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Kościół jest świątynią DUCHA ŚWIĘTEGO. DUCH jest jakby duszą CIAŁA MISTYCZNEGO, zasadą jego życia, jedności w różnorodności oraz bogactwa jego darów 

i charyzmatów. [KKK, 809] 

DRUGA NIEDZIELA ZWYKŁA 

 
WESELE W KANIE: GIOTTO, di Bondone (1267, Vespignano - 1337, Florencja), scena nr 8, z „24 Sceny z życia Chrystusa”, 

1304-06, fresk, 200×185 cm, Cappella Scrovegni (kaplica Arena), Padwa; źródło: www.wga.hu
 

Z KSIĘGI PROROKA IZAJASZAIz 62, 1-5 

Przez wzgląd na Syjon nie umilknę, przez wzgląd na Jerozolimę 

nie spocznę, dopóki jej sprawiedliwość nie błyśnie jak zorza i zbawienie jej 

nie zapłonie jak pochodnia. 

Wówczas narody ujrzą twą sprawiedliwość i chwałę twoją wszyscy 

królowie. I nazwą cię nowym imieniem, które usta PANA oznaczą. 

Będziesz prześliczną koroną w rękach PANA, królewskim diademem 

w dłoni twego BOGA. 

Nie będą więcej mówić o tobie «Porzucona», o krainie twej już nie powie-

dzą «Spustoszona». Raczej cię nazwą «Moje w niej upodobanie», a krainę 

twoją «Poślubiona». Albowiem spodobałaś się PANU i twoja kraina otrzyma 

męża. 

Bo jak młodzieniec poślubia dziewicę, tak twój BUDOWNICZY ciebie poślubi, 

i jak oblubieniec weseli się z oblubienicy, tak BÓG twój tobą się rozraduje. 

PSALM RESPONSORYJNYPs 96 (95), 1-2. 3 i 7b-8a. 9-10c (R.: 3) 

REFREN: Pośród narodów głoście chwałę PANA 

Śpiewajcie PANU pieśń nową, 

śpiewaj PANU, ziemio cała. 

Śpiewajcie PANU, sławcie JEGO imię, 

każdego dnia głoście JEGO zbawienie. 

Głoście JEGO chwałę wśród wszystkich narodów, 

rozgłaszajcie JEGO cuda pośród wszystkich ludów. 

Oddajcie PANU chwałę i uznajcie JEGO potęgę. 

Oddajcie PANU chwałę należną JEGO imieniu. 

Uwielbiajcie PANA w świętym przybytku. 

Zadrżyj, ziemio cała, przed JEGO obliczem. 

Głoście wśród ludów, że PAN jest królem, 

będzie sprawiedliwie sądził ludy. 

Z PIERWSZEGO LISTU ŚWIĘTEGO PAWŁA APOSTOŁA DO KORYNTIAN1 Kor 12, 4-11 

Bracia: 

Różne są dary łaski, lecz ten sam DUCH; różne też są rodzaje posługiwania, 

ale jeden PAN; różne są wreszcie działania, lecz ten sam BÓG, sprawca 

wszystkiego we wszystkim. 

Wszystkim zaś objawia się DUCH dla wspólnego dobra. Jednemu dany jest 

przez DUCHA dar mądrości słowa, drugiemu umiejętność poznawania 

według tego samego DUCHA, innemu jeszcze dar wiary w tymże DUCHU, 

innemu łaska uzdrawiania przez tego samego DUCHA, innemu dar 

czynienia cudów, innemu proroctwo, innemu rozpoznawanie duchów, 

innemu dar języków i wreszcie innemu łaska tłumaczenia języków. 

Wszystko zaś sprawia jeden i ten sam DUCH, udzielając każdemu tak, 

jak chce. 

AKLAMACJA2 Tes 2, 14 Alleluja, Alleluja, Alleluja 

BÓG wezwał nas przez Ewangelię, 

abyśmy dostąpili chwały naszego PANA, JEZUSA CHRYSTUSA. 

SŁOWA EWANGELII WEDŁUG ŚW. JANAJ 2, 1-12 

W Kanie Galilejskiej odbywało się wesele i była tam MATKA JEZUSA. 

Zaproszono na to wesele także JEZUSA i JEGO uczniów. 

A kiedy zabrakło wina, MATKA JEZUSA mówi do NIEGO: „Nie mają już wina”. 

JEZUS JEJ odpowiedział: »Czyż to MOJA lub TWOJA sprawa, NIEWIASTO? 

