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W MARYI DUCH ŚWIĘTY objawia SYNA OJCA, który staje się SYNEM DZIEWICY. ONA jest krzewem gorejącym ostatecznej teofanii; napełniona DUCHEM ŚWIĘTYM, pokazuje 

SŁOWO w uniżeniu JEGO ciała i pozwala GO poznać ubogimPor. Łk 1,15-19 i pierwocinom narodówPor. Mt 2, 1 1. [KKK, 724] 

DRUGA NIEDZIELA PO NARODZENIU PAŃSKIM 
OBJAWIENIE PAŃSKIE 

 
POKŁON TRZECH KRÓLI: ANGELICO, Fra (ok. 1400, Vicchio nell Mugello - 1455, Rzym), ok. 1433, tempera na panelu, 39×56 cm, 

Museo di San Marco, Florencja; źródło: www.wga.hu 

Z KSIĘGI PROROKA IZAJASZAIz 60, 1-6 

Powstań, świeć, Jeruzalem, bo przyszło twe światło 

i chwała PANA rozbłyska nad tobą. 

Bo oto ciemność okrywa ziemię 

i gęsty mrok spowija ludy, 

a ponad tobą jaśnieje PAN 

i Jego chwała jawi się nad tobą. 

I pójdą narody do twojego światła, 

królowie do blasku twojego wschodu. 

Podnieś oczy wokoło i popatrz: 

Ci wszyscy zebrani zdążają do ciebie. 

Twoi synowie przychodzą z daleka, 

na rękach niesione twe córki. 

Wtedy zobaczysz i promienieć będziesz, 

zadrży i rozszerzy się twoje serce, 

bo do ciebie napłyną bogactwa zamorskie, 

zasoby narodów przyjdą ku tobie. 

Zaleje cię mnogość wielbłądów, 

dromadery z Madianu i z Efy. 

Wszyscy oni przybędą ze Saby, 

ofiarują złoto i kadzidło, 

nucąc radośnie hymny na cześć PANA. 

PSALM RESPONSORYJNYPs 72 (71), 1-2. 7-8. 10-11. 12-13 (R.: por. 11) 

REFREN: Uwielbią PANA wszystkie ludy ziemi 

BOŻE, przekaż TWÓJ sąd Królowi, 

a TWOJĄ sprawiedliwość synowi królewskiemu. 

Aby TWOIM ludem rządził sprawiedliwie 

i ubogimi według prawa. 

Za dni JEGO zakwitnie sprawiedliwość, 

i wielki pokój, aż księżyc nie zgaśnie. 

Będzie panował od morza do morza, 

od Rzeki aż po krańce ziemi. 

Królowi Tarszisz i wysp przyniosą dary, 

królowie Szeby i Saby złożą daninę. 

I oddadzą MU pokłon wszyscy królowie, 

wszystkie narody będą MU służyły. 

Wyzwoli bowiem biedaka, który GO wzywa, 

i ubogiego, co nie ma opieki. 

Zmiłuje się nad biednym i ubogim, 

nędzarza ocali od śmierci. 

Z LISTU DO EFEZJANEf 3, 2-3a. 5-6 

Bracia: 

Przecież słyszeliście o udzieleniu przez BOGA łaski danej mi dla was, 

że mianowicie przez objawienie oznajmiona mi została ta tajemnica. 

Nie była ona oznajmiona synom ludzkim w poprzednich pokoleniach, 

tak jak teraz została objawiona przez DUCHA świętym Jego apostołom i pro-

rokom, to znaczy że poganie już są współdziedzicami i współczłonkami 

CIAŁA, i współuczestnikami obietnicy w CHRYSTUSIE JEZUSIE przez Ewangelię. 

AKLAMACJAMt 2, 3 Alleluja, Alleluja, Alleluja 

Ujrzeliśmy JEGO gwiazdę na Wschodzie 

i przybyliśmy złożyć pokłon PANU. 

SŁOWA EWANGELII WEDŁUG ŚW. MATEUSZAMt 2, 1-12 

Gdy JEZUS narodził się w Betlejem w Judei za panowania króla Heroda, 

oto Mędrcy ze Wschodu przybyli do Jerozolimy i pytali: „Gdzie jest nowo na-

rodzony król żydowski? Ujrzeliśmy bowiem JEGO gwiazdę na Wschodzie 

i przybyliśmy oddać mu pokłon”. 

