczego lękasz się 

Życia i śmierci, 

Wieczności i przemijania. 

I cienia własnej dłoni? 

Nie trwóż się. 

Nie jesteś osią 

Kosmosu, 

Który przemija. 

Ani osią 

Życia, 

Które się wypala. 

Ani osią 

Swojego domu. 

Zlota 

I spichlerzy, 

Które są marnością 

Nad marnościami. 

Jesteś osią Boga. 

Mój Pan krąży dokoła 

Ciebie. 

Jak rój pszczeli 

Dokoła ula, 

Jak ptak 

Dokoła gniazda. 

Jak ziemia 

Dokoła osi. 

Więc dlaczego 

smucisz się, 

Duszo człowiecza. 

Burzo krwawiąca 

W glinianej urnie? 

BRANDSTAETTER, Roman (1906, 
Tarnów - 1987, Poznań), „PIEŚŃ 

MADONNY” 

MATKA BOŻA Z DZIECIĄTKIEM: 
TETMAJER, Włodzimierz (1861, 
Harklowa k. Nowego Targu – 
1923, Kraków), 1916, olejny 

na płótnie. 13090 cm, kościół 
pw. Stygmatów św. Franciszka 

z Asyżu, Kraków; 
źr: www.pinakoteka.zascianek.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_2.htm
http://www.swzygmunt.knc.pl/

