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Chrzest Jezusa jest z JEGO strony przyjęciem i zapoczątkowaniem JEGO posłania CIERPIĄCEGO SŁUGI. JEZUS pozwala zaliczyć się do grzesznikówPor. Iz 53, 12. Jest już „BARANKIEM BOŻYM, 

który gładzi grzech świata”J 1, 29; uprzedza już „chrzest” swojej krwawej śmierciPor. Mk 10, 38; Łk 12, 50; przychodzi już „wypełnić wszystko, co sprawiedliwe”Mt 3, 15, to znaczy poddaje się cał-

kowicie woli swego OJCA. JEZUS z miłości przyjmuje ten chrzest śmierci na odpuszczenie grzechówPor. Mt 26, 39. Na to przyjęcie odpowiada głos OJCA, który upodobał sobie w SYNUPor. Łk 3, 

22; Iz 42, 1. DUCH którego JEZUS posiada w pełni od chwili swego poczęcia, przychodzi „spocząć” na NIMJ 1, 32-33, por. Iz 11, 2. JEZUS będzie JEGO źródłem dla całej ludzkości. Przy JEGO chrzcie 

„otworzyły… się niebiosa”Mt 3, 16, które zamknął grzech Adama; wody zostają uświęcone przez zstąpienie JEZUSA i DUCHA – jest to zapowiedź nowego stworzenia. [KKK, 538] 

DRUGA NIEDZIELA ZWYKŁA 

 
ŚW. JAN CHRZCICIEL: PIAZZETTA, Jan Chrzciciel (1682, Wenecja - 1754, Wenecja), lata 1740-te, 

olejny na płótnie, 48×39 cmm, Staatliche Museen, Berlin; źródło: www.wga.hu 

Z KSIĘGI PROROKA IZAJASZAIz 49, 3. 5-6 

PAN rzekł do mnie: »Tyś Sługą MOIM, Izraelu, w tobie się rozsławię«. 

Wsławiłem się w oczach PANA, BÓG mój stał się moją siłą. A teraz 

przemówił PAN, który mnie ukształtował od urodzenia na swego Sługę, 

bym nawrócił do NIEGO Jakuba i zgromadził MU Izraela. 

I mówił: »To zbyt mało, iż jesteś MI Sługą dla podźwignięcia pokoleń 

Jakuba i sprowadzenia ocalałych z Izraela. Ustanowię cię światłością 

dla pogan, aby MOJE zbawienie dotarło aż do krańców ziemi«. 

PSALM RESPONSORYJNYPs 40 (39), 2 i 4ab. 7-8a. 8b-9. 10 (R.: 8a i 9a) 

REFREN: Przychodzę, BOŻE, pełnić TWOJĄ wolę 

Z nadzieją czekałem na PANA, 

a ON się pochylił nade mną 

i wysłuchał mego wołania. 

Włożył mi w usta pieśń nową, 

śpiew dla naszego BOGA. 

Nie chciałeś ofiary krwawej ani z płodów ziemi, 

ale otworzyłeś mi uszy. 

Nie żądałeś całopalenia i ofiary za grzechy. 

Wtedy powiedziałem: „Oto przychodzę. 

W zwoju księgi jest o mnie napisane: 

Radością jest dla mnie pełnić TWOJĄ wolę, mój BOŻE, 

a TWOJE Prawo mieszka w moim sercu”. 

Głosiłem TWĄ sprawiedliwość w wielkim zgromadzeniu 

i nie powściągałem warg moich, o czym TY wiesz, PANIE. 

Z LISTU ŚW. PAWŁA APOSTOŁA DO KORYNTIAN1 Kor 1, 1-3 

Paweł, z woli BOŻEJ powołany na apostoła JEZUSA CHRYSTUSA, i Sostenes, 

brat, do Kościoła Bożego w Koryncie, do tych, którzy zostali uświęceni 

w JEZUSIE CHRYSTUSIE i powołani do świętości wespół ze wszystkimi, 

którzy na każdym miejscu wzywają imienia PANA naszego JEZUSA 

CHRYSTUSA, ich i naszego PANA. 

Łaska wam i pokój od BOGA OJCA naszego, i PANA JEZUSA CHRYSTUSA. 

AKLAMACJAJ 1, 14. 12b Alleluja, Alleluja, Alleluja 

SŁOWO stało się CIAŁEM i zamieszkało między nami. 

Wszystkim, którzy JE przyjęli, dało moc, 

aby się stali dziećmi BOŻYMI. 

SŁOWA EWANGELII WEDŁUG ŚW. JANAJ 1, 29-34 

Jan zobaczył JEZUSA, nadchodzącego ku niemu, i rzekł: „Oto BARANEK BOŻY, 

który gładzi grzech świata. To jest TEN, o którym powiedziałem: ‘Po mnie 

przyjdzie MĄŻ, który mnie przewyższył godnością, gdyż był wcześniej 

ode mnie;. Ja GO przedtem nie znałem, ale przyszedłem chrzcić wodą 

w tym celu, aby ON się objawił Izraelowi”. 

