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Powinniśmy wierzyć nie w kogoś innego, jak tylko w Boga: Ojca, Syna i Ducha Świętego. [KKK, 178] 

TRZECIA NIEDZIELA PO NARODZENIU PAŃSKIM 
ŚWIĘTO CHRZTU PAŃSKIEGO 

Z KSIĘGI IZAJASZAIz 42, 1-4.6-7 

To mówi Pan: 

»Oto mój Sługa, 

którego pod-

trzymuję, Wy-

brany mój, 

w którym mam 

upodobanie. 

Sprawiłem, że 

Duch mój na 

Nim spoczął; 

On przyniesie 

narodom Prawo. 

Nie będzie wo-

łał ni podnosił 

głosu, nie da 

słyszeć krzyku 

swego na dwo-

rze. Nie złamie 

trzciny nadła-

manej, nie za-

gasi knotka 

o nikłym pło-

myku. 

On z mocą 

ogłosi Prawo, 

nie zniechęci 

się ani nie za-

łamie, aż u-

trwali Prawo 

na ziemi, a Je-

go pouczenia 

wyczekują wy-

spy. Ja, Pan, 

powo-łałem Cię słusznie, ująłem Cię za rękę i ukształtowałem, 

ustanowiłem Cię przymierzem dla ludzi, światłością dla narodów, 

abyś otworzył oczy niewidomym, ażebyś z zamknięcia wypuścił jeńców, 

z więzienia tych, co mieszkają w ciemności«. 

il. pow. CHRZEST CHRYSTUSA: VERONESE, Paolo (1528, Werona - 1588, Wenecja), Palazzo Pitti, 
Florencja; źródło: www.artbible.info 

PSALM RESPONSORYJNYPs 29, 1-2,3ac-4,3b i 9b-10 

REFREN: Pan ześle pokój swojemu ludowi 

Oddajcie Panu, synowie Boży, 

oddajcie Panu chwałę i sławcie Jego potęgę. 

Oddajcie chwałę Jego imieniu, 

na świętym dziedzińcu uwielbiajcie Pana. 

Ponad wodami głos Pański, 

Pan ponad wód bezmiarem! 

Głos Pana potężny, 

głos Pana pełen dostojeństwa. 

Zagrzmiał Bóg majestatu: 

a w świątyni Jego wszyscy wołają: „Chwała”. 

Pan zasiadł nad potopem, 

Pan jako Król zasiada na wieki. 

Z DZIEJÓW APOSTOLSKICHDz 10,34-38 

Gdy Piotr przybył do Cezarei, do domu Korneliusza, przemówił: 

„Przekonuję się, że Bóg naprawdę nie ma względu na osoby. Ale w każ-

dym narodzie miły jest Mu ten, kto się Go boi i postępuje sprawiedliwie. 

Posłał swe słowo synom Izraela, zwiastując im pokój przez Jezusa 

Chrystusa. On to jest Panem wszystkich. 

Wiecie, co się działo w całej Judei, począwszy od Galilei, po chrzcie, 

który głosił Jan. Znacie sprawę Jezusa z Nazaretu, którego Bóg namaścił 

Duchem Świętym i mocą. Przeszedł On, dobrze czyniąc i uzdrawiając 

wszystkich, którzy byli pod władzą diabła, dlatego że Bóg był z Nim”. 

AKLAMACJAMk 9,6 Alleluja, Alleluja, Alleluja 

Otwarło się niebo i zabrzmiał głos Ojca: 

To jest mój Syn umiłowany. Jego słuchajcie. 

SŁOWA EWANGELII WEDŁUG ŚW. MARKAMk 1, 6b-11 

Jan Chrzciciel tak głosił: 

„Idzie za mną mocniejszy ode mnie, a ja nie jestem godzien, 

aby się schylić i rozwiązać rzemyk u Jego sandałów. Ja chrzciłem was 

wodą, On zaś chrzcić was będzie Duchem Świętym”. 