Czyż jeszcze nie nadeszła godzina MOJA?« Wtedy MATKA JEGO powiedziała 

do sług: „Zróbcie wszystko, cokolwiek wam powie”. 

Stało zaś tam sześć stągwi kamiennych przeznaczonych do żydowskich 

oczyszczeń, z których każda mogła pomieścić dwie lub trzy miary. 

Rzekł do nich JEZUS: »Napełnijcie stągwie wodą«. I napełnili je aż po brzegi. 

Potem do nich powiedział: »Zaczerpnijcie teraz i zanieście staroście 

weselnemu«. Oni zaś zanieśli. 

A gdy starosta weselny skosztował wody, która stała się winem – 

nie wiedział bowiem, skąd ono pochodzi, ale słudzy, którzy czerpali wodę, 

wiedzieli – przywołał pana młodego i powiedział do niego: „Każdy człowiek 

stawia najpierw dobre wino, a gdy się napiją, wówczas gorsze. 

TY zachowałeś dobre wino aż do tej pory”. 

Taki to początek znaków uczynił JEZUS w Kanie Galilejskiej. Objawił 

swoją chwałę i uwierzyli w NIEGO JEGO uczniowie. 

Następnie ON, JEGO MATKA, bracia i uczniowie JEGO udali się do Kafarnaum, 

gdzie pozostali kilka dni. 

PATRON TYGODNIA: BŁ. MIKOŁAJ GROSS, MĘCZENNIK 
Urodził się 30.IX.1898 w Niederwenigern 
w Zagłębiu Ruhry w Niemczech. 

Ojciec był kowalem kopalnianym. 

Rodzina była uboga i musiał wcześnie zacząć 
pracować w kopalni węgla. Pomagał w walcowni 
blachy, a potem już pod ziemią, najpierw jako 
ciskacz, pchając wózki z urobkiem, a potem jako 
rębacz, na przodku sztolni kopalnianych. 

W czasie wolnym intensywnie się dokształcał. 
Jednoczeście rozpoczął działalność związkową. 
Wstąpił do Związku Górników Chrześcijańskich 
i został członkiem chadeckiej Partii Centrum. 
W 1919 wstąpił do Związku Górników 
św. Antoniego, należącego do Katolickiego 
Ruchu Robotniczego KAB. 

Mając 22 lata zrezygnował z pracy w kopalni 
i został młodzieżowym sekretarzem Związku 
Górników Chrześcijańskich. Już rok później był 
redaktorem pomocniczym związkowej gazety dla górni-
ków „Bergknappen” (pl. „Gwarek”) w Essen. 

W międzyczasie poślubił Elżbietę Koch z Niederwenigern, z którą w trakcie całego 
szczęśliwego małżeństwa miał siedmioro dzieci. Rodzinę kochał ponad wszystko. 
Pisał: „Wielkie troski krążą nieustannie wokół tych siedmiorga, którzy mają stać 
się zdatnymi, uczciwymi i wielkodusznymi ludźmi”… 

Ale pochłaniała go także praca i społeczne zobowiązania. Zanotował: „Większość 
wielkich osiągnięć powstaje wskutek codziennego spełniania obowiązku w małych 
rzeczach dnia powszedniego. Nasza szczególna miłość dotyczy przy tym zawsze 
biednych i chorych”. Tak kształtował życie, by sprostać tym wyzwaniom… 

W 1929 został redaktorem naczelnym „Zachodnioniemieckiej Gazety Robotni-
czej”, wychodzącej w nakładzie 170 tys. egzemplarzy. 

Kierował się ideą bpa Wilhelma von Kettelera, prekursora katolickiej nauki spo-
łecznej w Niemczech, iż reformy społeczne mogą zostać osiągnięte tylko dzięki 
reformie przekonań. Zagrożenie widział w sukcesach narodowych socjalistów – 
nazistów – których określał „śmiertelnymi wrogami dzisiejszego państwa”. 

Gdy w 1933 narodowi socjaliści doszli do władzy rozpoczął się czas ratowania 
gazety od przymusowego zamknięcia. Przetrwała – pod nazwą „Warta Kettelera” - 
do XI.1938, gdy narodowi socjaliści zakazali jej wydawania. Musiało się tak stać, 
bowiem, „BOGU należy być bardziej posłusznym niż człowiekowi. Jeśli wymaga się 
od nas czegoś, co godzi w BOGA lub wiarę, to nie tylko wolno nam, lecz nawet 
jesteśmy zobowiązani odmówić posłuszeństwa (człowiekowi)” - jak pisał. 

