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Gołębica. Na końcu potopu (którego symbolika odnosi się do chrztu) wypuszczona przez Noego gołębica powraca, niosąc w dziobie świeżą gałązkę z drzewa oliwnego na znak, 

że ziemia znowu nadaje się do zamieszkaniaPor. Rdz 8, 8-12. Gdy CHRYSTUS wychodzi z wody po swoim chrzcie, zstępuje na NIEGO DUCH ŚWIĘTY w postaci gołębicy i spoczywa na NIMPor. Mt 

3,16 par. DUCH ŚWIĘTY zstępuje do oczyszczonego serca ochrzczonych i w nim przebywa. W niektórych kościołach święte Postacie eucharystyczne są przechowywane w metalowym 

naczyniu w formie gołębicy (columbarium), zawieszonym nad ołtarzem. Symbol gołębicy na oznaczenie DUCHA ŚWIĘTEGO jest tradycyjny w ikonografii chrześcijańskiej. [KKK, 701] 

TRZECIA NIEDZIELA PO NARODZENIU PAŃSKIM 
ŚWIĘTO CHZTU PAŃSKIEGO 

Z KSIĘGI PROROKA IZAJASZAz 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: „Przekonuję 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 

CHRYSTUSA. 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. MATEUSZAMt 3, 13-17 

JEZUS przyszedł z Galilei nad Jordan do Jana, żeby przyjąć chrzest od niego. 

Lecz Jan powstrzymywał GO, mówiąc: «To ja potrzebuję chrztu od CIEBIE, 

a TY przychodzisz do mnie?» 

JEZUS mu odpowiedział: «Pozwól teraz, 

bo tak godzi się nam wypełnić wszystko, 

co sprawiedliwe». Wtedy MU ustąpił. 

A gdy JEZUS został ochrzczony, natychmiast 

wyszedł z wody. A oto otworzyły Mu się 

niebiosa i ujrzał DUCHA BOŻEGO zstępującego 

jak gołębicę i przychodzącego na NIEGO. 

A głos z nieba mówił: «Ten jest MÓJ SYN 

umiłowany, w którym mam upodobanie». 

CHRZEST: EL GRECO (1541, Candia - 1614, Toledo), 1596-1600, 
olejny na płótnie, 350×144 cm, Muzeum Prado, Madryt; 

źródło: www.pitts.emory.edu 

PATRONKA TYGODNIA: 

BŁ. WIKTORIA OD JEZUSA, MĘCZENNICA 
Franciszka Agnieszka Maria de la Antigua 
Valverde González urodziła się 20.IV.1888 
w Vicálvaro k. Madrytu, w Hiszpanii. 

Rodzice byli ubogimi pracownikami najemnymi. 

Część dzieciństwa spędziła w sierocińcu sióstr 
szarytek. Tam napotkała oo. pijarów i odkryła 
własne powołanie… 

Wstąpiła do pijarskiego Instytutu Kalasancjań-
skiego Sióstr Boskiego Pasterza, zajmującego 
się edukacją dzieci, w szczególności ubogich 
dziewcząt. 28.IV.1910 w Sanlúcar de Barrameda 
w Andaluzji przywdziała habit zakonny i przyjęła 
imię Wiktorii od Jezusa. 

Formację zakończyła złożeniem 17.IX.1916 
ślubów wieczystych. 

W 1917 rozpoczęła posługę w nowo-założonej 
placówce w Martos, w prowincji Jaén. 

W 1922 została przełożoną tej wspólnoty. 
Pełniła tę rolę przez 15 lat, do śmierci, najpierw 
w Martos, później w latach 1924-31 w Sanlúcar 
de Barrameda, i w końcu znów w Martos. 

Nauczała prac ręcznych, wyszywania, projekto-
wania. Zapamiętano ją jako prostą, ufną, 
zaangażowaną, dbającą i bystrą zakonnicę, 
która wiedziała jak prowadzić chrześcijańską 
formację swoich podopiecznych, nie zapomi-
nając o ich innych potrzebach. 

