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Od początku swojego życia publicznego, to jest od przyjęcia chrztu, Jezus jest „Sługą” całkowicie poświęconym dziełu Odkupienia, które wypełni się 

przez „chrzest” Jego męki. [KKK, 565] 

DRUGA NIEDZIELA ZWYKŁA 

JAN CHRZCICIEL (OTO BARANEK BOŻY), CHAMPAIGNE, Philippe de (1602, Bruksela - 1674, Paryż), ok. 1660, 
olejny na płótnie, 131×98 cm, musée de Grenoble; źródło: www.culture.gouv.fr 

Z KSIĘGI PROROKA IZAJASZAIZ 49,3.5-6 

Pan rzekł do mnie: »Tyś sługą moim, Izraelu, w tobie się rozsławię«. 

Wsławiłem się w oczach Pana, Bóg mój stał się moją silą. A teraz 

przemówił Pan, który mnie ukształtował od urodzenia na swego sługę, 

bym nawrócił do Niego Jakuba i zgromadził Mu Izraela. 

I mówił: »To zbyt mało, iż jesteś mi sługą dla podźwignięcia pokoleń 

Jakuba i sprowadzenia ocalałych z Izraela. Ustanowię cię światłością 

dla pogan, aby moje zbawienie dotarło aż do krańców ziemi«. 

PSALM RESPONSORYJNYPs 40,2 i 4ab.7-8a.8b-9.10 

REFREN: Przychodzę, Boże, pełnić Twoją wolę 

Z nadzieją czekałem na Pana, 

a On się pochylił nade mną 

i wysłuchał mego wołania. 

Włożył mi w usta pieśń nową, 

śpiew dla naszego Boga. 

Nie chciałeś ofiary krwawej ani z płodów ziemi, 

ale otworzyłeś mi uszy. 

Nie żądałeś całopalenia i ofiary za grzechy. 

Wtedy powiedziałem: „Oto przychodzę. 

W zwoju księgi jest o mnie napisane: 

Radością jest dla mnie pełnić Twoją wolę, mój Boże, 

a Twoje prawo mieszka w moim sercu”. 

Głosiłem Twą sprawiedliwość w wielkim zgromadzeniu 

i nie powściągałem warg moich, o czym Ty wiesz, Panie. 

POCZĄTEK PIERWSZEGO LISTU ŚW. PAWŁA APOSTOŁA DO KORYNTIAN1 Kor 1,1-3 

Paweł, z woli Bożej powołany na apostoła Jezusa Chrystusa, i Sostenes, 

brat, do Kościoła Bożego w Koryncie, do tych, którzy zostali uświęceni 

w Jezusie Chrystusie i powołani do świętości wespół ze wszystkimi, 

którzy na każdym miejscu wzywają imienia Pana naszego Jezusa 

Chrystusa, ich i naszego Pana. 

Łaska wam i pokój od Boga Ojca naszego i od Pana Jezusa Chrystusa. 

AKLAMACJAJ 1,14.12b Alleluja, Alleluja, Alleluja! 

Słowo stało się ciałem i zamieszkało między nami. 

Wszystkim, którzy Je przyjęli, dało moc, 

aby się stali dziećmi Bożymi. 

SŁOWA EWANGELII WEDŁUG ŚWIĘTEGO JANAJ 1,29-34 

Jan zobaczył Jezusa, nadchodzącego ku niemu, i rzekł: „Oto Baranek Boży, 

który gładzi grzech świata. 

To jest Ten, o którym powiedziałem: ‘Po mnie przyjdzie Mąż, który mnie 

przewyższył godnością, gdyż był wcześniej ode mnie’. Ja Go przedtem nie 

znałem, ale przyszedłem chrzcić wodą w tym celu, aby On się objawił 

Izraelowi”. 

Jan dał takie świadectwo: „Ujrzałem Ducha, który jak gołębica zstępował 

z nieba i spoczął na Nim. Ja Go przedtem nie znałem, ale ten, który mnie 

posłał, abym chrzcił wodą, powiedział do mnie: »Ten, nad którym ujrzysz 

Ducha zstępującego i spoczywającego nad Nim, jest Tym, który chrzci 

Duchem Świętym«. 

Ja to ujrzałem i daję świadectwo, że On jest Synem Bożym”. 

PATRONKA TYGODNIA: BŁ. REGINA PROTMAN, DZIEWICA I ZAŁOŻYCIELKA 
Urodziła się w 1552 w Braniewie, w północnej części Warmii. Ojciec, Piotr, był 
bogatym i znaczącym kupcem. Matka, Regina, pochodziła ze znamienitego rodu 
Tingel (Tüngel). Rodzina Protmannów pozostała katolicka i nie uległa fali 
protestantyzmu, zalewającej Warmię… 

W Braniewie zdobyła wiedzę religijną i dostępne 
wówczas dla dziewcząt wykształcenie. Wybitnie 
uzdolniona, inteligentna i towarzyska, aczkolwiek 
nieco próżna i pewna siebie, lubiła się stroić 
i dominować nad koleżankami. 

