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Syn Boży w czasie swego Wcielenia jest konsekrowany na Chrystusa (Mesjasza) przez namaszczenie Duchem ŚwiętymPor. Ps 2, 6-7. [KKK, 745] 

NARODZENIE PAŃSKIE (CZYTANIA NA MSZĘ ŚW. W DZIEŃ) 
Z DRUGIEJ KSIĘGI PROROKA IZAJASZAIz 52,7-10 

O jak są pełne wdzięku na górach nogi zwiastuna 

radosnej nowiny, który ogłasza pokój, zwiastuje 

szczęście, który obwieszcza zbawienie, który mówi 

do Syjonu: „Twój Bóg zaczął królować”. 

Głos! Twoi strażnicy podnoszą głos, razem 

wznoszą okrzyki radosne, bo oglądają 

na własne oczy powrót Pana na Syjon. 

Zabrzmijcie radosnym śpiewaniem, 

wszystkie ruiny Jeruzalem! Bo Pan 

pocieszył swój lud, odkupił Jeruzalem. 

Pan obnażył już swe ramię święte 

na oczach wszystkich narodów; I wszys-

tkie krańce ziemi zobaczą zbawienie 

naszego Boga. 

PSALM RESPONSORYJNYPs 98,1-6 

REFREN: Ziemia ujrzała 

swego Zbawiciela 

Śpiewajcie Panu pieśń nową, 

albowiem uczynił cuda. 

Zwycięstwo Mu zgotowała 

Jego prawica 

i święte ramię Jego. 

Pan okazał swoje zbawienie, 

na oczach pogan objawił 

swoją sprawiedliwość. 

Wspomniał na dobroć 

i wierność swoją 

dla domu Izraela. 

Ujrzały wszystkie 

krańce ziemi 

zbawienie Boga 

naszego. 

Wołaj z radości na cześć Pana, cała ziemio, 

cieszcie się, weselcie i grajcie. 

Śpiewajcie Panu przy wtórze cytry, 

przy wtórze cytry i przy dźwięku harfy. 

Przy trąbach i przy dźwięku rogu, 

na oczach Pana i Króla się radujcie. 

POCZĄTEK LISTU ŚWIĘTEGO PAWŁA APOSTOŁA DO HEBRAJCZYKÓWHbr 1,1-6 

Wielokrotnie i na różne sposoby przemawiał niegdyś Bóg do ojców 

przez proroków, a w tych ostatecznych dniach przemówił do nas 

przez Syna. Jego to ustanowił dziedzicem wszystkich rzeczy, przez Niego 

też stworzył wszechświat. 

Ten Syn, który jest odblaskiem Jego chwały i odbiciem Jego istoty, 

podtrzymuje wszystko słowem swej potęgi, a dokonawszy oczyszczenia 

z grzechów, zasiadł po prawicy Majestatu na wysokościach. On o tyle 

stał się wyższym od aniołów, o ile odziedziczył wyższe od nich imię. 

Do którego bowiem z aniołów powiedział kiedykolwiek: 

»Ty jesteś moim Synem, Jam Cię dziś zrodził?« 

I znowu: »Ja będę Mu ojcem, a On będzie mi synem«. 

Skoro zaś znowu wprowadzi Pierworodnego na świat, powie: 

»Niech Mu oddają pokłon wszyscy aniołowie Boży«. 

AKLAMACJAŁk 1, 38 Alleluja, Alleluja, Alleluja 

Zajaśniał nam dzień święty, 

pójdźcie narody, oddajcie pokłon Panu, 

bo wielka światłość zstąpiła dzisiaj na ziemię. 

POCZĄTEK EWANGELII WEDŁUG ŚW. 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 czło-

wieka, 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 powie-

działem: 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. 

il.: NARODZINY CHRYSTUSA: WILLMANN, Michał (1630, Królewiec 

– 1706, Lubiąż), III ołtarz z cyklu „Siedmiu radości św. Józe-
fa”, 1693-1695, fresk, kościół p.w. św.Józefa, 
Krzeszów; źródło: www.pinakoteka.zascianek.pl 

PATRON TYGODNIA: BŁ. SECONDO POLLO, MĘCZENNIK 
Urodził się w 1908 w wiosce Caresanablot, niedaleko Vercelli we Włoszech. 
Był drugim z sześciorga dzieci ubogiej rodziny chłopskiej. 