W owym czasie przyszedł Jezus z Nazaretu w Galilei i przyjął od Jana 

chrzest w Jordanie. W chwili, gdy wychodził z wody, ujrzał rozwierające się 

niebo i Ducha jak gołębicę zstępującego na siebie. 

A z nieba odezwał się głos: »Tyś jest mój Syn umiłowany, w Tobie mam 

upodobanie”. 

PATRON TYGODNIA: BŁ. FRANCISZEK ROGACZEWSKI, MĘCZENNIK 
Urodził się w 1892 w Lipinkach k. Warlubia, w obe-
cnej diecezji pelplińskiej, w rodzinie Anny i Leonarda 
Rogaczewskich. Był najstarszym spośród 
siedmiorga rodzeństwa. 

Seminarium duchowne w Pelplinie ukończył w 1918. 
Zaraz potem przyjął święcenia kapłańskie. 

Posługę kapłańską rozpoczął od Nowego Miasta 
Lubawskiego (parafia św. Tomasza). Do jego obo-
wiązków należała opieka nad młodzieżą, dla której za-
łożył m.in. Towarzystwo Młodzieży Katolickiej. Założył 
też zespół piłkarski (później KS Drwęca)… 

Jako wikariusz pracował także w parafii Najświę-
tszego Serca Jezusowego we Wrzeszczu, w ko-
ściele św. Brygidy i parafii św. Józefa w Gdańsku. 

W 1930 został rektorem - z tytułem proboszcza - 
mającego powstać, na skraju ówczesnego Gdańska, 
polskiego kościoła pw. Chrystusa Króla. Dzięki jego 

zaangażowaniu i wysiłkom, oraz wsparciu polskiego społeczeństwa Wolnego 
Miasta Gdańska, kościół ten poświęcony został dwa lata później, w 1932… 

W 1936 poświęcono dzwony wydzwaniające pierwsze takty „Bogurodzicy”. 
Planował zbudowanie większej świątyni i przygotował w tym celu duży kamień 
węgielny. Niemcy go jednak skradli i wykorzystali jako kamień węgielny do budo-
wy schroniska młodzieżowego – niemieckiego oczywiście - na Biskupiej Górce… 

Był założycielem i uczestnikiem wielu stowarzyszeń o charakterze religijnym i spo-
łeczno–politycznym, takich jak: Katolickie Stowarzyszenia Mężczyzn, Kobiet 
i Młodzieży, Towarzystwo Ludowe, Towarzystwo Polek, Macierz Szkolna 
(był jej wiceprezesem), Towarzystwo Przyjaciół Nauk i Sztuki, Liga Katolicka, 
którą zresztą w 1924, wraz z grupą polskich księży, powołał i która w swoich 
szeregach skupiała polską inteligencję Wybrzeża. Zorganizował również Orkiestrę 
i chór kościelny o nazwie „Lutnia – Cecylia”. … 

Był orędownikiem sprawy polskiej. Organizował polskie wystawy, działał w za-
rządzie Gminy Polskiej, a od 1934 sprawował funkcję prezesa w Centralnym 
Komitecie Katolików Polaków diecezji gdańskiej. Był kapelanem przy biurze 
Polskich Kolei Państwowych i kapelanem pracowników gdańskiej Poczty Polskiej. 
Agitował na rzecz polskich kandydatów do parlamentu Wolnego Miasta Gdańska. 

To oczywiściu budziło niechęć, a z czasem i nienawiść, Niemców. Wielokrotnie 
z ich strony spotykał się z szykanowaniami… 

1.IX.1939 Niemcy zaatakowali Rzeczpospolitą. Spadły bomby na Westerplatte. 
Już tego samego dnia, o 4:00 nad ranem, ks. Franciszek został aresztowany… 

Następnego dnia – Westerplatte jeszcze się broniło! – został wywieziony, 
w pierwszym transporcie, do obozu koncentracyjnego w Stutthof. Bity, 
maltretowany, zmuszany do najcięższych prac, nie załamał się. Przez trzy dni 
przetrzymywano go w bunkrze usiłując wymusić na nim zeznanie, że w kościele 
przechowywał broń, że przygotowywał obronę – na próżno: nie przyznał się. 