Jan dał takie świadectwo: „Ujrzałem DUCHA, który jak gołębica zstępował 

z nieba i spoczął na NIM. Ja GO przedtem nie znałem, ale TEN, który mnie 

posłał, abym chrzcił wodą, powiedział do mnie: »TEN, nad którym ujrzysz 

DUCHA zstępującego i spoczywającego nad NIM, jest TYM, który chrzci 

DUCHEM ŚWIĘTYM«. 

Ja to ujrzałem i daję świadectwo, że ON jest SYNEM BOŻYM”. 

PATRON TYGODNIA: BŁ. EDWARD STRANSHAM, MĘCZENNIK 
Urodził się ok. 1554 w Oxfordzie. Wycho-
wał się w katolickiej rodzinie, w czasach, gdy 
w Anglii trwała reformacja, a katolicy 
poddawani byli prześladowaniom. 

Ukończył studia w kolegium św. Jana na U-
niwersytecie w Oxfordzie, uzyskując tytuł 
licencjacki – bakalaureata. 

W 1577, kilka zaledwie lat po uchwaleniu 
tzw. Aktu Zdrady z 1570, mocą którego 
za zdradę uznawano samo twierdzenie, 
że królowa jest heretykiem, postanowił 
zostać katolickim kapłanem… 

W Anglii nie działało żadne katolickie semi-
narium. Wyjechał więc do Rheims, gdzie 
funkcjonowało specjalne kolegium kształcą-
ce angielskich kapłanów… 

W czasie studiów zachorował na gruźlicę, 
więc wrócił do kraju rodzinnego. Gdy poczuł się lepiej 8.VI.1579, wraz czterema 
innymi kandydatami do kapłaństwa, przepłynął z powrotem kanał La Manche 
i znów pojawił się u bram kolegium w Rheims. 

Święcenia kapłańskie przyjął w Soissons w XII.1580, z rąk miejscowego biskupa. 

Już w VII.1581 wyjechał, wraz z Mikołajem Woodfenem, na misje do Anglii. 
Oczywiście ukrywali swój stan pod ubiorami zwykłych podróżnych… 

Przez następne cztery lata prowadził, pod przybranym nazwiskiem Edmunda 
Barbera, posługę wśród ukrywających swoją wiarę katolików angielskich. 
Przemieszczał się od domu do domu, głównie w okolicach Londynu i rodzinnego 
Oxford, odprawiając Msze św., udzielając sakramentów. Potajemnie… 

Prowadził też młodych ludzi do stanu kapłańskiego. W 1583 dwunastu z nich 
przyprowadził z Oxfordu do wrót kolegium w Rheims. 

Pozostał tam przez pięć miesięcy, po czym udał się do Paryża, gdzie przez pół-
torej roku chorował na gruźlicę. Gdy poczuł się lepiej znów wyjechał do Anglii… 

Po drodze do Oxfordu zatrzymał się w Londynie i tam, 14.VII.1585, został 
aresztowany. Akurat odprawiał Mszę św. i to oczywiście wystarczyło… 

Podczas rozprawy 19.I.1586 odmówił złożenia Przysięgi Zwierzchności – co 
mogło ocalić mu życie. Ale czyniąc to musiałby uznać królową za głowę kościoła 
w Anglii… Cena była za wysoka - za kapłaństwo więc został skazany na śmierć. 

Dwa dni później przewieziono go na wozie drabiniastym na miejsce straceń – Ty-
burn k. Londynu. Dla „zdrajców” był tylko jeden wymiar kary – śmierć przez powie-
szenie, wypatroszenie i poćwiartowanie. Edwarda na chwilę powieszono, po czym 
kat zdjął go – jeszcze żywego – ze stryczka, okaleczył, rozciął mu brzuch i wyjął 
serce, a wyjęte organy na gasnących oczach umierającego wrzucił do ogniska 
z okrzykiem: „Oto serce zdrajcy”. Na koniec zwłoki poćwiartowano, kończyny 
i głowę zawieszając na pikach na murach miejskich… 

Nie ugiął się do końca, powierzając duszę swemu ZBAWCY i ODKUPICIELOWI… 

Razem z nim śmierć poniósł przyjaciel i współkapłan, Mikołaj Woodfen… 

Edward został beatyfikowany, w gronie 136 męczenników reformacji angielskiej, 
15.XII.1929 przez Piusa XI… (uroczystość 21 stycznia) (uroczystość 19 grudnia) 

il.: EGZEKUCJA W TYBURN; źródło: supremacyandsurvival.blogspot.com 

http://www.swzygmunt.knc.pl/
http://www.wga.hu/html/p/piazzett/giovanni/st_john.html
http://supremacyandsurvival.blogspot.com/2012/01/cold-january-mornings-january-21-1586.html
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INFORMACJE PARAFIALNE 
 19.I (niedziela): Spotkanie dzieci klas II przygotowujących się 

do I Komunii św. i ich rodziców 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: 
 15-22.II: Parafialny narciarski obóz zimowy dla dzieci 

i młodzieży. Bliższe informacje dla zainteresowanych 
u ks. Darka! 

