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Nasze zbawienie wypływa z inicjatywy miłości BOGA do nas, ponieważ „ON sam nas umiłował i posłał SYNA swojego jako ofiarę przebłagalną za nasze grzechy”1 J 4, 10. 

„W CHRYSTUSIE BÓG jednał ze sobą świat”2 Kor 5,19. [KKK, 620] 

TRZECIA NIEDZIELA PO NARODZENIU PAŃSKIM 
CHRZEST CHRYSTUSA 

 
CHRZEST CHRYSTUSA GOYA Y LUCIENTES, Franciszek (1746, Fuendetodos - 1828, Bordeaux), 1773, olejny na płótnie, 

45.4×39.4 cm, Museo Nacional del Prado, Madryt; źródło: www.pubhist.com
 

Z KSIĘGI PROROKA IZAJASZAIz 42, 1-4. 6-7 

To mówi Pan: 

»Oto MÓJ SŁUGA, którego podtrzymuję. 

Wybrany MÓJ, w którym mam upodobanie. 

Sprawiłem, że DUCH mój na NIM spoczął; 

ON przyniesie narodom Prawo. 

Nie będzie wołał ni podnosił głosu, 

nie da słyszeć krzyku swego na dworze. 

Nie złamie trzciny nadłamanej, 

nie zagasi knotka o nikłym płomyku. 

ON z mocą ogłosi Prawo, 

nie zniechęci się ani nie załamie, 

aż utrwali Prawo na ziemi, 

a JEGO pouczenia wyczekują wyspy. 

JA, PAN, powołałem 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». 

PSALM RESPONSORYJNYPs 29 (28), 1-2. 3ac-4. 3b i 9b-10 (R.: 11b) 

REFREN: PAN ześle pokój swojemu ludowi 

Oddajcie PANU, synowie BOŻY, 

oddajcie PANU chwałę i sławcie JEGO potęgę. 

Oddajcie chwałę JEGO imienia, 

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: „Przekonu-

ję się, że BÓG naprawdę nie ma względu na osoby. Ale w każdym narodzie 

miły jest MU ten, kto się GO boi i postępuje sprawiedliwie. 

Posłał swe słowo synom Izraela, zwiastując im pokój przez JEZUSA CHRYS-

TUSA. 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”. 

AKLAMACJAPor. Mk 9, 6 Alleluja, Alleluja, Alleluja 

Otwarło się niebo i zabrzmiał głos OJCA: 

To jest MÓJ SYN umiłowany, JEGO słuchajcie. 

SŁOWA EWANGELII WEDŁUG ŚW. ŁUKASZAŁk 3, 15-16. 21-22 

Gdy lud oczekiwał z napięciem i wszyscy snuli domysły w sercach co do Ja-

na, czy nie jest on Mesjaszem, on tak przemówił do wszystkich: „Ja was 

chrzczę wodą; lecz idzie mocniejszy ode mnie, któremu nie jestem godzien 

rozwiązać rzemyka u sandałów. ON chrzcić was będzie DUCHEM ŚWIĘTYM 

i ogniem”. 

Kiedy cały lud przystępował do chrztu, JEZUS także przyjął chrzest. A gdy 

się modlił, otworzyło się niebo i DUCH ŚWIĘTY zstąpił na NIEGO w postaci 

cielesnej niby gołębica, a z nieba odezwał się głos: »TYŚ jest MÓJ SYN umi-

łowany, w TOBIE mam upodobanie«. 

PATRON TYGODNIA: BŁ. EMIL SZRAMEK, MĘCZENNIK 
Urodził się 29.IX.1887 w Tworkowie na Śląsku, jako 

syn chałupnika Augusta i Józefy z domu Kandziora. 

Studia teologiczne ukończył na Uniwersytecie 
Wrocławskim i 22.vi.1911, z rąk Jerzego 
kard. Koppa, przyjął święcenia kapłańskie. 

Jako wikariusz pracował Miechowicach i Ty-
chach. Tam też ukończył pracę nad dok-

toratem „Kolegiata Świętego Krzyża 
w Opolu”, którą obronił we Wrocławiu. 

Lata odrodzenia Rzeczypospolitej i ple-
biscytu na Śląsku to posługa w Zaborzu 
i Mikołowie. Opublikował wówczas 
broszurę „W obronie polskości Śląska”. 

Po utworzeniu w 1922 Administracji 
Apostolskiej na Górnym Śląsku został 
kanclerzem kurii. 

