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Obrzezanie Jezusa w ósmym dniu po narodzeniuPor. Łk 2, 21 jest znakiem włączenia Go do potomstwa Abrahama i ludu Przymierza; jest znakiem Jego poddania 
580 się PrawuPor. Ga 4, 4 i uprawnienia Go do udziału w kulcie Izraela, w którym 1214 będzie uczestniczył przez całe życie. Jest ono figurą „obrzezania 

Chrystusowego”, jakim jest chrzestKol 2,11-12. [KKK, 527] 

ÓSMY DZIEŃ W OKTAWIE NARODZENIA PAŃSKIEGO 
UROCZYSTOŚĆ ŚWIĘTEJ BOŻEJ RODZICIELKI MARYI 

 
il.: OBRZEZANIE: ANGELICO, Fra (ok. 1400, Vicchio nell Mugello - 1455, Rzym), 1451-52, tempera na 

desce, 38.5×37 cm, Museo di San Marco, Florencja; źródło: www.wga.hu 

Z KSIĘGI LICZBLb 6, 22-27 

Pan mówił do Mojżesza tymi słowami: 

»Powiedz Aaronowi i jego synom: tak oto macie błogosławić synom 

Izraela. Powiecie im: 

‘Niech cię Pan błogosławi i strzeże. Niech Pan rozpromieni oblicze swe 

nad tobą, niech cię obdarzy swą łaską. Niech zwróci ku tobie swoje oblicze 

i niech cię obdarzy pokojem’. 

Tak będą wzywać imienia mojego nad synami Izraela, a Ja im będę 

błogosławił«. 

PSALM RESPONSORYJNYPs 67, 2-3,5 i 8 

REFREN: Bóg miłosierny niech nam błogosławi 

Niech Bóg się zmiłuje nad nami i nam błogosławi; 

niech nam ukaże pogodne oblicze. 

Aby na ziemi znano Jego drogę, 

Jego zbawienie wśród wszystkich narodów. 

Niech się narody cieszą i weselą, 

że rządzisz ludami sprawiedliwie, 

i kierujesz narodami na ziemi. 

Niechaj nam Bóg błogosławi, 

niech się Go boją wszystkie krańce ziemi. 

Z LISTU ŚWIĘTEGO PAWŁA APOSTOŁA DO GALATÓWGa 4, 4-7 

Bracia: 

Gdy nadeszła pełnia czasu, Bóg zesłał swojego Syna, zrodzonego 

z niewiasty, zrodzonego pod Prawem, aby wykupił tych, którzy podlegali 

Prawu, abyśmy mogli otrzymać przybrane synostwo. 

Na dowód tego, że jesteście synami, Bóg wysłał do serc naszych Ducha 

Syna swego, który woła: »Abba, Ojcze«. A zatem nie jesteś już nie-

wolnikiem, lecz synem. Jeżeli zaś synem, to i dziedzicem z woli Bożej. 

AKLAMACJAHbr 1,1-2 Alleluja, Alleluja, Alleluja 

Wielokrotnie przemawiał niegdyś Bóg do ojców przez proroków, 

a w tych ostatecznych dniach przemówił do nas przez Syna. 

SŁOWA EWANGELII WEDŁUG ŚW. ŁUKASZAŁk 2, 16-21 

Pasterze pospiesznie udali się do Betlejem i znaleźli Maryję, Józefa 

i Niemowlę, leżące w żłobie. Gdy Je ujrzeli, opowiedzieli o tym, 

co im zostało objawione o tym Dziecięciu. 

A wszyscy, którzy to słyszeli, dziwili się temu, co im pasterze opowiadali. 

Lecz Maryja zachowywała wszystkie te sprawy i rozważała je w swoim ser-

cu. 

A pasterze wrócili, wielbiąc i wysławiając Boga za wszystko, co słyszeli 

i widzieli, jak im to było powiedziane. 

Gdy nadszedł dzień ósmy i należało obrzezać Dziecię, nadano Mu imię 

Jezus, którym Je nazwał anioł, zanim się poczęło w łonie Matki. 

