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W jednej rodzinie BOŻEJ. „Wszyscy, którzy jesteśmy synami BOŻYMI i stanowimy jedną rodzinę w CHRYSTUSIE, gdy łączymy się ze sobą we wzajemnej miłości i w jednej chwale 

TRÓJCY PRZENAJŚWIĘTSZEJ, odpowiadamy najgłębszemu powołaniu Kościoła”Sobór Watykański II, konst. Lumen gentium, 51. [KKK, 959] 

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

 
UCIECZKA DO EGIPTU – bł. ANGELICO, Fra (ok. 1400, Vicchio nell Mugello - 1455, Rzym), 

1451-52, tempera na desce, 38.5×37 cm, muzeum św. Marka, Florencja; źródło: www.wga.hu 

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 ŚW. PAWŁA APOSTOŁA 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 wszelką mądrością nauczajcie i napominajcie samych siebie przez psal-

my, 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. MATEUSZAMt 2, 13-15. 19-23 

Gdy Mędrcy odjechali, oto anioł PAŃSKI ukazał się Józefowi we śnie i rzekł: 

„Wstań, weź DZIECIĘ i JEGO MATKĘ i uchodź do Egiptu; pozostań tam, 

aż ci powiem; bo Herod będzie szukał DZIECIĘCIA, aby JE zgładzić”. On wstał, 

wziął w nocy DZIECIĘ i JEGO MATKĘ i udał się do Egiptu; tam pozostał 

aż do śmierci Heroda. Tak miało się spełnić słowo, które PAN powiedział 

przez proroka: »Z Egiptu wezwałem SYNA mego«. 

A gdy Herod umarł, oto Józefowi w Egipcie ukazał się anioł PAŃSKI we śnie 

i rzekł: „Wstań, weź DZIECIĘ i JEGO MATKĘ i idź do ziemi Izraela, bo już umarli 

ci, którzy czyhali na życie DZIECIĘCIA”. On więc wstał, wziął DZIECIĘ 

i JEGO MATKĘ i wrócił do ziemi Izraela. 

Lecz gdy posłyszał, że w Judei panuje Archelaus w miejsce ojca swego, 

Heroda, bał się tam iść. Otrzymawszy zaś we śnie nakaz, udał się w stronę 

Galilei. Przybył do miasta, zwanego Nazaret, i tam osiadł. Tak miało 

się spełnić słowo Proroków: «Nazwany będzie NAZAREJCZYKIEM». 

PATRONI TYGODNIA: BŁ. JAN CHRZCICIEL I RENAT LEGO, BRACIA-MĘCZENNICY 
Renat Lego urodził się 5.X.1764, a jego 
brat, Jan Chrzciciel, 31.V.1766, obaj 
w La Flèche, we Francji. 

Obaj zostali kapłanami diecezji Angers. 

Prawie natychmiast po święceniach sta-
nęli przed zasadniczym wyborem – czy 
złożyć przysięgę zgodnie z uchwaloną 
przez rewolucyjny parlament tzw. Cywilną 
Konstytucją Kleru, czy też nie. 

A wybór był to zasadniczy. Złożenie 
przysięgi oznaczało bowiem odrzucenie 
prymatu papieża i zgodę na stworzenie 
kościoła francuskiego - czyli schizmę. 
Odmowa była natomiast traktowana 
przez rewolucjonistów jako akt zdrady… 

Obaj bracia nie mieli wątpliwości – 
pozostali wierni Ojcu Świętemu… 

Działo się to pod koniec tzw. powstania 
wandejskiego, niezwykle krwawo tłumionego przez wojska rewolucyjne – w spo-
sób, można powiedzieć, wzorcowy dla następnych zbrodni ludobójstwa w Turcji, 
Polsce, Ukrainie, Rosji (XIX i XX w.)… 

Dwaj bracia stanęli 1.I.1794 przed rewolucyjnym trybunałem. Rozprawa trwała krótko. 
Argumenty nie miały znaczenia, liczyły się rewolucyjne racje. Zapadł wyrok… 

Jeszcze tego samego dnia, w Avrillé k. Angers, zostali zamordowani na gilotynie. 