Kiedy w 1571 w okolicy szerzyła się kolejna 
straszliwa zaraza młoda, patrycjuszowska córka 
pod „wpływem światła łaski Bożej” opuszcza – 
wbrew najbliższym i przyjaciołom - rodzinny 
dom, by iść z pomocą człowiekowi. Porzuca to, 
co ją do tej pory najbardziej absorbowało - życie 
towarzyskie i sprawy światowe – i kieruje się 
ku modlitwie, ascezie i kontemplacji. Dewizą 
życia staje się „jak Bóg chce”, później przyjęte 
przez całe założone przez nią Zgromadzenie… 

Wraz z dwiema towarzyszkami zamieszkała 
w ubogim domu przy kościele parafialnym, dając 
początek Zgromadzeniu, które powierzyła opiece 
św. Katarzyny Aleksandryjskiej. 

Mimo biedy, braku podstawowych środków, 
Regina wraz ze swymi towarzyszkami dała 
początek nowej formie apostolstwa. Udawała się 
do domów ludzi potrzebujących pomocy, 
by świadczyć uczynki miłosierdzia chrześcijańskiego i życiem głosić Ewangelię 
miłości. Siostry wyszły poza klauzurę, by pielęgnować chorych, pocieszać 
smutnych i służyć im swą pomocą we dnie i w nocy. Założyły – zupełna nowość - 
szkołę dla dzieci i młodzieży żeńskiej, prowadząc naukę czytania i pisania. 
W Braniewie, Ornecie, Lidzbarku Warmińskim i Reszlu Regina otworzyła szkoły 
przygotowujące młode dziewczęta do roli żony i dobrej, kochającej matki… 

Potrafiła godzinami klęczeć przed Najświętszym Sakramentem. Współsiostrom 
powtarzała: „jeśli chcecie zwycięsko przetrwać doświadczenia, bądźcie pokorne, 
kochajcie posłuszeństwo i módlcie się”… 

Zapoczątkowana przez Reginę nowa forma życia apostolskiego szybko znalazła 
uznanie w Kościele. Już w 1583 poparcie i aprobatę Regule udzielił bp warmiński 
Marcin Kromer. Natomast w 1602 Regułę, wyznaczającą dynamikę życia kobiet 
poświęconych Bogu, zatwierdził Klemens VIII. Oprócz trzech ślubów czystości, 
ubóstwa i posłuszeństwa, Siostry zobowiązały się do wyjścia poza klauzurę, 
co było nowatorstwem na ówczesne czasy. 

Do Pana odeszła w 1613 w Braniewie i tam została pochowana. 

Zgromadzenie Sióstr św. Katarzyny przetrwało wszystkiej burze dziejowe 
(długoletnie wojny polsko szwedzkie, wojnę północną, rozbiory, Kulturkampf, 
II wojnę światową) i służy pomocą do dnia dzisiejszego. 

W poczet błogosławionych włączył ją 13.VI.1999 Jan Paweł II w Warszawie. 

il.: BŁ. REGINA PROTMAN, pomnik, Braniewo; źródło: pl.wikipedia.org (uroczystość 19 stycznia) 

http://www.swzygmunt.knc.pl/
http://www.culture.gouv.fr/public/mistral/joconde_fr?ACTION=RETROUVER&FIELD_1=DOMN&VALUE_1=&FIELD_2=Ctyob&VALUE_2=&FIELD_3=AUTR&VALUE_3=%27CHAMPAIGNE%20PHILIPPE%20DE%27&FIELD_4=Clieu&VALUE_4=&FIELD_5=REPR&VALUE_5=&FIELD_6=Cdate&VALUE_6=&FIELD_7=Cdecv&VALUE
http://pl.wikipedia.org/w/index.php?title=Plik:Braniewo_-_B%C5%82._Regina_Protmann.JPG&filetimestamp=20060904141710
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INFORMACJE PARAFIALNE 
 16.I (niedziela): Gościmy chór CANTATE DOMINO z parafii 

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

Istnieje możliwość zakupienia płyt, które chór wydał. 
 23.I (niedziela): Spotkanie dzieci klas II przygotowujących się 

do I Komunii św. i ich rodziców o 18:00. 
 Chrzty w styczniu w 4tą niedzielę miesiąca, 23.I, na sumie. 
 Zachęcamy do lektury prasy i wydawnictw katolickich! 

