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Pasterz lub mędrzec może tu na ziemi zbliżyć się do BOGA, klękając przed żłobkiem betlejemskim i adorując GO ukrytego w słabości dziecka [KKK, 563] 

PIERWSZA NIEDZIELA PO NARODZENIU PAŃSKIM 
ŚWIĘTEJ RODZINY JEZUSA, MARYI I JÓZEFA 

 
JEZUS WŚRÓD DOKTORÓW: FOSSE, Karol de (1636, Paryż – 1717, Paryż), 1707, olejny na płótnie, 49×30 cm, 

musée des beaux-arts, Rouen; źródło: www.culture.gouv.fr 

Z KSIĘGI PROROKA SYRACYDESASyr 3, 2-6. 12-14 

PAN uczcił ojca przez dzieci, 

a prawa matki nad synami utwierdził. 

Kto czci ojca, zyskuje odpuszczenie grzechów, 

a kto szanuje matkę, jakby skarby gromadził. 

Kto czci ojca, radość mieć będzie z dzieci, 

a w czasie modlitwy swej będzie wysłuchany. 

Kto szanuje ojca, długo żyć będzie, 

a kto posłuszny jest PANU, da wytchnienie swej matce. 

Synu, wspomagaj swego ojca w starości, 

nie zasmucaj go w jego życiu. 

A jeśliby nawet rozum stracił, miej wyrozumiałość, 

nie pogardzaj nim, choć jesteś w pełni sił. 

Miłosierdzie względem ojca nie pójdzie w zapomnienie, 

w miejsce grzechów zamieszka u ciebie. 

PSALM RESPONSORYJNYPs 128 (127), 1-2. 3. 4-5 (R.: por. 1a) 

REFREN: Błogosławiony, kto się boi PANA 

Błogosławiony każdy, kto boi się PANA, 

kto chodzi JEGO drogami. 

Bo z pracy rąk swoich będziesz pożywał, 

szczęście osiągniesz i dobrze ci będzie. 

Małżonka twoja jak płodny szczep winny 

we wnętrzu twojego domu. 

Synowie twoi jak sadzonki oliwki 

dokoła twojego stołu. 

Oto takie błogosławieństwo dla męża, 

który boi się PANA. 

Niechaj cię PAN błogosławi z Syjonu, 

oglądaj pomyślność Jeruzalem przez całe swe życie. 

Z LISTU DO KOLOSANKol 3, 12-21 

Bracia: 

Jako wybrańcy BOŻY, święci i umiłowani, obleczcie się w serdeczne 

miłosierdzie, dobroć, pokorę, cichość, cierpliwość, znosząc jedni drugich 

i wybaczając sobie nawzajem, jeśliby miał ktoś zarzut przeciw drugiemu: 

jak PAN wybaczył wam, tak i wy. 

Na to zaś wszystko przyobleczcie miłość, która jest więzią doskonałości. 

A sercami waszymi niech rządzi pokój CHRYSTUSOWY, do którego też zo-

staliście wezwani, w jednym CIELE. I bądźcie wdzięczni. 

Słowo CHRYSTUSA niech w was przebywa z całym swym bogactwem: z wsze-

lką mądrością nauczajcie i napominajcie samych siebie przez psalmy, 

hymny, pieśni pełne ducha, pod wpływem łaski śpiewając BOGU w waszych 

sercach. I wszystko, cokolwiek działacie słowem lub czynem, wszystko 

czyńcie w imię PANA JEZUSA, dziękując BOGU OJCU przez NIEGO. 

Żony bądźcie poddane mężom, jak przystało w PANU. Mężowie, miłujcie 

żony i nie bądźcie dla nich przykrymi. Dzieci, bądźcie posłuszne rodzicom 

we wszystkim, bo to jest miłe w PANU. Ojcowie, nie rozdrażniajcie waszych 

dzieci, aby nie traciły ducha. 

AKLAMACJAKol 3, 15a. 16a Alleluja, Alleluja, Alleluja 

Sercami waszymi niech rządzi CHRYSTUSOWY pokój, 

słowo CHRYSTUSA niech w was przebywa 

z całym swym bogactwem. 