Po wybuchu wojny od 1940 rozpoczęły się przesłuchania, rewizje domowe. 
Znalazł się w ściśle izolowanym gronie przeciwników reżimu… dokończenie na odwrocie 

http://www.swzygmunt.knc.pl/
http://www.wga.hu/frames-e.html?/html/g/giotto/padova/3christ/scenes_2/chris08.html
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INFORMACJE PARAFIALNE 
 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! 

 23.I (środa): O 1900 spotkanie rodziców dzieci wyjeżdża-

jących z ks. Darkiem na obóz zimowy. 
 Parafialny Zespół Caritas serdecznie dziękuje! wszystkim, 

którzy finansowo wsparli organizację zimowego obozu 
narciarskiego. Dzięki Państwa dobroci ze zorganizowanego 
wyjazdu skorzysta w tegoroczne ferie 16 dzieci z rodzin 
ubogich. Bóg zapłać! 

 Chrzty w styczniu w 4tą niedzielę miesiąca, 27.I, na sumie. 
 Zachęcamy do lektury prasy i wydawnictw katolickich! 

PROGRAM WIZYTACJI DUSZPASTERSKIEJ (KOLĘDA) 

DATA MIEJSCOWOŚĆ OD KOMENTARZ 

21.I 
(poniedziałek) 

SŁOMCZYN: ul. Wilanowska, 
numery nieparzyste 

1600 dwóch księży 

22.I 
(wtorek) 

KAWĘCZYNEK 1600 dwóch księży 

24.I 
(czwartek) 

CIECISZEW: rolniczy 930 jeden ksiądz 

SŁOMCZYN: ul. Wiślana 1600 dwóch księży 

25.I 
(piątek) 

PARCELA: ul. Grzybowska i Podlaska 1600 dwóch księży 

26.I 
(sobota) 

PARCELA: ul. Baczyńskiego 930 dwóch księży 

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

INTENCJE MSZALNE I MODLITEWNE 

21.I 
(poniedziałek) 

730  

1800 
† Stanisławy i Walentego ZARZYCKICH, 

Wiktorii i Ignacego PAWŁOWSKICH 

22.I 
(wtorek) 

730  

1800 † Stefana WOJTCZAKA, w 1 rocznicę śmierci 

23.I 
(środa) 

730  

1800 † Anny i Wacława CAPP, w 71 rocznicę śmierci 

24.I 
(czwartek) 

730 w pewnej intencji 

1800  

25.I 
(piątek) 

730  

1800  

26.I 
(sobota) 

730  

1800  

27.I 
(niedziela) 

845 

† Dariusza KOSZORKA, w 3 rocznicę śmierci, 

Wacławy i Edwarda KOSZORKÓW, 

Gabrieli i Stanisława PODGÓRSKICH, 

Zofii KUBIAK i Zygmunta ŁOPACIŃSKIEGO 

1030 
† Zofii KARASZKIEWICZ, 

zmarłych z rodzin GUTOWSKICH i KARASZKIEWICZÓW 

1200 
† Stefanii, Konstantego i Janusza MORAWIŃSKICH, 

Janiny, Bolesława, Janusza, Zygmunta i Artura JARKÓW 

o zgodę i pokój w rodzinie 

1800 † Feliksy i Władysława CHRZANOWSKICH 

MARSZ POWSTAŃCÓW 
Za ojców, braci kości bielejce 

W Sybiru śniegach, wśród Kaukazu skał, 

Sióstr, żon i matek naszych łzy gorące, 

Co wróg im hańbę w żywe oczy plwał. 

Za plemion całych zmarnowane lata, 

Co im w zepsuciu truto myśl i cześć, 

Za niecne jarzmo, cośmy wobec świata 

Jęcząc i drzemiąc, mogli dotąd znieść. 

Za męczenników naszych krwawe płacze, 

Odbite głucho – więzienny sklep, 

Wygnańców naszych cierpienia tułacze, 

Ich gorzki, bo z rąk obcych brany chleb. 

Za chytre prawa dla rodowej dumy, 

Gdy lud i pracę hańbił prawem car. 

Jak bydło kazał smagać, bo te tłumy 

Nie ludzie jeszcze, według carskich kar. 

Za niecne pysznych panów z wrogiem zmowy, 

Od Targowicy aż do naszych lat, 

Za podstęp piekła, którym lud wioskowy 

W oprawców próżno chciał zamienić kat, 

Za bezczeszczone przez pogan kościoły, 

Za poniżenie wiary naszej sług, 

Miast i wsi tylu dymiące popioły, 

Gdy na ich zgliszczu dziko śmiał się wróg. 