PATRON TYGODNIA: BŁ. MARIAN WACŁAW KONOPIŃSKI, MĘCZENNIK 
Urodził się w 1907 we wsi Kluczewo w rodzinie kowala 
Walentego i Weroniki, z domu Dobierskiej. 
Był najstarszym z pięciorga rodzeństwa. 

W Szamotułach, dokąd codziennie dojeżdżał – 
ukończył w 1927 progminazjum egzaminem 
dojrzałości z wyróżnieniem i wstąpił do semi-
narium duchownego w Gnieźnie. Później przeniósł 
się do seminarium poznańskiego… 

Święcenia kapłańskie otrzymał w 1932 z rąk Augusta 
kard. Hlonda, Prymasa Polski. 

Na obrazku prymicyjnym umieścił przesłanie: 
„Idźcie posłusznie drogą, którą was Bóg prowadzi”… 

Był wikariuszem i prefektem w Seminarium 
Nauczycielskim w Ostrzeszowie. W 1935 został 
wikariuszem w parafii Bożego Ciała, a potem św. Mi-
chała Archanioła w Poznaniu. Tam zasłynął ze wspaniałych 
kazań.Podjął też studia socjologii na wydziale nauk społecznych na Uniwersytecie 
w Poznaniu. Mógł studiować w Louvain w Belgii, ale odmówił, bo jego dwie młod-
sze siostry nie miałyby gdzie mieszkać w Poznaniu, a tam studiowały (jedną z nich 
była matka pisarki Małgorzaty Musierowicz i poety Stanisława Barańczaka)… 

Tuż przed II wojną światową został mianowany kapitanem rezerwy, a po nie-
mieckiej agresji, 1.IX, zgłosił się ochotniczo do Wojska Polskiego. Był kapelanem 
15 Pułku Ułanów Poznańskich, aż do kapitulacji 28.IX (m.in. brał udział w walkach 
nad Bzurą), po której trafił do niemieckiego Oflagu X B nr 2 Nienburg. 

Formalnie „zwolniono” go w V.1940, natychmiast jednakże, z pogwałceniem kon-
wencji genewskiej, aresztując. Poprzez obóz w Hamburgu w VI.1940 przewieziono 
go do niemieckiego obozu koncentracyjnego Dachau. Został numerem 26065. 

Dobrze znosił trudy pracy obozowej – głównie na okolicznych polach - i pomagał 
starszym kapłanom (w Dachau był specjalny blok polskich kapłanów). Jeszcze 
w X.1942 pisał do rodziny z prośbą o „ein grosser Bauerbrot” - wielki bochen 
wiejskiego chleba, a już miesiąc później, 29.IX.1942, został wyznaczony, jako 
jeden z 20 kapłanów, do pseudo-medycznych eksperymentów prowadzonych 
przez niemieckich „naukowców” z ropowicą. Wstrzyknięto im zarazki ropotwórcze. 
Cztery ofiary nie były w ogóle leczone. Pozostałych podzielono na 2 grupy, po 8 
osób. Jedni otrzymywali lekarstwa homeopatyczne, których zwolennikiem był sam 
szef SS Heinrich Himmler, drudzy – sulfonamid… 

Ks. Marian znalazł się w grupie, którą „leczono” homeopatycznie. Wszyscy 
przeszli przez liczne „zabiegi” i „operacje” (nacięcia, odsączania ropy, etc.), w rezul-
tacie których stan ks. Mariana stał się krytyczny… 

Cierpiał straszliwie. 27.XII.1942 rozpoczęła się agonia. Leżący obok kapłan 
wyspowiadał go, udzielił mu wiatyku i ostatniego namaszczenia. Obaj uścisnęli 
sobie dłonie, po czym Marian powiedział: „Do zobaczenia w górze (niebie)”… 

28.XII stracił przytomność. Do Pana odszedł cztery dni później, 1.I.1943… 

Z grupy, którą leczono sulfonamidem, wszyscy mieli przeżyć. Natomiast „leczenia” 
lekami homeopatycznymi nie przeżył nikt, oprócz młodego wówczas kleryka 
Kazimierza Jana Majdańskiego, późniejszego arcybiskupa. 