Zaraz potem, w ciągu 3 miesięcy: I-IV.1794, w okolicach Angers rewolucjoniści 
zamordowali w egzekucjach ok. 2,000 osób, kobiet i mężczyzn, młodych i starych. 

Bracia, Jan Chrzciciel i Renat, zostali beatyfikowani przez Jana Pawła II, 
19.II.1984, w gronie 99 męczenników Angers… 

Papież mówił wówczas: 

„Tylko w kontekście wielkich ideologicznych, politycznych i militarnych napięć mo-
żliwe było oskarżenie ich o zdradę kraju. […] Oskarżono ich o kolaborację z ‘anty-
rewolucyjnymi siłami’ –tak  jak zawsze, dawniej i dziś, w trakcie prześladowań […]. 

Męczennicy ci zaiste proszą nas, byśmy pomyśleli o tysiącach wyznawców, którzy 
dziś cierpią prześladowania – każdego dnia, na całym świecie – w ukryciu, 
w cierpieniu, w podobnie straszny sposób”… (uroczystość 1 stycznia) (uroczystość 19 grudnia) 

il.: MASAKRA W AVRILLÉ – CLAMENS, Jan (1850-1918), witraż, kaplica św. Ludwika, Pole Męczenników, Avrillé; 
źródło: fr.wikipedia.org 

http://www.swzygmunt.knc.pl/
http://www.wga.hu/html/a/angelico/11/armadio5.html
http://fr.wikipedia.org/wiki/Fichier:Avrill%C3%A9.jpg
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INFORMACJE PARAFIALNE 
 31.XII (wtorek): Ostatni dzień roku kalendarzowego. O 1800 

zapraszamy na Mszę św. dziękczynną za mijający rok. 

 1.I (środa): Nowy, 2014 rok. Uroczystość ŚWIĘTEJ BOŻEJ RO-
DZICIELKI MARYI: 

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

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

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

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

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

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

 Chrzty w styczniu w 4tą niedzielę miesiąca, 26.I, na sumie. 
Zgłoszenia do 17.I w kancelarii. Przygotowanie dla rodziców 
i chrzestnych 19.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: 

28.XII Ida Joanna KLAUS, Józefosław 

 

26.XII Amelia Leokadia KULIK, Słomczyn 
25.XII Weronika Joanna ROLA, Słomczyn 

Jam jest Alfa i Omega, mówi Pan Bóg, który jest, który był i który przychodzi, Wszechmogący 

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

DATA MIEJSCOWOŚĆ OD KOMENTARZ 

2.I 
(czwartek) 

ŁĘG 930 
dwóch księży 

jeden rozpocznie od strony 
Habdzina, drugi - Czernideł 

CZERNIDŁA 930 jeden ksiądz 

3.I 
(piątek) 

PIASKI 930 jeden ksiądz 

CIECISZEW (ROLNICZY) 930 jeden ksiądz 

4.I 
(sobota) 

DĘBÓWKA 930 
dwóch księży 

jeden rozpocznie od strony 
Podłęcza, drugi - Kawęczyna 

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

INTENCJE MSZALNE I MODLITEWNE 

30.XII 
(poniedziałek) 

730  

1800  

31.XII 
(wtorek) 

730  

1800 

dziękczynna, za mijający rok 2013 

† Janiny, Zofii i Józefa MICHALAKÓW, 

Wiktorii i Wojciecha GAWRYSIÓW 

1.I 
(środa) 

845  

1030 
† Mieczysława KŁOSZEWSKIEGO, 

Jana i Zofii ZDUŃCZYKÓW 

1200 
† Mieczysława, Franciszka i Marianny MICHALSKICH, 

Jana i Stefanii LACH 

1800  

2.I 
(czwartek) 

730 w pewnej intencji 

1800  

3.I 
(piątek) 

730  

1800 
† Genowefy i Zbigniewa GUTOWSKICH, 

zmarłych z rodzin GUTOWSKICH i JANISZKÓW 

4.I 
(sobota) 

730  

1800 † Eugeniusza FABISIAKA 

5.I 
(niedziela) 

845 w pewnej intencji 

1030 † Jana STĘPNICKIEGO, w 2 rocznicę śmierci 

1200 † Elżbiety Pióreckiej, w 2 rocznicę śmierci, i Józefa PIÓRECKIEGO 

1800 
† Ireny i Eugeniusza WARGOCKICH, 

zmarłych z rodziny WARGOCKICH 

OTWÓRZCIE DRZWI SZEROKO! 
Już podzieliliśmy się opłatkiem, 

ale […] dla wielu to tylko puste gesty 

- dziś już bez treści. 