Skoro usłyszał to król Herod, przeraził się, a z nim cała Jerozolima. Zebrał 

więc wszystkich arcykapłanów i uczonych ludu i wypytywał ich, gdzie ma 

się narodzić MESJASZ. 

Ci mu odpowiedzieli: „W Betlejem judzkim, bo tak napisał prorok: 

A ty, Betlejem, ziemio Judy, 

nie jesteś zgoła najlichsze spośród głównych miast Judy, 

albowiem z ciebie wyjdzie władca, 

który będzie pasterzem ludu mego, Izraela”. 

Wtedy Herod przywołał potajemnie Mędrców i wypytał ich dokładnie 

o czas ukazania się gwiazdy. A kierując ich do Betlejem, rzekł: „Udajcie się 

tam i wypytujcie starannie o DZIECIĘ, a gdy JE znajdziecie donieście mi, 

abym i ja mógł pójść i oddać Mu pokłon”. Oni zaś wysłuchawszy króla, 

ruszyli w drogę. 

A oto gwiazda, którą widzieli na Wschodzie, szła przed nimi, aż przyszła 

i zatrzymała się nad miejscem, gdzie było DZIECIĘ. Gdy ujrzeli gwiazdę, 

bardzo się uradowali. Weszli do domu i zobaczyli DZIECIĘ z MATKĄ JEGO, 

MARYJĄ; upadli na twarz i oddali MU pokłon. I otworzywszy swe skarby, 

ofiarowali MU dary: złoto, kadzidło i mirrę. 

A otrzymawszy we śnie nakaz, żeby nie wracali do Heroda, inną drogą 

udali się do ojczyzny. 

PATRON TYGODNIA: BŁ. JÓZEF PAWŁOWSKI, MĘCZENNIK 
Urodził się 9.VIII.1890 w Proszowicach, w rodzinie 
Franciszka i Jadwigi z Kubackich. 

Po ukończeniu seminarium w Kielcach studiował 
w Innsbrucku, gdzie został doktorem teologii… 

Święcenia kapłańskie przyjął 13.VII.1913. 

W 1916 został profesorem rodzimego seminarium, 
a dwa lata później objął funkcję jego wicerektora. 
Po 18 latach został jego rektorem… 

„Dzielił się z klerykami wszystkim […]: sutanną, bieliz-
ną, butami i osobistymi pieniędzmi”

ks. Władysław Czeluśniak
. 

Był szambelanem papieskim, kanonikiem honoro-
wym, kanonikiem gremialnym katedry w Kielcach. 

Po wybuchu II wojny światowej został proboszczem 
parafii katedralnej w Kielcach. Zasłynął jako „Dobry 
Samarytanin”. Dostarczał przetrzymywanym w obo-
zach jeńcom cywilne ubrania, udzielał duchowej pociechy. Ukrywał członków 
podziemia. Pomagał wszystkim, szczególnie zagrożonym Żydom… 

10.II.1941 został aresztowany i umieszczony w kieleckim więzieniu. Stamtąd, 
przez Auschwitz, wywieziono go do Dachau, gdzie stał się numerem 25286. 

Pokornie znosił wszystkie upokorzenia, głód, choroby. 8.I.1942 miał się, według 
relacji późniejszego abpa Kazimierza Majdańskiego, zwierzyć: „PAN BÓG jest do-
bry. Z najbardziej beznadziejnych sytuacji znajdzie zawsze niespodziewanie 
radosne wyjście. Zobaczycie, że nie pozwoli nam długo czekać na wyzwolenie”… 

Abp Majdański uznał te słowa „za najpiękniejszy przedśmiertny tekst modlitwy 

[który] powtarzam […] sobie często w myślach”… 

Następnego dnia po rannym apelu powiadomiono go, że „zostanie przeniesiony”: 
„[…] Ubrany w sutannę, z walizeczką […], w kaloszach, bez butów, z odkrytą głową 
stał przed wartownią przez cały dzień do wieczornego apelu. […] [Gdy] przechodzi-
łem przy bramie ok. południa, […] na moje skinienie oczyma, jakoby na pytanie, co 
z nim, pokazał oczyma niebo. Wiedziałem […], że idzie na śmierć”