Ciało Mariana zostało spalone w obozowym krematorium. W oficjalnym piśmie 
poinformowano rodzinę, że ks. Marian zmarł na „zatrucie krwi”… 

Beatyfikował go 13.VI.1999 w Warszawie Jan Paweł II w grupie 108 polskich 
męczenników niemieckiego terroru II wojny św. (uroczystość 1 stycznia) 

il. BŁ. MARIAN WACŁAW KONOPIŃSKI; źródło: mtrojnar.rzeszow.opoka.org.pl 

http://www.swzygmunt.knc.pl/
http://www.wga.hu/frames-e.html?/html/a/angelico/11/armadio8.html
http://mtrojnar.rzeszow.opoka.org.pl/swieci/marian_konopinski/zycie.htm
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INFORMACJE PARAFIALNE 
 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 

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

 6.I (piątek): UROCZYSTOŚĆ OBJAWIENIA PAŃSKIEGO – TRZECH 

KRÓLI: 
 Msze św. w porządku niedzielnym. 
 Poświęcenie kadzidła i kredy podczas każdej Mszy św. 

 7.I (sobota): O 20:00 Wieczór Chwały. Jest to czas wspólnej 

modlitwy, śpiewu i uwielbienia Boga oraz prośby o uzdro-
wienie. Serdeczenie zapraszamy! 

 8.I (niedziela): Święto CHRZTU PAŃSKIEGO. 

 Zakończenie Okresu Narodzenia Pańskiego. 
 Spotkanie dzieci klas II przygotowujących się do I Komu-

nii św. i ich rodziców o 18:00. 
 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. 

 PZ 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… 

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

25.XII Alan Daniel MĄKOSA, Obory 

 

25.XII Alicja Zuzanna KROKOWSKA, Piaski 
25.XII Bartosz Robert SZMIT, Słomczyn 

25.XII Franciszek Piotr SIKORSKI, Słomczyn 
26.XII Gabriel KAMIŃSKI, Słomczyn 
25.XII Krzysztof Jan WENERSKI, Turowice 

Jam jest Alfa i Omega, mówi Pan Bóg, który jest, który był i który przychodzi, 
Wszechmogący 

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

DATA MIEJSCOWOŚĆ OD KOMENTARZ 

2.I 
(poniedziałek) 

CZERNIDŁA 930 jeden ksiądz 
OBORY 

bloki no11-18 
1600 dwóch księży 

3.I 
(wtorek) 

BOROWINA 930 jeden ksiądz 
OBORY 

bloki no19, 20 i 21 
1600 dwóch księży 

4.I 
(środa) 

CIECISZEW (rolniczy) 930 jeden ksiądz 
KAWĘCZYNEK 1600 jeden ksiądz 

5.I 
(czwartek) 

CIECISZEW 930 dwóch księży 
TUROWICE przy szosie 

oraz KAWĘCZYN i 

TUROWICE 

od Wierzbówki do szosy 

930 dwóch księży 

7.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 

2.I 
(poniedziałek) 

730 † Heleny PARADOWSKIEJ, w 30 dzień po śmierci 

1800  

3.I 
(wtorek) 

730  

1800  

4.I 
(środa) 

730  

1800  

5.I 
(czwartek) 

730 w pewnej intencji 

1800  

6.I 
(piątek) 

845  

1030 
† Genowefy i Zbigniewa GUTOWSKICH, 

zmarłych z rodzin GUTOWSKICH i JANISZKÓW 

1200 za PARAFIAN 

1800 w intencji LITURGICZNEJ SŁUŻBY OŁTARZA 

7.I 
(sobota) 

730 w pewnej intencji 

1800  

8.I 
(niedziela) 

845 
† Stefanii i Jana KAMIŃSKICH, 

Wojciecha, Franciszki i Stanisława GRZYWACZÓW 

1030 
† Eugeniusza WARGOCKIEGO, 

Anny i Andrzeja OSIADACZÓW, 

zmarłych w rodziny WARGOCKICH 

1200 za PARAFIAN 

1800  

NIEZWYKŁE ZNAKI: DZIECIĄTKO Z JODŁOWEJ 
Nabożeństwo do DZIECIĄTKA JEZUS w Jodłowej k. Dębicy sięga swymi 

początkami przełomu XIX i XX wieku. Zapoczątkował je miejsco-

wy duszpasterz, patriota i poeta ludowy - ks. Ignacy Ziemba. 