Była chorowita, więc w pewnym momencie 
porzuciła nauczanie. Poświęciła się formacji 
dziewcząt – kandydatek do zakonu… 

Atmosfera w Hiszpanii zagęszczała się. Lewa-
ckie rządy wprowadzały anty-katolickie 
regulacje. Ulice przejmowali bojówkarze wszel-
kiej lewackiej maści, sponsorowane przez ro-
syjskich komunistów. Coraz częściej miały 
miejsce ataki na kościoły i duchownych… 

18.VII.1936 gen. Franco rozpoczął więc rewoltę. 
Zaczęła się wojna domowa. 

Tego samego dnia do kaplicy, gdzie podczas 
Mszy św. modliły się siostry, wpadła bojówka. 
I wówczas Wiktoria, niewielka, wydawałoby się 
niepozorna, nienawidząca wszelkiego gwałtu, 
nie mająca wrogów, zakonnica wystąpiła i za-
pobiegła zbeszczeszczeniu EUCHARYSTII… 

W ciągu następnych dni szkoła prowadzona 
przez siostry wielokrotnie była nachodzona 
przez bojówkarzy. 

Zakonnice musiały się chronić w mieszkaniach 
prywatnych. Wiktorię namawiano, by opuściła 
miasto i schroniła się gdzieś na wsi. Odmówiła, 
mówiąc, że pozostanie, „dopóki w mieście pozo-
staje choćby jedna z współsióstr”. A dwie z nich 
ciągle w Martos przebywały… dok. na odwrocie 

http://www.swzygmunt.knc.pl/
http://www.pitts.emory.edu/dia/detail.cfm?ID=5612
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INFORMACJE PARAFIALNE 
 12.I (niedziela): ŚWIĘTO CHRZTU PAŃSKIEGO. 

 Zakończenie okresu Narodzenia Pańskiego. 
Od 13.I (poniedziałek) w Kościele rozpoczyna się okres 
zwykły, który potrwa do Środy Popielcowej. 

 Trwa WIZYTACJA DUSZPASTERSKA, czyli KOLĘDA: 
 Program na najbliższy tydzień – patrz poniżej. 
 Za wszystkie ofiary z góry serdeczne Bóg zapłać! 

 19.I (niedziela): Spotkanie dzieci klas II przygotowujących się 
do I Komunii św. i ich rodziców o 1800. 

 15-22.II: Parafialny narciarski obóz zimowy dla dzieci 
i młodzieży. Bliższe informacje dla zainteresowanych 
u ks. Darka. 

 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. 

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

2.I Stanisław FALKOWSKI, Warszawa  

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. HELENA KOCON  21.XII.2013 l. 84 

śp. Natalya YAKOWYNA  2.XI.2013 l. 46 

Wieczne odpoczywanie racz Im dać PANIE! 

PROGRAM WIZYTACJI DUSZPASTERSKIEJ (KOLĘDA) 

DATA MIEJSCOWOŚĆ OD KOMENTARZ 

13.I 
(poniedziałek) 

ŁYCZYN i SŁOMCZYN 
(ul. Łyczyńska) 

1600 jeden ksiądz 

14.I 
(wtorek) 

SŁOMCZYN 
(ul. Wilanowska, numery parzyste, 

od szkoły) 
1600 jeden ksiądz 

17.I 
(piątek) 

SZYMANÓW 1600 dwóch księży 

SŁOMCZYN 
(ul. Wilanowska, 

numery nieparzyste) 
1600 dwóch księży 

18.I 
(sobota) 

PODŁĘCZE 930 dwóch księży 

CIECISZEW 930 dwóch księży 

20.I 
(poniedziałek) 

OBORY 
(bl. od no11 do no18) 

1600 dwóch księży 

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

INTENCJE MSZALNE I MODLITEWNE 

13.I 
(poniedziałek) 

730  

1800  

14.I 
(wtorek) 

730  

1800  

15.I 
(środa) 