W wieku chłopięcym, by rano służyć do Mszy św., jako ministrant, codziennie 
do kościoła parafialnego szedł pieszo kilka kilometrów. 

W 1919 wstąpił do archidiecezjalnego seminarium duchownego, w którym 
ukończył gimnazjum i liceum. „Należę całkowicie do Boga, dlatego moje życie 
musi być poświęcone Jego chwale i radosnej służbie” -— napisał w swym pa-
miętniku w 1923. Seminarium ukończył z wynikiem celującym w 1927. 

Następnie w Rzymie na Papieskim Uniwersytecie św. Tomasza studiował filozofię 
a na Papieskim Uniwersytecie Gregoriańskim - teologię. 

Po otrzymaniu dyplomów na obu uniwersytetach przyjął w 1931 święcenia 
kapłańskie z rąk abpa Vercelli, Jakuba Montanelli. 

Został nauczycielem w gimnazjum (seminarium niższe), a potem wykładowcą 
filozofii i teologii w Wyższym Seminarium w Vercelli. Współpracował z Akcją 

Katolicką, był kapelanem i spowiednikiem członków 
stowarzyszeń religijnych, pracowników „Caritas”, więźniów, 

chorych i osób w podeszłym wieku. Wygłaszał prelekcje 
i konferencje religijne, organizował kursy oraz spowiadał 
wiernych w kościołach parafialnych. 

W 1940, gdy Włochy przystąpiły do II wojny światowej, 
został kapelanem, w stopniu porucznika, w batalionie 
strzelców alpejskich dywizji alpejskiej „Alpi Graie”. 
Dla żołnierzy był ojcem i przyjacielem, podtrzymywał 
ich na duchu, dbał o ich życie religijne i spowiadał. 

25.XII.1941, w Czarnogórze, batalion został zaata-
kowany przez oddziały partyzanckie. W chwili, kiedy 
spieszył z pomocą rannemu żołnierzowi został 
postrzelony. Zmarł, z wykrwawienia, następnego 
dnia, 26.XII.1941. Jego ostatnie słowa brzmiały: 
„Odchodzę do Boga, który jest taki dobry”. 

23.V.1998 beatyfikował go Jan Paweł II. Mówił 
wtedy: „w heroicznym akcie miłosierdzia oddał duszę 
Bogu, pozostawiając wszystkim kapelanom, na ca-
łym świecie, wzór miłości i służby braciom w armii, 
stając się ich alpejskim wzorem i orędownikiem 
w Niebie”… (uroczystość 26 grudnia) 

il. BŁ. SECONDO POLLO: ok. 1940; źródło: www.santiebeati.it 

http://www.swzygmunt.knc.pl/
http://www.pinakoteka.zascianek.pl/Willmann/Index.htm
http://www.santiebeati.it/immagini/?mode=view&album=36250&pic=36250D.JPG
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INFORMACJE PARAFIALNE 
 25.XII (niedziela): Uroczystość Narodzenia Pańskiego: 

 PASTERKA o 0:00. 
 Msze św. o 8:45; 10:30 i 12:00 - Mszy św. o 18:00, 

tradycyjnie, nie ma. 
 Na sumie o 12:00 – udzielanie sakramentu Chrztu św. 

 26.XII (poniedziałek): Święto św. Szczepana: 

 Msze św. o 8:45; 10:30 i 12:00 - Mszy św. o 18:00, 
tradycyjnie, nie ma 

 W czasie Mszy św. święcony będzie, tradycyjnie, owies. 
 Na sumę o 12:00 zapraszamy w sposób szczególny! 

wszystkie małżeństwa, które w tym roku obchodziły 
jubileusze swojego małżeństwa. 

 Taca przeznaczona będzie na KUL. 
 27.XII (wtorek): Rozpoczyna się WIZYTACJA DUSZPASTERSKA, 

czyli KOLĘDA: 
 Program na najbliższy tydzień – patrz obok. 