Za rzeź bezbronnych, klęczących w ulicach, 

Z modlitwą jeszcze za ciemięzców swych; 

Za tych szlachetnych, – na szubienicach, 

Jakby złoczyńców, drgały ciała ich. 

Za bohaterów, których rozstrzelano, 

Gdy im szyderstwem wróg-oprawca truł 

Ofiarę, jak łza matek, nieskalaną, 

Półżywych potem zakopywał w dół. 

Za te krwi zdroje, – ich już nie zetrze, 

- z nich w narodzie wiecznie krwawa łza, 

Za ziemię, wodę, ogień i powietrze, 

Do życia prawo, jakie każdy ma. 

Za cześć dla chwili, w której naród dzielny 

Zbudził się, poczuł, że za długo śni - 

I że powinien swój bój nieśmiertelny 

W odwiecznych wrogów swoich obmyć krwi. […] 

Za wszystkie męki Polski, męki Litwy, 

W imieniu wszystkich naszej Rusi mąk, 

Do bitwy, bracia, do wytrwałej bitwy! 

Zwyciężym – jeśli nie opuścim rąk. 

- biały Orzeł i Pogoń z Aniołem, 

Opromieniony, musi lot swój wznieść; 

Cześć tym – umią z ludem walczyć! 

Im Naród cały powie kiedyś: cześć społem. 

Na bój, Polacy, na święty bój! 

Wolności duch – to Boga miecz. 

Na bój, na bój! Nikczemny zbój, 

Jak zwierz spłoszony, pierzchnie precz. 

WOLSKI, Włodzimierz (1824, Pułtusk – 1882, Bruksela), 

 

ATAK KOZAKÓW NA KOŚCIÓŁ OO. BERNARDYNÓW W WARSZAWIE: GUMIŃSKI, Polikarp, XIX w., olejny na płótnie, 
Muzeum Wojska Polskiego, Warszawa; źródło: www.muzeumwp.pl 

PATRON TYGODNIA: BŁ. MIKOŁAJ GROSS, MĘCZENNIK, DOK. 
Wiele lat później świadek wspominał: „podziwiałem gotowość przyjęcia męczeń-
skiej śmierci […]. W dzień przed zamachem powiedziałem […]: ‘Panie Gross, niech 
Pan pomyśli o tym, że ma Pan siedmioro dzieci. Ja nie mam rodziny, za którą 
byłbym odpowiedzialny. Chodzi tutaj o Pańskie życie’. W odpowiedzi Gross 
skierował do mnie te doprawdy wielkie słowa: ‘Jeżeli dziś nie narazimy naszego 
życia, jak chcemy ostać się kiedyś przed BOGIEM i naszym narodem?’”

prałat K. Schulte
. 

Choć nie uczestniczył w nieudanym zamachu na Hitlera z 20.VII.1944, 
już 12.VIII.1944 został aresztowany. Trafił do więzienia Berlin-Plötzensee. 

Żona dwukrotnie go tam odwiedziła. Mówiła o śladach tortur na dłoniach i ramio-
nach męża. Źródem siły – o czym świadczą listy z więzienia - była modlitwa. Pro-
sił o nią, samemu nieustannie modląc się o rodzinę, BOGU powierzając jej los… 

„Rozprawa” przed „Trybunałem Ludowym” miała miejsce 15.I.1945. Grubiański 
przewodniczący Roland Freisler wydał wyrok śmierci. Uzasadnieniem stało się 
spostrzeżenie: „Pławił się w zdradzie, musi więc w niej utonąć!”. 

Więzienny kapelan wspominał: [na ostatniej drodze] „podczas bogosławieństwa 
pochylił ze spokojem głowę. Jego twarz wydawała się być rozjaśnioną światłością, 
do której miał właśnie przejść”. Powieszony został 23.I.1945. Zwłoki spalono 
a prochy rozrzucono po miejscowych polach… 

4.X.2001, w Watykanie, Jan Paweł II beatyfikował Mikołaja… (uroczystość 23 stycznia) 

il. na odwrocie: MIKOŁAJ GROSS, współczesna rycina; źródło: kirchensite.de 

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.muzeumwp.pl/kalendarium/11/
http://kirchensite.de/index.php?myELEMENT=83330
http://www.swzygmunt.knc.pl/