730 † Edwarda 

1800  

16.I 
(czwartek) 

730  

1800  

17.I 
(piątek) 

730  

1800 † Marzeny STĘŻYCKEJ 

18.I 
(sobota) 

730  

1800  

19.I 
(niedziela) 

845 † Krzysztofa PARADOWSKIEGO, w 1 rocznicę śmierci 

1030 

† Janiny WRONA, córki Sabiny MATERZYŃSKIEJ, 

zmarłych z rodziny WRONÓW 

† Adama KOWALCZYKA, w 6 rocznicę śmierci 

1200 † Edwarda SKOWROŃSKIEGO, w 4 rocznicę śmierci 

1800  

KOLETAŃSKIE DZIECIĄTKO! 
Na Starym Mieście w Krakowie, w kościele bernardynek pw. św. Józefa, 

cześć odbiera łaskami słynąca figurka KOLETAŃSKIEGO DZIECIĄTKA JEZUS. 

Późnogotycka figurka siedzącego na tronie MALEŃKIEGO KRÓLA, wykonana 

z drewna (wys. 60 cm), ubierana jest w haftowane szaty. Na głowie DZIE-

CIĄTKA spoczywa korona, prawą rączkę ma uniesioną w geście błogosła-

wieństwa, zaś w lewej trzyma symbol królewskiej władzy - złote jabłko. 

Najstarszy dokument, wspominający FIGURKĘ, pochodzi z początku XVIII w. 

Opisuje niezwykłe pojawienie się FIGURKI w Krakowie. Przyniesiona miała 

być mianowicie nurtem Wisły. Tam wyłowić JĄ miała jedna z sióstr koletek 

z żeńskiej wspólnoty Trzeciej Reguły św. Franciszka z Asyżu, zakonu 

św. Kolety z Corbie (beatyfikowanej w 1625, kanonizowanej w 1807)… 

Stać się to miało w XVI-XVII w. 

Koletki przebywały w Krakowie już od ok. 1473. Kiedy umieściły MAŁEGO 

KRÓLA na ołtarzyku w refektarzu zaczęły się liczne cuda. Wiele było zwłasz-

cza uzdrowień. Koletki zapisały: „My się NIM cieszymy bardzo i zda nam 

się, że żaden klasztor nie jest tak bogaty jako nasz, bo to nasze 

majętności, skarby i dostatki i na niczym nam przy OPATRZNOŚCI tego PANA 

nie schodzi. Profesję i obłóczyny zawsze każdą przed NIM czynimy. 

My i matki nasze i wszyscy ludzie, którzy się do tego obrazu (FIGURKI) 

z wielką ufnością udają, każdy skutek prośby swojej otrzyma”. 

FIGURKA przetrwała spustoszenie Krakowa przez Szwedów w 1655. Pożar 

kościoła w cudowny sposób nie tknął ołtarza, na którym stał MAŁY KRÓL. 

Któryś ze Szwedów próbował wyrzucić GO więc do Wisły, ale ponoć 

przylgnął do jego ręki. Wówczas pojawić się miał przy nim miejscowy 

szklarz – Żyd. Zaproponował odkupienie FIGURKI za pięć czeskich. 

Gdy Szwedzi odeszli Żyd sprzedał FIGURKĘ bernardynkom za 50 złotych… 

Dowiedzieć się o tym miały koletki, ale 

bernardynki nie chciały zwrócić FIGURKI. 

Wtedy miał się im w nocy ukazać PAN 

JEZUS, mówiąc: „Córki moje, jeśli MNIE 

nie oddacie tam, kędy MNIE się miejsce 

upodobało, tedy wszystkie ciężko 

zachorowawszy wymrzecie”. 

Obudziły się chore. Zaniosły więc 

FIGURKĘ koletkom i … wyzdrowiały. 