 Parafialny Zespół Caritas współorganizuje obóz narciar-

ski, który odbędzie się w nadchodzące ferie w Ochotnicy 
Górnej. Cena obozu wynosi 900,- zł. W wyjeździe weź-
mie udział dwadzieścioro dzieci z rodzin, których nie stać 
na pokrycie kosztów. Prosimy wszystkich parafian 
o pomoc finansową dla tych dzieci. 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 

Za wszystkie ofiary składamy serdeczne Bóg zapłać! 

 Chrzty w styczniu w 4tą niedzielę miesiąca, 26.I, na sumie. 

ODESZLI 
W ostatnim czasie odszedł z naszego grona: 

śp. Marian BARAN  4.I.2014 l. 79 

Wieczne odpoczywanie racz Mu dać PANIE! 

PROGRAM WIZYTACJI DUSZPASTERSKIEJ (KOLĘDA) 

DATA MIEJSCOWOŚĆ OD KOMENTARZ 

20.I 
(poniedziałek) 

OBORY 
(bloki od no11 do no18) 

1600 dwóch księży 

22.I 
(środa) 

SŁOMCZYN 
(ul. Wiślana) 

1600 dwóch księży 

24.I 
(piątek) 

PARCELA 
(ul. Grzybowska i Podlaska) 

1600 dwóch księży 

PARCELA 
(ul. Baczyńskiego) 

1600 dwóch księży 

25.I 
(sobota) 

BRZEŚCE 
(strona d. PGR-u) 

930 dwóch księży 

TUROWICE 
(przy szosie) 

KAWĘCZYN i TUROWICE 
(od Wierzbówki do szosy) 

930 dwóch księży 

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

INTENCJE MSZALNE I MODLITEWNE 

20.I 
(poniedziałek) 

730  

1800 
† Jadwigi BOROWSKIEJ, 

Haliny i Michała BOROWSKICH, 

Elżbiety i Franciszka MŁYNARCZYKÓW 

21.I 
(wtorek) 

730  

1800 
† Jana KORNASZEWSKIEGO, w 1 rocznicę śmierci, 

jego rodziców Franciszki i Józefa KORNASZEWSKICH 

22.I 
(środa) 

730  

1800 † Stefana WOJTCZAKA, w 2 rocznicę śmierci 

23.I 
(czwartek) 

730 † kardynała Józefa GLEMPA, w 1 rocznicę śmierci 

1800 † Lucyny, Stanisława i Andrzeja STANKIEWICZÓW 

24.I 
(piątek) 

730 w pewnej intencji 

1800  

25.I 
(sobota) 

730  

1800  

26.I 
(niedziela) 

845 
† Dariusza OLESIŃSKIEGO, w 4 rocznicę śmierci, 

Jana OLESIŃSKIEGO 

1030 
† Eleonory BOJAŃCZYK, w 1 rocznicę śmierci, 

jej rodziców Anieli i Stanisława, 

zmarłych z rodziny BOJAŃCZYKÓW 

1200 † Bogdana Andrzeja KNYZIAKA, w 2 rocznicę śmierci 

1800 † Feliksy i Władysława CHRZANOWSKICH 

DIVINO NIÑO Z BOGOTY 
W południowo-wschodniej części kolumbijskiej stolicy, Bogoty, Barrio 

Veinte de Julio (pl. dzielnicy 20 lipca) znajduje się sanktuarium DIVINO NIÑO 

(pl. BOŻEGO DZIECIĄTKA). Znajdująca się w nim figurka BOŻEGO DZIECIĄTKA 

jest jedną z najbardziej czczonych w Kolumbii. 

W 1914 salezjanin, ks. Jan Rizzo wyjechał na misje do Kolumbii. Jechał 

pełen nadziei. Pochodził bowiem z Aren-

zano, gdzie od lat szczególną czcią 

otaczana jest figurka BOŻEGO DZIECIĄTKA. 

Wysłano go do Barranquilla, nad Ocea-

nem Spokojnym. Tam miał budować 

nowy kościół. Ale gdy wyruszył z prośbą 

o wsparcie do swoich nowych parafian 

zawahał się. Okolica była bardzo biedna. 