Od 1926 był proboszczem parafii pw. Nie-
pokalanego Poczęcia NMP w Katowi-
cach. Wzbogacił swój kościół wieloma 
dziełami sztuki. Równocześnie kierował 
budową nowej katedry… 

W pracy „Potrafił […] łagodzić antagonizmy między rodowitymi Ślązakami 
a przybyszami z innych dzielnic Polski […] Kładł nacisk na potrzebę zrozumienia 
przez przybyszów odrębności Śląska, dzielnicy, która miała inną przeszłość 
historyczną, odmienne struktury społeczne i ekonomiczne, inny model 
religijności”

abp D. Zimoń
… Postrzegając Śląsk jako węzeł, w którym splatają się wpły-

wy kultury czeskiej, niemieckiej i polskiej, apelował: „nie ma co [go] rozwiązywać, 

lecz trzeba go umiejętnie i artystycznie ująć jako zwornik w strukturze Europy”. 

Kolekcjonował dzieła piśmiennicze (zrabowane później przez Niemców), pisał (był 
autorem około 200 prac naukowych). Jego największym dziełem było „Śląsk jako 
problem socjologiczny” z 1934, do dziś zachowujące swą aktualność… 

W uznaniu zasług został prałatem. Natomiast w 1935 za pracę naukową 
Srebrnym Wawrzynem wyróżniła go Polska Akademia Umiejętności w Krakowie… 

Po ataku 1.IX.1939 Niemcy zakazali mu wygłaszania kazań po polsku i nakazali 
opuszczenie parafii. Odwołał się do ministra spraw kościelnych III Rzeszy… 

W odpowiedzi 8.IV.1940 został aresztowany. 

Interweniowała kuria katowicka, ale jej przedstawiciel usłyszał, że „dla wszystkich 
można prosić o łaskę, tylko nie dla Szramka”… 

Trafił do niemieckiego obozu koncentracyjnego w Dachau, a zaraz potem do Mau-
thausen-Gusen, gdzie niewolniczo pracował w kamieniołomie i okolicznych 
fabrykach, produkujących na rzecz niemieckiego przemysłu zbrojeniowego. 

Stamtąd napisał znamienne wyznanie: „Jestem w duszy spokojny. Jestem 
zakotwiczony w Bogu”

VII.1940, Mauthausen-Gusen
. dokończenie na odwrocie 

http://www.swzygmunt.knc.pl/
http://www.pubhist.com/work/13592/francisco-goya/the-baptism-of-christ
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INFORMACJE PARAFIALNE 
 13.I (niedziela): ŚWIĘTO CHRZTU PAŃSKIEGO: 

 Zakończenie Okresu Narodzenia Pańskiego. Od 14.I (po-

niedziałek) rozpoczyna się w Kościele okres zwykły, który 

potrwa do Środy Popielcowej. 
 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 odszedł z naszego grona: 

śp. Zdzisław OZIMKOWSKI  31.XII.2012 l. 79 

Wieczne odpoczywanie racz Mu dać PANIE! 

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

DATA MIEJSCOWOŚĆ OD KOMENTARZ 

14.I 
(poniedziałek) 

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

1600 jeden ksiądz 

15.I 
(wtorek) 

SŁOMCZYN: ul. Wilanowska, 
numery parzyste, od szkoły 

930 jeden ksiądz 

17.I 
(czwartek) 

SZYMANÓW 1600 dwóch księży 

18.I 
(piątek) 

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

19.I 
(sobota) 

BRZEŚCE: strona d. PGR-u 930 dwóch księży 
TUROWICE: przy szosie 

930 dwóch księży KAWĘCZYN i TUROWICE: 
od Wierzbówki do szosy 

21.I 
(poniedziałek) 

SŁOMCZYN: ul. Wilanowska, 
numery nieparzyste, od szkoły 

1600 dwóch księży 

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

INTENCJE MSZALNE I MODLITEWNE 

14.I 
(poniedziałek) 

730  

1800  

15.I 
(wtorek) 

730  

1800  

16.I 
(środa) 

730  

1800  

17.I 
(czwartek) 

730  

1800 † Stanisławy WSZELAKI, w 1 rocznicę śmierci 

18.I 
(piątek) 

730  

1800  

19.I 
(sobota) 

730  

1800  

20.I 
(niedziela) 

845 † Ireny i Eugeniusza WARGOCKICH 

1030 

† Janiny WRONY, 

jej córki Sabiny MATERZYŃSKIEJ 

† Adama KOWALCZYKA, w 5 rocznicę śmierci 

1200 
† Dariusza OLESIŃSKIEGO, w 3 rocznicę śmierci, 

Jana OLESIŃSKIEGO 

1800 † Edwarda SKOWROŃSKIEGO, w 3 rocznicę śmierci 

I WSZYSTKO STANIE SIĘ NOWE… 
BÓG powiedział do mnie po raz pierwszy po imieniu. 