Koletkom dane było opiekować się 

swoim DZIECIĄTKIEM do 1788, gdy mocą 

decyzji prymasa Michała Poniatow-

skiego, zamknięto nowicjat. To ozna-

czało powolne kurczenie się zakonu 

i w 1823 klasztor przestał istnieć – dwie 

ostatnie siostry przeniesiono do klaszto-

ru pw. św. Józefa sióstr bernardynek. 

W ten sposób skarb koletek - figurka DZIECIĄTKA – trafiła do bernardynek. 

Ok. 1850 FIGURKĘ umieszczono w bocznym ołtarzu kościoła. 

Od początku szatki z figurki MAŁEGO PANA kładziono na chorych, którzy 

w rezultacie wielokrotnie doznawali łaski uzdrowienia. Później przyjęła się 

praktyka pocierania kawałków materiału o FIGURKĘ i przekazywania ich 

potrzebującym. I dziś można otrzymać je przy furcie klasztornej… 

Czciciele wykorzystują też wodę, w której zanurzono CUDOWNĄ FIGURKĘ… 

W sposób szczególny DZIECIĄTKO pomagać ma oczekującym potomstwa. 

Klasztor bernardynek przechowuje wiele świadectw niezwykłych łask 

otrzymanych za przyczyną KOLETAŃSKIEGO DZIECIĄTKA JEZUS. 

il. DZIECIĄTKO KOLETAŃSKIE: kościół pw. św. Józefa, Kraków; źródło: bernardynki.com 

PATRONKA TYGODNIA: BŁ. WIKTORIA OD JEZUSA, MĘCZENNICA, DOK. 
Wiktoria stała się świadkiem zbeszczeszczenia 
kaplicy zakonnej. Widziała, jak lewacy przywiązali 
sznur do główki figurki DZIECIĄTKA JEZUS i powlekli GO 
ulicami miasta, a potem rozstrzaskali. Ale siostrom 
udało się uratować NAJŚWIĘTSZY SAKRAMENT… 

Aresztowana została 12.I.1937. Lewacy chcieli także 
aresztować dwie współsiostry, ale przekonała ich, że 
„one nic nie zrobiły, cała wina jest po mojej stronie. 
Ponoszę odpowiedzialność za wszystkie ich czyny“. 

Uwięziono ją, wraz z dwiema przełożonymi innych 
kongregacji, s. Franciszką, trynitarką, i s. Izabelą 
od św. Rafaela, klaryską, w miejscowym więzieniu. 

O świcie 13.I.1937 zaprowadzono je do niewielkiej 
mieściny Las Casillas, ok. 14 km od Martos. 

Tam, w pobliżu miejscowego cmentarza, siostry 
musiały najpierw oglądać egzekucję ponad 50 osób. 

Następnie i je pogoniono pod mur. Wiktoria, obawiając się gwałtu, uchwyciła się 
cmentarnego płotu i tak, rozkrzyżowana, została przez oprawców zastrzelona. 

Jeden z morderców chciał zdjąć jej z palca pierścień ślubów wieczystych. Miała 
jednak nabrzmiałe dłonie. Odciął więc palec. Ten pierścień udało się później 
odnaleźć i dziś przechowywany jest jako relikwia… 

Ciała wszystkich pomordowanych wrzucono do rowu. 

Podczas ekshumacji w 1939 ciała Wiktorii nie udało się zidentyfikować. Szczątki 
wówczas zamordowanych przechowywane są w krypcie kościoła NMP w Martos. 

Beatyfikowana została 13.X.2013 w Tarragonie, w gronie 522 męczenników wojny 
domowej w Hiszpanii, mocą decyzji papieża Franciszka, przez kard. Anioła 
Amato, prefekta Kongregacji Spraw Kanonizacyjnych. (uroczystość 13 stycznia) (uroczystość 19 grudnia) 

il.: WIKTORIA OD JEZUSA; źródło: www.santiebeati.it 

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://bernardynki.com/kult-dzieciatka-jezus-koletanskiego.html
http://www.santiebeati.it/immagini/?mode=album&album=95725&dispsize=Original
http://www.swzygmunt.knc.pl/