WITAMY! 
Do grona członków Kościoła Powszechnego i naszej parafii w ostatnim czasie 
przyjęci zostali, w Sakramencie Chrztu Świętego: 

 

26.XII Franciszek Michał ROMANEK, Słomczyn 

 

26.XII Wiktoria Lena ADAMCZYK, Podłęcze 
26.XII Zofia LISOWSKA, Kawęczynek 
25.XII Adam Stanisław BIERNACKI, Dębówka 

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. Zofia Michalina KANABUS † 26.XII.2010 l. 85 

śp. Małgorzata OWCZAREK † 24.XII.2010 l. 56 

śp. Krystyna ABLEWSKA † 14.XII.2010 l. 70 
śp. Krystyna WENCŁAWIAK † 11.XII.2010 l. 77 

śp. Ewa MATYJASIAK † 6.XII.2010 l. 41 

Wieczne odpoczywanie racz Im dać Panie! 

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

DATA MIEJSCOWOŚĆ OD KOMENTARZ 

17.I 
(poniedziałek) 

KAWĘCZYN 
strona prawa 
patrząc od kościoła 

1600 2 księży 

18.I 
(wtorek) 

KAWĘCZYN 
strona lewa 
patrząc od kościoła 

1600 2 księży 

19.I 
(środa) 

SŁOMCZYN 
ul. Jabłoniowa, 
od Kawęczynka 

1600 1 ksiądz 

20.I 
(czwartek) 

SŁOMCZYN 
ul. Wilanowska, 
numery nieparzyste 

1600 2 księży 

21.I 
(piątek) 

PARCELA ul. Grzybowska i Podlaska 1600 2 księży 

22.I 
(sobota) 

PARCELA ul. Baczyńskiego 930 2 księży 

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

INTENCJE MSZALNE I MODLITEWNE 

17.I 
(poniedziałek) 

730  

1800 
dziękczynna za udaną operację 

z prośbą o dalsze błogosławieństwo Boże dla Stanisława 

18.I 
(wtorek) 

730  

1800 w intencji Caritasu 

19.I 
(środa) 

730 † Adama KOWALCZYK, w 3cią rocznicę śmierci 

1800 (rezerwacja) 

20.I 
(czwartek) 

730  

1800 
† dziadków: Stanisławy i Walentego ZARZYCKICH oraz 

Wiktorii i Ignacego PAWŁOWSKICH 

21.I 
(piątek) 

730  

1800 o zdrowie dla Zbigniewa 

22.I 
(sobota) 

730  

1800  

23.I 
(niedziela) 

845 † Dariusza OLESIŃSKIEGO, w 1szą rocznicę śmierci 

1030 
† Henryka DUDKA i jego rodziców, 

Heleny, Piotra i Jerzego MILEWSKICH 

1200 za PARAFIAN 

1800 
† Mariusza WALIGÓRY, 

Feliksy i Władysława CHRZANOWSKICH 

TAJEMNICE EUCHARYSTII (57): TWARZ Z SAINT ANDRE 
Wyspa Reunion na Oceanie Indyjskim należy do terytoriów zamorskich 

Francji. Główną religią jest religia katolicka z ok. 60 parafiami. 

W jednej z nich, Saint André, gdzie proboszczem był niejaki o. Henry 

Lacombe, w 1902 miały miejsce niezwykłe wydarzenia, których 

świadkiem miało być wielu lokalnych mieszkańców. 

26 stycznia 1902 parafia rozpoczęła 40-godzinne Nabożeństwo 

Eucharystyczne. Proboszcz rozpoczął odprawianie Mszy św. Po konsekracji 

i podniesieniu wystawił Najświętszy Sakrament i kontynuował Mszę św. 

Gdy odmawiano „Ojcze nasz” o. Lacombe spojrzał na Najświętszy 

Sakrament i zauważył … kolistą tęczę wokół promieni monstrancji! 

Zdziwiony i zaniepokojony kontynuował jednakże modlitwy mszalne… 

Po udzieleniu Komunii św. podczas oczyszczania kielicha odważył się 

ponownie spojrzeć na monstrancję. Dojrzał wtedy nie tylko koliste halo 

ale w samej Hostii kształt pięknej twarzy z zamkniętymi powiekami 

i otoczką z cierni wokół skroni! Szybko upuścił wzrok. 

Kończył właśnie ostatnie modlitwy błogosławiąc wiernych w imię Jezusa 

Chrystusa, gdy odważył się spojrzeć po raz trzeci. Dostrzegł inne cechy 

Twarzy: nos, policzki, długie rzęsy. Całość wyrażała smutek i żal. 