Upokorzenia, razy, znęcanie się, znosił z zadziwiającym spokojem, cierpliwością, 
a nawet poddaniem. Miał w sobie taką siłę wiary i pokory, że podtrzymywał 
na duchu innych współwięźniów, słuchał potajemnie spowiedzi. 

I dodawał otuchy. 

Przewidując swój los miał rzec współwięźniowi: „Wiesz, czuję że zginę. Powiedz 
moim ukochanym wiernym w parafii Chrystusa Króla, że chętnie oddaję swe życie 
Pro Christo et Patria [za Chrystusa i Ojczyznę]…”

ks. Alfons Muzalewski
. 

Rozstrzelany został przez Niemców 11.I.1940, w lesie, w pobliżu obozu, w grupie 
22 wybitnych przedstawicieli Polaków z Gdańska i okolic, w tym ks. Bernarda 
Wieckiego (1884-1940) z Wocławów k. Gdańska i ks. Władysława Szymańskiego (1901-1940) 
z Sopotu. Jego ciało wrzucono do zbiorowego grobu… 

Po latach, po ponownej ekshumacji w 1979, jego prochy sprowadzono 
do Lubichowa i pochowano w grobowcu rodziców… 

Beatyfikował go Jan Paweł II, 13.VI.1999 w Warszawie, w grupie 108 męczen-
ników II wojny światowej. (uroczystość 11 stycznia) 

il. BŁ. FRANCISZEK ROGACZEWSKI; źródło: www.chrystuskrol.diecezja.gda.pl 

http://www.swzygmunt.knc.pl/
http://www.artbible.info/art/large/29.html
http://www.chrystuskrol.diecezja.gda.pl/rogaczewski.html
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INFORMACJE PARAFIALNE 
 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. 
 9.I (poniedziałek): W Kościele rozpoczyna się okres zwykły, 

który potrwa do Środy Popielcowej. 
 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! 

ODESZLI 
W ostatnim czasie odeszła z naszego grona: 

śp. Wanda Anna WITKOWSKA  28.XII.2011 l. 69 

Wieczne odpoczywanie racz Jej dać Panie! 

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

DATA MIEJSCOWOŚĆ OD KOMENTARZ 

9.I 
(poniedziałek) 

BRZEŚCE (osiedle) 1600 dwóch księży 

11.I 
(środa) 

SŁOMCZYN: ul. Wilanowska 133, Śnieżna, 
Wagarowa, Urocza, Wiosenna 

1600 jeden ksiądz 

SŁOMCZYN: ul. Jabłoniowa, od Kawęczynka 1600 jeden ksiądz 
12.I 

(czwartek) 
SZYMANÓW 1600 dwóch księży 

13.I 
(piątek) 

KAWĘCZYN: strona prawa patrząc od kościoła 1600 dwóch księży 
KAWĘCZYN: strona lewa patrząc od kościoła 1600 dwóch księży 

14.I 
(sobota) 

BRZEŚCE: strona d. PGR-u 930 dwóch księży 

SŁOMCZYN: ul. Wilanowska, 
numery parzyste, od szkoły 

930 jeden ksiądz 

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

INTENCJE MSZALNE I MODLITEWNE 

9.I 
(poniedziałek) 

730  

1800 
† Jadwigi BOROWSKIEJ, w 1 rocznicę śmierci, 

Haliny i Michała BOROWSKICH 

10.I 
(wtorek) 

730 † Elżbiety KOWALCZYK 

1800 † Zbigniewa AMBROZIKA 

11.I 
(środa) 

730  

1800 
† Janiny KANABUS w 2 rocznicę śmierci, 

Władysława KANABUSA i Czesława DADACZA 

12.I 
(czwartek) 