 Złożone ofiary przeznaczone zostaną na renowację 
organów. Z góry składamy serdeczne Bóg zapłać! 

 31.XII (sobota): Ostatni dzień roku kalendarzowego. Msza św. 

i nabożeństwo adoracyjne, dziękczynno-przebłagalne, za mija-
jący rok o 18:00. Serdecznie zapraszamy! 

 1.I (niedziela): Nowy 2012 Rok. Uroczystość ŚWIĘTEJ BOŻEJ 

RODZICIELKI MARYI: 
 Msze św. o 8:45; 10:30 i 12:00 i 18:00. 
 Za publiczne odmówienie hymnu „O Stworzycielu Duchu 

przyjdź” można uzyskać odpust zupełny! 
 Pierwsza niedziela miesiąca: po sumie comiesięczna adora-

ja Najświętszego Sakramentu, a po niej spotkanie Kół 
Żywego Różańca. 

 Chrzty w styczniu w 4tą niedzielę miesiąca, 22.I, na sumie. 
Zgłoszenia do 13.I w kancelarii. Przygotowanie dla rodziców 
i chrzestnych 15.I po sumie, w kościele. 

 Parafialny Zespół Caritas współorganizuje narciarski obóz 

parafialny do Szcza-wnicy, z udziałem 15 dzieci z rodzin 
ubogich, których nie stać na pokrycie kosztów pobytu. Prosimy! 

o finansowe wsparcie tej inicjatywy. Ofiary można wpłacać 
na konto PZ Caritas: 

Parafia Rzymskokatolicka św. Zygmunta, ul. Wiślana 85, 05-507 Słomczyn 
PKO S.A. VII O. w Warszawie, nr r-ku 51 1240 1109 1111 0010 1498 1185 

wrzucać do skrzynki przy ołtarzu MBNP lub przekazywać 
księżom. Za wszelką pomoc serdeczne Bóg zapłać! 

 Dostępne są kalendarze na rok 2012 wydane przez kleryków 
WMSD w Warszawie. Zawierają zdjęcia ilustrujące życie semi-
narium i jego historię.Jest to forma zaproszenia do modlitwy 
o powołania, a zarazem wsparcia naszych kleryków… 

ODESZLI 
W ostatnim czasie odeszła z naszego grona: 

śp. Raisa GAJOWNICZEK  14.XII.2011 l. 79 

Wieczne odpoczywanie racz Jej dać Panie! 

INTENCJE MSZALNE I MODLITEWNE 

26.XII 
(poniedziałek) 

845 † Zofii i Kazimierza BUJEŃCZYKÓW 

1030 
† Janiny, Zofii i Józefa MICHALAKÓW, 

Wiktorii i Wojciecha GAWRYSIÓW, 

Marianny i Władysława CZWARNO 

1200 

† Marianny i Stanisława WIŚNIEWSKICH, 

Alicji i Kazimierza PIEKARNIAKÓW, 

Anny i Andrzeja OSIADACZÓW 

w intencji JUBILATÓW 

27.XII 
(wtorek) 

730  

1800  

28.XII 
(środa) 

730 † Marioli PILCH 

1800 † Elżbiety i Henryka HELAKÓW 

29.XII 
(czwartek) 

730  

1800  

30.XII 
(piątek) 

730  

1800 † Leona i Leokadii KOWALCZYKÓW 

31.XII 
(sobota) 

730  

1800 dziękczynno–błagalne za mijający rok 

1.I 
(niedziela) 

845  

1030 
† Marianny, Franciszka i Mieczysława MICHALSKICH, 

Jana i Stefanii LACHÓW 

1200 za PARAFIAN 

1800  

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

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

rozpocznie od strony Habdzina, drugi od Czernideł; oraz 

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

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

 30.XII (piątek): Podłęcze, dwóch księży od 9:30. 

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

NIEZWYKŁE ZNAKI: SANTO NIÑO DE LA SALUD 
Pewnego dnia (był rok ok. 1939) nieznana kobieta sprzedała 

w Morelia, w Meksyku, niewielką figurkę DZIECIĄTKA JEZUS. 