Niebo się otworzyło 

„Ty jesteś MOIM dzieckiem… 

JA ciebie dziś zrodziłem”. 

I zawarł ze mną przymierze na śmierć i życie. 

„Ja będę ci OJCEM, - ty będziesz moim synem. 

Ty zachowasz moje przykazania, 

a JA będę opiekował się tobą”. […] 

BÓG tak wiele we mnie zainwestował, 

a co my, ochrzczeni? 

Umiemy urządzać chrzciny, pierwsze komunie święte, wesela, stypy pogrze-

bowe, zostawiać prezenty, a wszystko, co święte, często pomieszać z wódką. 

A potem? […] 

O moje kochane rzymskie katoliki! 

Co wyście uczynili z tym BOŻYM życiem, 

które PAN BÓG nam dał jako dar? 

Wołam do was - złodzieje i rozbójnicy z mojej Ojczyzny, łajdacy - 

co wyście uczynili z tym swoim człowieczeństwem? […] 

Ten naród jest ochrzczony. Ale jeśli odrzucicie prawo BOŻE, jeśli wszelkiej 

pracy nie będziecie rozpoczynać w imię OJCA i SYNA, i DUCHA ŚWIĘTEGO, to bu-

dowane przez was królestwo będzie spustoszone i dom na dom upadnie. 

Rozdziobią nas kruki i wrony 

i Polska będzie nierządem stała. […] 

I przyjdą inni ze wschodu, i z południa 

i uprzedzą nas do Królestwa BOŻEGO. 

Dlaczego przerażają was trudności tego czasu? 

Przecież one przeminą, 

ale czy my ochrzczeni nie upodlimy się aż do końca? 

Gdy cały świat stał się wzburzonym morzem grzechu 

- mój PAN idzie po morzu. 

Nie bójcie się! Nie bójcie się – 

JAM jest! 

On powie władne słowo: 

Milcz! Zamilknij! 

I stanie się cisza, 

i wszystko stanie się nowe. 

Ten świat będzie CHRYSTUSOWY… 

albo go w ogóle nie będzie. 

ZAWITKOWSKI, Józef, bp (ur. 1938, Wał), fragm., Warszawa, 12.I.1992 

 

CHRZEST POLSKI: MATEJKO, Jan (1838, Kraków - 1893, Kraków ), 1889, olejny na desce, 79×120 cm, Muzeum Narodowe, 
Warszawa; źródło: www.pinakoteka.zascianek.pl 

PATRON TYGODNIA: BŁ. EMIL SZRAMEK, MĘCZENNIK, DOK. 
8.XII.1940 wrócił do Dachau, gdzie wytatuowano mu numer obozowy: 21987. 

Stał się niekwestionowanym przywódcą więzionych kapłanów. Podnosił na duchu, 
głosił kazania: „[…] potęga BOŻA wzrasta w słabych ludziach. Od nas zależy, 
aby to miejsce kaźni stało się szkołą łaski. Jeżeli tu wytrwamy, nasz przykład 
wołać będzie do wszystkich ludzi: bądźcie naśladowcami naszymi, jak my jes-
teśmy naśladowcami CHRYSTUSA” – zapamiętano jego słowa… 

Jak wspominają współwięźniowie miał niezłomny charakter i siłę ducha. 

Wycieńczony i schorowany 13.I.1942 został zaciągnięty przez niemieckiego 
„pielęgniarza” do łaźni. Tam przez dłuższy czas oblewano go strumieniami 
lodowatej wody. Jeszcze tego samego dnia odszedł do PANA… 

Beatyfikował go Jan Paweł II, 13.VI.1999 w Warszawie, w gronie 108 polskich 
męczenników II wojny światowej. (uroczystość 13 stycznia) 

il. na odwrocie: EMIL SZRAMEK, tablica pamiątkowa, 1887, katedra pw. Chrystusa Króla, Katowice; źródło: www.encyklo.pl 

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/Matejko/Matejko_7.htm
http://www.encyklo.pl/index.php5?title=Plik:Szramek_tabl_katedra1.jpg
http://www.swzygmunt.knc.pl/