SŁOWA EWANGELII WEDŁUG ŚW. ŁUKASZAŁk 2, 41-52 

Rodzice JEZUSA chodzili co roku do Jerozolimy na Święto Paschy. Gdy miał 

lat dwanaście, udali się tam zwyczajem świątecznym. Kiedy wracali 

po skończonych uroczystościach, został JEZUS w Jerozolimie, a tego 

nie zauważyli JEGO Rodzice. Przypuszczając, że jest w towarzystwie 

pątników, uszli dzień drogi i szukali GO wśród krewnych i znajomych. 

Gdy GO nie znaleźli, wrócili do Jerozolimy, szukając GO. 

Dopiero po trzech dniach odnaleźli GO w świątyni, gdzie siedział między 

nauczycielami, przysłuchiwał się im i zadawał pytania. Wszyscy zaś, 

którzy GO słuchali, byli zdumieni bystrością JEGO umysłu i odpowiedziami. 

Na ten widok zdziwili się bardzo, a JEGO MATKA rzekła do NIEGO: „SYNU, 

czemuś nam to uczynił? Oto ojciec TWÓJ i JA z bólem serca szukaliśmy 

CIEBIE”. Lecz ON Im odpowiedział: »Czemuście MNIE szukali? Czy nie 

wiedzieliście, że powinienem być w tym, co należy do mego OJCA?« 

Oni jednak nie zrozumieli tego, co Im powiedział. 

Potem poszedł z Nimi i wrócił do Nazaretu; i był Im poddany. A MATKA JEGO 

chowała wiernie wszystkie te wspomnienia w swym sercu. 

JEZUS zaś czynił postępy w mądrości, w latach i w łasce u BOGA i u ludzi. 

PATRON TYGODNIA: BŁ. WILHEM REPIN, MĘCZENNIK 
Willhem urodził się 26.VIII.1709 w Thouarcé, 
w regionie Kraju Loary we Francji. 

Był drugim dzieckiem Renata Repina 
i Renaty z domu Gourdon. 

W 1728 wstąpił do seminarium w An-
gers, w Kraju Loary. i po ukończeniu 
studiów przyjął tam święcenia 
kapłańskie. 

Następnie, w latach 1734-49, pełnił 
posługę jako wikariusz w Angers. 

W 1749 został mianowany probo-
szczem parafii pw. św. Symplicjana 
w Martigné-Briand. 

Pozostał nim przez ponad 40 lat, 
ogólnie szanowany i ceniony. 
Wielokrotnie odnawiał i wzbogacał swój 
kościół parafialny… 

W uznaniu zasług otrzymał honorowy tytuł kanonika… 

W 1789 rozpoczęła się tzw. rewolucja francuska. W pierwszym rzędzie jej ofiarą 
padł kościół katolicki. W 1790 parlament ustanowił tzw. konstytucję cywilną kleru, 
na mocy której państwo uzurpowało sobie zwierzchnictwo nad Kościołem… 

Pius VI potępił konstytucję i wezwał wszystkich duchownych do nieskładania 
przysięgi lub jej odwołania… 

Wilhelm 10.II.1791 odmówił jej złożenia i władze wyrzuciły go z parafii. Udał się 
więc do Angers, gdzie 17.VI.1792 został po raz pierwszy, wraz z wieloma innymi 
duchownymi, aresztowany. Przetrzymywano ich w budynku seminarium. Był 
najstarszym z kapłanów, więc to jemu najczęściej przypadał – o ile to w ogóle było 
możliwe – zaszczyt celebrowania Mszy św. i rozdawania sakramentów… 

10.VIII.1792 obalono monarchię. 2.IX.1792 w Paryżu rozpoczęły się masakry du-
chownych. Nakazano składanie przysięgi, ze zmienioną rotą, pod karą śmierci. … 

Wilhelm i tym razem odmówił jej złożenia… 

W więzieniu przesiedział ok. roku, gdy 17.VII.1793 został uwolniony przez powstań-
ców wandejskich. Nie mogąc nadązyć za wojskiem próbował chronić się w oko-
licy, ale 24.XII.1793, w Wigilię, został aresztowany i uwięziony w Chalonnes. 