730  

1800  

13.I 
(piątek) 

730  

1800  

14.I 
(sobota) 

730  

1715 WYPOMINKI 

1800 † zmarłych polecanych w WYPOMINKACH 

15.I 
(niedziela) 

845 † Zofii JARMUŁ, Adama JONASZA i Adama KOWALCZYKA 

1030 

† Janiny WRONA, w 5 rocznicę śmierci, 

jej córki Sabiny MATERZYŃSKIEJ 

† Henryka DUDKA, jego rodziców, 

Heleny, Piotra i Jerzego MILEWSKICH 

1200 † Leona i Leokadii KOWALCZYKÓW 

1800 † Krystyny PIETRAS 

NIEZWYKŁE ZNAKI: DZIECIĄTKO Z ATOCHA 
Święte DZIECIĄTKO Z ATOCHA to czczony, szczególnie w krajach hiszpańsko-

języcznych, wizerunek WĘDRUJĄCEGO DZIECIĄTKA JEZUS… 

XIII-wieczna Hiszpania znajdowała się pod butem okupacji muzułmańskich 

Maurów i kalifatu Umajjadów. Muzułmanie zajęli także miasteczko Atocha 

(dziś nieistniejące, stanowiące część jednego z dystryktów Madrytu). 

Chrześcijanie stali się niewolnikami zwycięskich wojsk proroka… 

Narzucono im ścisły reżim nakazów i zakazów, a najwierniejszych 

wyznawców Chrystusa uwięziono. Legendarne podania głoszą, że chcąc 

zmusić do wyrzeczenia się wiary pozbawiono ich żywności, tylko dzieciom 

przetrzymywanych dozwalając na jej dostarczanie - dzieciom poniżej 

12 roku życia… 

Ci, co dzieci nie mieli, albo ich dzieci były już starsze, pozbawieni zostali 

dostępu do jedzenia – mogli tylko liczyć na solidarność współwięźniów. 

Rodziny przetrzymywanych zwróciły się więc o pomoc do cudownej rzeźby 

MADONNY Z ATOCHA (hiszp. NUESTRA SEÑORA DE ATOCHA) i przed NIĄ prosiły 

znajdujące się na JEJ ramionach DZIECIĄTKO JEZUS o wybawienie… 

Cześć oddawana MADONNIE Z ATOCHA ma swoją długą historię. Jedna 

z tradycji niesie, że figurka rodowód bierze od św. Łukasza Ewangelisty, 

któremu przypisuje się wykonanie pierwszych wizerunków MADONNY i JEJ 

DZIECIĘCIA. Także rzeźb. W tej tradycji miałaby się mieścić MADONNA Z ATO-

CHA, wiążąc nazwę miejsca ze starożytną Antiochią, w której Łukasz prze-

bywał (inni sugerują, że nazwa jest odmianą THEOTOKOS – MATKI BOGA…) 