Święta nie są już uwielbieniem Tajemnicy: 

A SŁOWO CIAŁEM się stało 

i zamieszkało między namipor. J 1, 14. 

Nawet życzenia stały się bezbożne: 

Zdrówka, bo zdrówko 

najważniejsze 

- mówią sobie pseudochrześcijanie. 

Akurat! 

A BÓG już niepotrzebny? 

Dzwony, cymbały brzmiące, miedź brzęcząca 

i nic. 

Nieskończona jeszcze dziejów praca, 

nieprzepalony glob sumieńC.K. Norwid. 

Więc co mamy czynić, 

my, którym SŁOWO WCIELONE dało moc, 

abyśmy się stali synami BOŻYMI?por. Rz 8, 14. 

Śpiewajcie jak pierwsi chrześcijanie. 

CHRISTUS vincit! 

CHRISTUS regnat! 

CHRISTUS imperat! 

Tempora bona veniunt. 

Dobre czasy nadchodzą. 

Przychodzi panować TEN, 

Który w jasełkach leżykolęda. 

Porzućmy smutek wszelki, bo ziemia drży 

i niebo drży od tej MIŁOŚCI MALEŃKIEJEleni. 

Więc, co mamy czynić? 

Zło dobrem zwyciężajcie!por. Rz 12, 21 

Błogosławcie sobie, 

a nie złorzeczcie!por. Łk 6, 28 

DUCHA nie gaście!por. 1Tes 5, 19 

Jedni drugich 

brzemiona noście!por. Ga 6, 2 

Nie ośmieszajcie świętości. 

Miejcie jedną myśl 

i jedno sercepor. 1 Kor 1, 10. 

Obyście byli jednoJ 17, 21 

w radiu, w gazecie, w telewizji. 

W domu, w szkole, w pracy, 

w kościele i na ulicy. 

Powróćcie 

do pierwszej gorliwości 

Nawróćcie się, 

abyście byli ocalenipor. Ap 3, 19. 

Pamiętajcie, Bracia, 

o powołaniu Waszympor. 1 Kor 1, 26. 

Trwajcie na modlitwie 

i na łamaniu CHLEBApor. Dz 2, 42. 

Jedni drugim umywajcie nogi. 

Po tym poznają, że jesteście moimipor. J 13, 14. 

Obyś był zimnym, albo gorącym, 

ale żeś jest letnim, pocznę cię wyrzucać z ust moichpor. Ap 3, 16. 

O nie daj, BOŻE! […] 

Niech nowy rok […] 

będzie rokiem dobrej nadziei. 

Otwórzcie drzwi szeroko! 

Niech wejdzie młody, 

Szczęśliwy, błogosławiony, 

BOŻY rok […] 

I niech będzie. 

i niech trwa. […] 

Niech wam BÓG błogosławi. 

Niech was prowadzi i strzeże. 

Niech was obdarzy SWĄ łaską. 

Niech spojrzy na was z dobrocią 

i niech wam błogosławipor. Lb 6, 23 

TEN, KTÓRY JEST, 

KTÓRY BYŁ, i KTÓRY PRZYCHODZIpor. Ap 4, 8, 

bo tylko ON jest naszą nadzieją. 

ZAWITKOWSKI, Józef, bp (ur. 1938, Wał), fragm., Warszawa, 1.I.2002 
il. ŚWIETA RODZINA POD DĘBEM: RAFAEL, Sanzio (1483, Urbino - 1520, Rzym), 

1518, olejny na desce, 144×110 cm, muzeum Prado, Madryt; źródło: www.wga.hu 

»Ten, Który Jest 
Niech Wam błogosławi« 

 w nowym, 2014 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 
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