Po dwóch długich przesłuchaniach rewolucyjny komitet skazał go 1.i.1794 – 
„zgodnie z prawem” - na karę śmierci, przez ścięcie na gilotynie… 

Wyrok wykonano już 2.I.1794 w Angers. Wraz z nim życie wówczas stracił 
Laurenty Bárard, proboszcz z Chalonnes,oraz dwóch innych skazańców… 

Powstanie wandejskie upadło, a eksterminacja objęła 120 tys. cywilów, mężczyzn, 
kobiet i dzieci, czyli 15% ludności departamentu. W regionie Angers życie straciło 
– za wiarę - ponad 2,000 kapłanów, zakonników, świeckich (177 na gilotynie)… 

19.II.1984 w Watykanie, Jan Paweł II, beatyfikował Wilhelma w gronie 
99 męczenników rewolucji francuskiej regionu Angers… (uroczystość 2 stycznia) 

il.: WILHELM REPIN, współczesne wyobrażenie; źródło: www.santiebeati.it 

http://www.swzygmunt.knc.pl/
http://www.culture.gouv.fr/Wave/image/joconde/0492/m072904_0013320_p.jpg
http://www.santiebeati.it/dettaglio/91915
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INFORMACJE PARAFIALNE 
 31.XII (poniedziałek): Ostatni dzień roku kalendarzowego. 

O 1800 zapraszamy na Mszę św. dziękczynną za mijający rok. 
 1.I (wtorek): Nowy 2013 Rok. Uroczystość ŚWIĘTEJ BOŻEJ 

RODZICIELKI MARYI: 
 Msze św. o 845; 1030 i 1200 i 1800. 
 Za publiczne odmówienie hymnu „O Stworzycielu Duchu 

przyjdź” można uzyskać odpust zupełny! 
 4.I (piątek): 1-SZY PIĄTEK MIESIĄCA. 

 Msza św. o Najświętszym Sercu Pana Jezusa o 1800. 
 Msza św. dla dzieci o 1545. 
 Spowiedź 1szo-piątkowa ½ godz. przed Mszą św. 

 6.I (niedziela): UROCZYSTOŚĆ OBJAWIENIA PAŃSKIEGO – 
TRZECH KRÓLI: 

 Poświęcenie kadzidła i kredy podczas każdej Mszy św. 
 Trwa WIZYTACJA DUSZPASTERSKA, czyli KOLĘDA: 

 Program na najbliższy tydzień – patrz obok. 
 Za wszystkie ofiary z góry serdeczne Bóg zapłać! 

 Podczas ferii zimowych organizowane są dwa obozy narciarskie: 
 Ksiądz wikariusz organizuje obóz w Kościelisku, w dniach 

2-9.II.2013. Zainteresowanych prosimy o kontakt! 
 Parafialny Zespół Caritas organizuje obóz, na który chciał-

by zabrać 15 dzieci z rodzin ubogich. Koszt obozu: 850 zł. 
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 

Tych, którzy mogą wspomóc te inicjatywy, prosimy! o wpłaty 
na konta parafialne lub bezpośrednio do organizatorów. 

 Chrzty w styczniu w 4tą niedzielę miesiąca, 27.I, na sumie. 
Zgłoszenia do 18.I w kancelarii. Przygotowanie dla rodziców 
i chrzestnych 20.I po sumie, w kościele. 

 Zachęcamy do lektury prasy i wydawnictw katolickich! 

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

25.XII Bartosz Eugeniusz DOBOSZ, Konstancin Jeziorna 

 

25.XII Maja Nikola ŁUKASIK, Turowice 
25.XII Natalia STAROS, Brześce 

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. Julian Józef GUT  19.XII.2012 l. 90 
śp. Kazimierz MAGDZIARZ  17.XII.2012 l. 81 
śp. Wojciech Marian PINKOSZ  14.XII.2012 l. 62 
śp. Zofia KWIATKOWSKA  8.XII.2012 l. 77 

Wieczne odpoczywanie racz Im dać PANIE! 