Czas mijał a więźniowe ciągle żyli i wydawało się, że nie brakuje im żyw-

ności. Wśród chrześcijan zaczęła szerzyć się wieść, przynoszona przez dzie-

ci zanoszące jedzenie do więzienia, że jakieś DZIECKO pojawia się nocami 

w więzieniu i dostarcza pożywienia bezdzietnym zatrzymanym. DZIECKO 

ubrane miało być w szaty pielgrzymie, miało po cichu przechodzić 

obok zaspanych strażników, uśmiechać się łagodnie do tych, którzy je za-

uważali, i przynosić bochny chleba nieszczęśnikom. Nikt nie potrafił 

ani JE zidentyfikować ani nazwać… 

Kobiety i rodziny zatrzymanych uklękły więc w dziękczynieniu przed swoją 

PANIĄ z podziękowaniami. I nagle ktoś spostrzegł, spoglądając na rzeźbę 

DZIEWICY, że buciki DZIECIĄTKA JEZUS w ramionach MARYI wyglądały 

na zniszczone i zakurzone. Wymieniono je więc, jak to było w zwyczaju, 

ale następnego dnia znów były zabrudzone… 

Uwierzono zatem, że to DZIECIĄTKO JEZUS, nocami, opuszcza bezpieczeństwo 

ramion SWEJ MATKI i udaje się do więzień, by wspomóc SWYCH 

największych czcicieli… 

Wieść o WĘDRUJĄCYM DZIECIĄTKU JEZUS rozszerzyła się poza miasteczko 

Atocha. A wędrujący w owych czasach po bezdrożach Hiszpanii zaczęli 

opowiadać o dziwnym młodym CHŁOPCU, ubranym w szaty pielgrzymie, 

który napotkany gdzieś po drodze miał im przynosić żywność i napoje. 

CHŁOPIEC miał im towarzyszyć przez najbardziej zagrożone fanatyzmem 

muzułmańskim tereny, aż do bezpiecznych szlaków i dróg… 

Tego niezwykłego CHŁOPCA od początku uznawano za DZIECIĘ JEZUS 

i nazywano ŚWIĘTYM DZIECIĘCIEM Z ATOCHA… 

Później kult DZIECIĄTKA Z ATOCHA, w szczególności po wygonieniu Maurów 

z Hiszpanii przez króla Ferdynanda i królową Izabelę, rozszerzył się: 

mówiono m.in. o DZIECIĄTKU ratujących zasypanych w tunelach górników, 

nie tylko w Hiszpanii ale i na całym świecie… 

Kult stał się szczególnie żywy na Nowej Ziemii, na terenach odkrytych 

i zdobytych przez hiszpańskich zdobywców i konkwistadorów, 

m.in. w Meksyku, którzy przywieźli ze sobą figurkę z Atocha. 

Gdy we Fresnillo, w Meksyku, odkryto srebro na-

tychmiast w górach powstały kopalnie. W jednej 

z nich nastąpił wybuch i wielu z górników znalazło 

się w pułapce. Żony i matki zasypanych udały się 

do miejscowego kościoła św. Augustyna 

w pobliskim Plateros 

i uklękły przed figurką 

NASZEJ PANI Z ATOCHA. 

Jakże były zdziwione, gdy 

zobaczyły, że DZIECIĄTKA 

na rękach MARYI – nie ma! 

Górników wyratowano i u-

słyszano przedziwną opo-

wieść o jakimś DZIECKU, 

które przyszło z pomocą 

zasypanym przynosząc 

wodę i ukazując drogę 

wyjścia. Gdy w radości udano się do kościoła 

znaleziono DZIECIĄTKO z powrotem w ramionach MATKI. Tylko buciki miało 

zabrudzone… 

DZIECIĄTKO Z ATOCHA stało się symbolem i obrońcą górników. Nazwano jest 

też obrońcą porzuconych (hiszp. Patron of the Desamparados)… 

W późniejszych czasach oryginalne DZIECIĄTKO z sanktuarium Santo Cristo 

de los Plateros (od cudownego krucyfiksu tam znajdującego się), wybudo-

wanego w latach 1690-tych, zaginęło. Zastąpiono JE więc nowym, 

specjalnie wyrzeźbionym, o indiańskich rysach twarzy. Do dzisiaj 

to DZIECIĄTKO, o peruce z ludzkich włosów, o powiększonych, 

zapracowanych, zgrubnie wykonanych dłoniach jest tam czczone… 

Il 1. WĘDRUJĄCE DZIECIĄTKO JEZUS: święto obrazek; źródło: www.parroquiadeatocha.es 
Il 2. NASZA PANI Z ATOCHA: bazylika Atocha, Madryt; źródło: www.parroquiadeatocha.es 

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.parroquiadeatocha.es/album.aspx
http://www.parroquiadeatocha.es/album.aspx
http://www.swzygmunt.knc.pl/