Leonard Wędrychowski
… 

Wieczorem 9.I.1942 został stracony: powieszono go albo rozstrzelano… 

W 1968 wspomniany K. Majdański, już wówczas biskup, tak pisał: „Do końca 
(który przyszedł na Niego chyba zupełnie nieoczekiwanie) zachował postawę 
wewnętrznej i ufnej pogody. Do końca też Jego zainteresowania odpowiadały 
godności kapłana i wychowawcy kapłanów”… 

13.VI.1999 Jan Paweł II, w Warszawie, beatyfikował go w gronie 108 męczen-
ników II wojny światowej. (uroczystość 9 stycznia) 

il.: JÓZEF PAWŁOWSKI, współczesne wyobrażenie; źródło: www.santiebeati.it 

http://www.swzygmunt.knc.pl/
http://www.wga.hu/cgi-bin/highlight.cgi?file=html/a/angelico/02/predel2.html&find=Magi
http://www.santiebeati.it/dettaglio/91915
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INFORMACJE PARAFIALNE 
 6.I (niedziela): UROCZYSTOŚĆ OBJAWIENIA PAŃSKIEGO – 

TRZECH KRÓLI: 
 Poświęcenie kadzidła i kredy podczas każdej Mszy św. 
 Chór szkoły podstawowej i gimnazjum w Słomczynie 

zaprasza! na krótki Koncert Kolęd i Pastorałek, który 

odbędzie się w kościele o 1700. 
 20.I (niedziela): Spotkanie dzieci klas II przygotowujących się 

do I Komunii św. i ich rodziców po Mszy św. o 1800. 
 Trwa WIZYTACJA DUSZPASTERSKA, czyli KOLĘDA: 

 Program na najbliższy tydzień – patrz poniżej. 
 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. 

ODESZLI 
W ostatnim czasie odeszli z naszego grona: 

śp. Franciszek Leszek ADAMCZYK  28.XII.2012 l. 73 
śp. Marianna DĄBROWSKA  25.XII.2012 l. 81 
śp. Ewa MAKIEŁOWSKA  24.XII.2012 l. 63 

Wieczne odpoczywanie racz Im dać PANIE! 

INTENCJE MSZALNE I MODLITEWNE 

7.I 
(poniedziałek) 

730  

1800 † Lucjana i Ireny MOSKALEWICZÓW 

8.I 
(wtorek) 

730  

1800  

9.I 
(środa) 

730  

1800  

10.I 
(czwartek) 

730  

1800 † Zbigniewa AMBROZIKA, w 6 rocznicę śmierci 

11.I 
(piątek) 

730  

1545  

1800  

12.I 
(sobota) 

730  

1715 WYPOMINKI 

1800 † zmarłych polecanych w WYPOMINKACH 

13.I 
(niedziela) 

845 
† Stefanii i Jana KAMIŃSKICH, 

Franciszki, Stanisława i Wojciecha GRZYWACZÓW 

1030 † Stanisława i Danuty PYRAKÓW 

1200 

† Zofii JARMUŁ, 

Adama JONASZA  

Adama KOWALCZYKA 

† Stanisławy OKLEJ, w 1 rocznicę śmierci, 

Eugeniusza OKLEJA 

1800 
† Walentego, Henryka, Rozalii i Walentego KANABUSÓW, 

Wojciecha, Agnieszki i Zofii WILCZAKÓW 

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

DATA MIEJSCOWOŚĆ OD KOMENTARZ 

7.I 
(poniedziałek) 

OBORY 
bloki od no19, 20, 21 

1600 dwóch księży 

8.I 
(wtorek) 

BRZEŚCE 
Osiedle 1600 dwóch księży 

10.I 
(czwartek) 

CIECISZEW 930 dwóch księży 

11.I 
(piątek) 

CZERNIDŁA 930 jeden ksiądz 
BOROWINA 930 dwóch księży 
SŁOMCZYN 
ul. Jabłoniowa 

1600 jeden ksiądz 
(od Kawęczynka) 