Początkowo wracał z pustymi rękami… 

Ale któregoś dnia, podczas żarliwej 

modlitwy, miał mieć przedziwną wizję. 

DZIECIĄTKO JEZUS, w postaci stojącej, 

z rozpostartymi rękami miało mu się 

objawić, mówiąc: „Weź mnie ze sobą, 

będą Ci towarzyszył”… 

Odtąd nie rozstawał się z DZIECIĄTKIEM, 

które przywiózł z Arenzano. 

Kościół w Barranquila powoli się wznosił. 

Ok. 1935 o. Jan otrzymał od biskupa pole-

cenie udania się na misje do Bogoty, 

stolicy Kolumbii, z zadaniem wybudowa-

nia nowego kościoła… 

Przybył tam w 1935, znów bez środków 

materialnych. Ale i tu kościół szybko 

zaczął powstawać. Już 25.XII.1937 został 

wmurowany kamień węgielny pod budo-

wę sanktuarium, które w planach miało 

być wielkie i majestatyczne. Ponieważ jednak nie miał żadnego wsparcia 

materialnego o. Jan zaczął stawiać mniejszą, skromniejszą świątynię. 

Udało się i 27.VII.1942 arcybiskup Bogoty konsekrował świątynię, co wielu 

uważało za dzieło DZIECIĄTKA JEZUS i JEGO obietnicy udzielonej o. Janowi… 

Tuż przed konsekracją o. Jan, podczas zakupów, zobaczył w niewielkim 

sklepiku, zwanym „El Vaticano”, statuetkę DZIECIĄTKA JEZUS z krzyżem 

na plecach, wykonaną z pomalowanego drewna. Jak twierdził sprzedawca, 

miała być bardzo stara i pochodzić z Włoch… 

O. Rizzo w owym DZIECIĄTKU rozpoznać miał JEZUSA ze swojej wizji sprzed 

lat. Ponoć powiedział: „Co to! Taki mały i już ukrzyżowany? Zdejmij ten 

krzyż a zakupię figurkę”. I tak się stało, a po zdjęciu krzyża Jan nakazał 

wyrzeźbić słowa Yo reinaré (pl: Będę królować) na podstawie statuetki. 

Według innej wersji figurkę, na zamówienie Jana i zgodnie z jego instruk-

cjami, wykonać miał już w 1935 włoski rzeźbiarz, niejaki Błażej Brando… 

FIGURKĘ o. Jan wystawił na widok publiczny. Wkrótce zasłynęła cudami 

i niezwykłymi wydarzeniami. Pojawiły się wota dziękczynne… 

O. Jan zmarł w 1957, do końca życia szerząc kult DZIECIĄTKA BOŻEGO. Do os-

tatnich dni codziennie rozdawał ubogim chleb, a dzieciom czekoladę… 

Szybko okazało się, że świątynia jest za mała. W święta odwiedzały ją 

dziesiątki tysięcy wiernych! Dlatego też w 1992 dla DZIECIĄTKA JEZUS 

zbudowano nowe, okazałe sanktuarium… 

W 1995 założycielka katolickiego centrum medialnego (m.in. telewizji) EWTN 

w USA, matka Angelica, odwiedziła sanktuarium DZIECIĄTKA JEZUS. Ponoć 

podczas modlitwy miała od DIVINO NIÑO otrzymać polecenie wybudowania 

świątyni, jako dziękczynienia za ofiarodawców jej własnego dzieła. Matka 

Angelica wybudowała więc świątynię w Hanceville w Alabamie, a na placu 

przed nią wystawiła na kolumnie figurkę DIVINO NIÑO z Bogoty… 

il. DIVINO NIÑO: Bogota; źródło: en.wikipedia.org 

ORGANISTA 
Mieszka w lesie nagich pni. 

Zaszczepia im liście, gałęzie, całe 

korony zielone i płomienne. Uderza 

wiatrem. Niekiedy roznieca pożar 

zwany fugą albo chorałem. 

Ksiądz mały jak kornik przesuwa 

się w lusterku wiszącym nad nu-

tami, a on smaga do wdzięczniej-

szego tańca, do wspanialszych 

upadków. 

Kończy spazmem archanielskich 

trąb, schodzi po ciemnych, kręco-

nych schodach, kaszle i spluwa 

w kraciastą chustką gęstą flegmą. 

HERBERT, Zbigniew (1924, Lwów – 1998, Warszawa) 

il. ORGANISTA: GENTILE, z Fabriano (malował 1447-1489); 
źródło: www.wikipaintings.org 

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://en.wikipedia.org/wiki/File:Ni%C3%B1oDivinoAmeca2.JPG
http://www.wikipaintings.org/en/gentile-da-fabriano/music-playing-the-organ
http://www.swzygmunt.knc.pl/