Pisał: „Na wiosnę 1899 przyjechał do mnie […] kolega mój 

z czasów seminaryjnych. […] Pokazał mi małą, okrągłą 

kapliczkę blaszaną […] [z figurką] DZIECIĄTKA JEZUS, 

i powiedział, że jest to podobizna słynącego z cudów 

DZIECIĄTKA W PRADZE CZESKIEJ […]. W tej chwili 

poczułem w duszy dziwnie wielkie pragnienie 

posiadania takiej kapliczki […]”. 

I dalej pisze: „Wkrótce pojechałem 

do Przemyśla, gdzie Siostry Karmelitan-

ki obdarowały mnie taką kapliczką 

i koronką do DZIECIĄTKA JEZUS”. 

Kapliczkę pokazał swoim parafia-

nom i zachęcił do nabożeństwa. „[…] 

zapalili się […] tak, że […] uznałem 

za stosowne, a nawet za koniecz-

ne, sprowadzić większą figurę 

DZIECIĄTKA JEZUS”. 

W 1900 licząca 45.25 cm wysokości (bez podstawy), gipsowa, woskowana 

kopia cudownego DZIECIĄTKA JEZUS znajdującego się w Pradze, „potarta 

o praski pierwowzór”, została wystawiona do publicznej czci w ołtarzu 

Najświętszego Serca Jezusowego drewnianej świątyni pw. św. Stanisława. 

Odtąd do kościółka przylgnęła nazwa „Podkarpackie Betlejem”… 

Nie dziwi to, „zaledwie bowiem [DZECIĄTKO] zamieszkało w Jodłowej, a już 

zaczęło biednych, a kochających Je ludzi pocieszać, wspomagać, 

uzdrawiać itd., bez względu na to, skąd oni pochodzili. Liczne wota złote 

i srebrne […] świadczą o tem […]” – zapisał ks. Ziemba. 

2005 lekarze wykryli guza u 17-letniego chłopca. Rodzice zaczęli modlić 

się przed DZIECIĄTKIEM Z JODŁOWEJ, im bliżej terminu operacji, tym usilniej. 

Ale gdy przed operacją zrobiono rezonans guz zniknął. Poproszony o opisa-

nie przypadku neurochirurg rzekł: „A co tu jest do opisywania? To jest cud”… 

W 1908 złotą koronę na głowę DZIECIĄTKA, poświęcił i nałożył bp Karol 

Fischer, sufragan przemyski. Sto lat później bp tarnowski Wiktor Skworc 

konsekrował nową, murowaną świątynię - sanktuarium DZIECIĄTKA JEZUS… 

Przed DZIECIĄTKIEM Z JODŁOWEJ w szczególności modliło się i modli wiele 

rodzin bezskutecznie starających się o potomstwo. Dużo jest również osób 

proszących o zdrowie dla swoich dzieci… 

Jakże szczęśliwa parafia Jodłowa, 

Co dzień się cieszy Twą Boską Świętością, 

Bo Ty nas ciągle przyzywasz do siebie, 

I wszystkim mówisz, że jesteś Miłością. 

il. DZIECIĄTKO JEZUS: Jodłowa; źródło: www.jodlowa.diecezja.tarnow.pl 

»Niech Was Pan błogosławi i strzeże« w nowym, 2012 roku 
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.jodlowa.diecezja.tarnow.pl/pliki/05/kult.htm
http://www.swzygmunt.knc.pl/