DATA MIEJSCOWOŚĆ OD KOMENTARZ 

12.I 
(sobota) 

BRZEŚCE 
strona szkoły 

930 dwóch księży (jeden od Konstan-
tynówki, drugi od Kawęczyna) 

ŁYCZYN i SŁOMCZYN 
ul. Łyczyńska 

1600 jeden ksiądz 

14.I 
(poniedziałek) 

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

1600 jeden ksiądz 

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

BYĆ SAM NA SAM PRZY BEZBRONNYM BOGU… 
[…] potrzebna jest mi chwila, 

aby być sam na sam 

przy bezbronnym BOGU, 

przy MATCE adorującej BOGA - 

swego SYNA, 

przy Józefie 

zadziwionym tajemnicą. 

Rodzi się wtedy […] pytanie: 

- PANIE mój, dlaczego narodziłeś 

się wtedy, za czasów Augusta, 

Kwiryniusza i Heroda? 

Dlaczego tak dawno, 

a nie teraz? 

[…] Dziś są szpitale […], 

jest opieka nad matką 

i dzieckiem, 

nie musiałbyś uciekać przed 

Herodem i jego żołdakami 

do obcej ziemi. 

Są obserwatoria astronomiczne. 

Dziś wszyscy mogliby zobaczyć 

nową gwiazdę, znak, że się CHRYSTUS narodził. 

Są mapy, informacje turystyczne, oznakowania dróg. 

Trzej Mędrcy znaleźliby spokojnie Betlejem 

i dom, w którym przebywałeś. 

Zobacz, mamy radio, telewizję. […] 

Wszyscy by uwierzyli, że jesteś BOGIEM z nami… 

Tak sobie myślę, tak z BOGIEM rozmawiam, […] 

gdy brzmią mi w uszach echa polskich kolęd, 

i słucham Cię, PANIE, co mi do serca powiesz. 

- Dziecko moje, tak MNIE pocieszasz […] 

Nie dziw się memu biednemu narodzeniu. 

Przyszedłem, aby służyć, a nie po to, aby MI służonopor. Mt 20, 28. […] 

Mówisz, że dziś są hotele, domy noclegowe, […] 

ale pomyśl, czy w którymś hotelu, czy w którymś domu 

przyjęliby Józefa i kobietę spodziewającą się dziecka? […] 

Zapewniasz MNIE, 

że dziś byłbym bezpieczny przed Herodem i jego żołdakami. 

A powiedz, ile w twoim czasie zabili dzieci? […] 

Oczywiście, macie obserwatoria astronomiczne, 

ale gdy po niebie lata tyle sputników, 

cóż znaczy jedna gwiazda więcej! […] 

Tak, macie mapy, informacje turystyczne, drogowskazy, 

ale gdy […] tylu mędrców […] podróżuje po ziemi, […] 

czy znalazłbyś takich trzech, 

którzy by chcieli oddać pokłon DZIECIĄTKU? 

Tak, macie radia, telewizory, czasopisma, 

ale pomyśl, czy w świątecznych programach, 

w których prezentuje się tyle gwiazd, […] 

chciałby ktoś patrzeć na szare zdjęcie stajenki? […] 

Sądzisz, że wszyscy by uwierzyli, że PAN BÓG się narodził? 

[…] DZIECIĄTKO moje, BOŻE mój wielki, 

nóżki TWOJE całuję, do serca je przytulam 

i oddechem CIĘ ogrzewam. 

Czujesz? 

Nie płacz. 

Rośnij szybko. 

TY jesteś wszystkich i moim BOGIEM… 

ZAWITKOWSKI, Józef, bp (ur. 1938, Wał), fragm., Warszawa, 9.I.1983 
il.: MADONNA Z LORETO: SANZIO, Raffaello (1483, Urbino - 1520, Rzym), ok. 1509-10, olejny na desce, 120×90 cm, 
Musée Condé, Chantilly; źródło: www.wga.hu 

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.wga.hu/frames-e.html?/html/r/raphael/5roma/1/01loreto.html
http://www.swzygmunt.knc.pl/