INTENCJE MSZALNE I MODLITEWNE 

31.XII 
(poniedziałek) 

730  

1800 dziękczynna za mijający 2012 rok 

1.I 
(wtorek) 

845  

1030 † Franciszka i Marianny MICHALSKICH 

1200 † Julianny, Józefa, Piotra i Stanisława ŚLĄZAKÓW 

1800  

2.I 
(środa) 

730 † Leona BRUDNIEWSKIEGO, jego rodziców i teściów 

1800 w intencji JUBILATÓW 

3.I 
(czwartek) 

730 w pewnej intencji 

1800 
dziękczynna z prośbą o błogosławieństwo Boże 

dla Renaty i Wojciecha i całej rodziny, z okazji 15 rocznicy ślubu 

4.I 
(piątek) 

730  

1545  

1800  

5.I 
(sobota) 

730  

1800  

6.I 
(niedziela) 

845 † Elżbiety PIÓRECKIEJ, w 1 rocznicę śmierci, Józefa PIÓRECKIEGO 

1030 † Jana STĘPNICKIEGO, w 1 rocznicę śmierci 

1200 
† Genowefy i Zbigniewa GUTOWSKICH, 

zmarłych z rodzin GUTOWSKICH i JANISZKÓW 

1800 w intencji SŁUŻBY LITURGICZNEJ OŁTARZA 

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

DATA MIEJSCOWOŚĆ OD KOMENTARZ 

2.I 
(środa) 

OBORY 
od Pałacu do bloku no10 

1600 jeden ksiądz 

3.I 
(czwartek) 

OBORY 
bloki od no11 do 18 

1600 dwóch księży 

4.I 
(piątek) 

PODŁĘCZE 930 dwóch księży 

5.I 
(sobota) 

GASSY 930 dwóch księży 

7.I 
(poniedziałek) 

OBORY 
bloki od no19, 20, 21  

1600 dwóch księży 

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

NIECH BĘDZIE WSZYSTKO NOWE 
Na nowo się narodzić, to znaczy mieć nową, radosną nadzieję. 

Pytasz mnie, czy w nowym roku stanie się nowy, lepszy świat. 

Tak. To mówi PAN: 

„Wtedy swe miecze przekują na lemiesze, a swoje włócznie na sierpy”Iz 2, 4. 

[…] „wilk zamieszka wraz z barankiem, 

pantera z koźlęciem razem leżeć będą […] 

Niemowlę igrać będzie na norze kobry, 

i dziecko włoży swą rękę do kryjówki żmii. 

Będzie tam droga czysta […] 

i głupi nie będą się tam wałęsać. 

Łaskawość i wierność spotkają się z sobą, 

ucałują się sprawiedliwość i pokój. 

Wierność z ziemi wyrośnie, 

a sprawiedliwość wychyli się z nieba.”Iz 35,1-2; 11,6.8; 35,8; Ps 85[84],11-12 […] 

O BOŻE, BOŻE mój, nie mów więcej, bo moje serce nie zniesie. 

Dzieciątko małe - BOŻE mój wielki, 

przymnóż mi wiary, że się to stanie, 

daj mi serce nowe, abym w nowym roku był nowym człowiekiem. 

I zostaw mi tę nadzieję, że sny szlachetnych ucieleśniszJulian Tuwim, 

że stanie się wszystko nowe i dawne rzeczy przeminą. 

BOGURODZICO, MATKO nowego życia, 

Matko naszych nowych nadziei, 

powiedz nam jeszcze raz na Nowy Rok ku pokrzepieniu serc: 

„Nigdym ja ciebie, ludu, nie rzuciła, 

Nigdym ci mego nie odjęła lica, 

Jam - po dawnemu - moc twoja i siła! 

- BOGURODZICA.”Maria Konopnicka 

Bracia kochani, więc nie bądźcie już smutni, 

przecież BÓG się narodził i moc struchlała, 

nowy rok przyszedł, dnia przybędzie, świat będzie lepszy. 

Tylko czy ty nie zostaniesz starym człowiekiem z tamtego roku? 

ZAWITKOWSKI, Józef, bp (ur. 1938, Wał), fragm., Warszawa, 19.I.1985 

 

ŚWIĘTA RODZINA: 
CZECHOWICZ, Szymon 

(1689, Kraków – 1775, Warszawa), 
ok. poł. XVIII w., kredka, papier, 

38.4×24 cm, 
Litewskie Muzeum Sztuki, Wilno; 

źródło: www.pinakoteka.zascianek.pl 

»Niech Pan błogosławi i strzeże 
Niech Pan rozpromieni oblicze swe nad tobą« 

 w nowym, 2013 roku życzy REDAKCJA 

MSZE ŚW. 
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/Czechowicz/Czechowicz_3.htm
http://www.swzygmunt.knc.pl/