Nowa właścicielka postanowiła podarować JĄ 

chrześnicy,  Róży Marii Guadalupe Calderon, ale dopiero 

wtedy, gdy ta powróci do rodzinnego miasta … 

Róża do małego, prowincjonalnego miasteczka 

wróciła,  ze stolicy, Meksyku, dopiero w 1942. 

Na powitanie dostała wykonaną z aro-

matycznego drewna, 28 cm FIGURKĘ 

DZIECIĄTKA, o pięknej strukturze słojów… 

W Europie trwała wojna, w Meksyku 

rządziła lewicowo-populistyczna, 

antyklerykalna partia PRI. Nie za-

bliźniły się jeszcze rany wojny do-

mowej lat 19261929, gdy z in-

spiracji masonerii zginęło około 

100 tys. osób… A księżom nie wol-

no było chodzić publicznie w su-

tannach (aż do lat 1980-tych)! 

A w Morelia wiele z osób, które przyszły odwiedzić Różę Marię i pomodliły 

się przez FIGURKĄ, zaczęły odzyskiwać zdrowie! Wtedy właśnie figurka 

nazwana zostałą przez właścicielkę „ŚWIĘTYM DZIECIĄTKIEM DOBREGO 

ZDROWIA” (hiszp. SANTO NIÑO DE LA SALUD). 

JEJ sława szybko rozszerzyła się poza Morelię i niebawem objęła cały 

Meksyk. Już w 1944 została wystawiona publicznie w kościele i otrzymała 

malutką koronę. W stolicy napisano nowennę ku czci DZIECIĄTKA Z MORELII. 

Zatwierdził ją w 1946 arcybiskup Morelii… 

Jednym z najbardziej zdumiewających uzdrowień był przypadek 4-letniego 

chłopca, który w wyniku wypadku uległ paraliżowi. postradał słuch i mowę. 

Zawieziono go przed DZIECIĄTKO i powierzono MU zdrowie i życie chłopca. 

Przez miesiąc nie zauważono poprawy, mimo codziennych wizyt u DZIE-

CIĄTKA. Rozpoczęto więc nowennę – 9-dniowe modlitwy w intencji chłopca. 

Szóstego dnia chłopiec odzyskał władzę w kończynach, siódmego zaczął 

mówić, kolejnego dnia zrobił parę kroków, a dziewiątego był zdrów… 

W 1959 replika CUDOWNEGO DZIECIĄTKA Z MORELII została podarowana 

Ojcowi św. Janowi XXIII. Stolica Apostolska udzieliła odpustu zupełnego 

wszystkim pątnikom nawiedzającym DZIECIĄTKO Z MORELLI. 

W 1963 konsekrowano sanktuarium Świętego Dzieciątka Dobrego 

Zdrowia. Odtąd 21.IV stał się dniem DZIECIĄTKA DOBREGO ZDROWIA. 

W 1966 w Morelii powstało zgromadzenie Misjonarek Świętego Dzieciątka 

Dobrego Zdrowia. Jej założycielkami była m.in. owa Róża Maria Guadalupe 

Calderon (zwana matką Lupita). 

O, Dzieciątko Dobrego Zdrowia! 

Pan powiedział: „Proście, a otrzymacie” 

Racz łaskawie moją prośbę rozważyć, racz moje potrzeby usłyszeć! 

I udziel mi łaski, wysłuchaj mnie, 

Dla dobra mojej duszy i dla większej chwały Twojej. 

il. SANTO NIÑO DE LA SALUD: Morelia, Meksyk; źródło: www.discover-catholic-miracles.com 

„Słowo stało się Ciałem” i w niepojęty, zadziwiający sposób 
„zamieszkało między nami”, grzesznymi, wahającymi się, 
strwożonymi, by upewnić nas w wierze. Odwagi w wierze 

życzy REDAKCJA 

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.discover-catholic-miracles.com/nino-de-la-salud.html
http://www.swzygmunt.knc.pl/