Ciągle nie dowierzając sobie, podejrzewając iluzję, grę świateł, etc. 

zakończył obrzędy Mszy św. i oddalił się do zakrystii, pozostawiając 

Najświętszy Sakramenty wystawiony w monstrancji na widok publiczny. 

W zakrystii zwrócił się do ministrantów z prośbą u udanie się 

przed monstrancję i zdanie relacji. Gdy chłopcy powrócili w pośpiechu 

jeden przez drugiego mówili „Ojcze, tam widać głowę mężczyzny. To Bóg 

nas obserwuje!”. 

Wątpliwości proboszcza rozwiewały się… 

Skierował się więc do kościoła, by pomodlić 

się przez Najświętszym Sakramentem. 

Nie mógł oderwać wzroku od Hostii. Halo 

wokół monstracji było wulkanicznego, 

szarego koloru. Czoło, twarz, powieki 

Człowieka w Hostii były blade barwą 

śmierci… 

Wieść rozchodziła się szybko. Do Saint 

André zaczęły przybywać tłumy… 

Nie wszyscy widzieli. Większość aliści tak. 

W szczególności dzieci i … „najwięksi grzesznicy”, jak miał później określić 

o. Lacombe. Widząc doznawali przypływu emocji, której niekiedy nie byli 

w stanie kontrolować. Widzieli twarz, brodę, włosy. Niektórzy widzieli kro-

ple krwi spływające po pięknej Twarzy. W oczach mężczyzn lśniły łzy… 

Po pewnym czasie Twarz straciła śmiertelną szarość, wyglądała jak żywa! 

Zniknęła też korona cierniowa… 

Gdy o. Lacombe próbował przybliżyć się do Hostii wchodząc na niewielką 

drabinkę szkiełko monstrancji wydawało się zasnuwać czarną zasłoną. 

Byli i tacy, którzy próbowali spojrzeć na monstrancję przez lornetkę 

lub szkło powiększające. Byle tylko znaleźć się bliżej Wizji. Ale dziwna 

rzecz – choć otaczające monstrancję przedmioty, krzesła, kwiaty, świece 

widzieli powiększone obraz Cudownej Twarzy był jakby zamazany. Gorzej 

widoczny niż bez pomocniczego instrumentu powiększającego… 

O. Lacombe obawiając się gry promieni słonecznych w kościele polecił 

zapalenie świec i zamknięcie okiennic (kościół był wyposażony w ich spe-

cjalny rodzaj, w związku z częstymi w tej części świata cyklonami). 

Następnie świece po kolei wygaszano – im ciemniej się robiło Święta 

Twarz zdawała się bardziej promieniować i stawać wyrazistszą. 

Wymuszało to niekontrolowane wybuchy emocji, wiary i zadziwienia 

obserwujących. 

Ilości osób, które tego dnia nawiedziły kościół w Saint André nie da się 

określić. Były ich tysiące. Gdy później, dla potwierdzenia wydarzeń, 

zbierano świadectwa podpisy złożyły setki z nich… 

Około 14:00 wizja uległa przedziwnej zmianie. Twarz Pańska znikła 

całkowicie zastąpiona, ku zdumieniu świadków, krucyfiksem pośrodku 

Hostii! Wydawał się On wystawać około 10 cm pod i ponad Konsekrowaną 

Hostię. Hostia w zestawieniu z krzyżem wydawała się malutka… 

Krucyfiks widziały nawet osoby z poważną wadą wzroku i to z końca 

kościoła, a nawet dalej z odległości ok. 50 m.! A na codzień miały 

problemy z odróżnieniem cech charakterystycznych ołtarza! 

Wieczorem o. Lacombe odprawił nieszpory. Gdy zaczęto śpiewać „Pange, 

lingua, gloriosi” („Sław języku tajemnicę”) - hymn autorstwa św. Tomasz 

z Akwinu – Krucyfiks był jeszcze widoczny. Ale przy słowach „Tantum ergo 

Sacramentum” („Przed Ńajświętszym Sakramentem”) znikł i Hostia 

przyjęła normalną barwę Chleba Państkiego. 

Proboszcz podniósł monstrancję i pobłogosławił zgromadzonych… 

Opisywane wydarzenia były raportowane w lokalnej prasie owego czasu. 

O. Lacombe opowiadał o nich wielokrotnie, szczególnie podczas swoich 

wizyt we Francji: w 1904 podczas Kongresu Eucharystycznego 

w Angouleme oraz pięć lat później w Perigueux. 

il. TWARZ Z REUNION: na podstawie osobistego doświadczenia świadka; źródło: www.therealpresence.org 

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.therealpresence.org/eucharst/mir/english_pdf/Reunion.pdf
http://www.swzygmunt.knc.pl/

