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Do natury sakramentalnej posługi kościelnej należy […] jej charakter kolegialny. Istotnie, od początku swojej misji PAN JEZUS ustanawia Dwunastu, którzy byli „zaczątkiem Nowego 

Izraela i początkiem świętej hierarchii”Sobór Watykański II, dekret Ad gentes, 5. Razem wybrani, zostali także razem posłani, a ich braterska jedność będzie służyć komunii braterskiej wszystkich 

wiernych; będzie ona jakby odbiciem i świadectwem komunii Osób BOŻYCHPor. J 17, 21-23. Dlatego każdy biskup pełni swoją posługę w ramach Kolegium Biskupiego, w komunii 

z Biskupem Rzymu – następcą św. Piotra i głową kolegium; prezbiterzy zaś pełnią swoją posługę w ramach prezbiterium diecezji pod kierunkiem swojego biskupa. [KKK, 877] 

TRZECIA NIEDZIELA ZWYKŁA 

 
POWOŁANIE SZYMONA I ANDRZEJA: ANGELICO, z Fiesole (ok. 1400, Vicchio nell Mugello - 1455, Rzym), 

litera (inicjał) O w mszale św. Dominika, muzeum św. Marka, Florencja; źródło: www.artbible.info 

Z KSIĘGI PROROKA IZAJASZAIz 8, 23b – 9, 3 

W dawniejszych czasach upokorzył PAN krainę Zabulona i krainę 

Neftalego, za to w przyszłości chwałą okryje drogę do morza wiodącą 

przez Jordan, krainę pogańską. 

Naród kroczący w ciemnościach ujrzał światłość wielką; nad miesz-

kańcami kraju mroków światło zabłysło. Pomnożyłeś radość, zwiększyłeś 

wesele. Rozradowali się przed TOBĄ, jak się radują we żniwa, 

jak się weselą przy podziale łupu. 

Bo złamałeś jego ciężkie jarzmo i drążek na jego ramieniu, pręt 

jego ciemięzcy jak w dniu porażki Madianitów. 

PSALM RESPONSORYJNYPs 27 (26), 1. 4. 13-14 (R.: 1a) 

REFREN: PAN moim światłem i zbawieniem moim 

PAN światłem i zbawieniem moim, 

kogo miałbym się lękać? 

PAN obroną mego życia, 

przed kim miałbym czuć trwogę? 

O jedno tylko proszę PANA, o to zabiegam: 

żebym mógł zawsze przebywać w JEGO domu 

przez wszystkie dni życia, 

abym kosztował słodyczy PANA, 

stale się radował Jego świątynią. 

Wierzę, że będę oglądał dobra PANA 

w krainie żyjących. 

Oczekuj PANA, bądź mężny, 

nabierz odwagi i oczekuj PANA. 

Z PIERWSZEGO LISTU ŚW. PAWŁA APOSTOŁA DO KORYNTIAN1 Kor 1, 10-13. 17 

Upominam was, bracia, w imię PANA naszego JEZUSA CHRYSTUSA, abyście 

byli zgodni i by nie było wśród was rozłamów; byście byli jednego ducha 

i jednej myśli. 

Doniesiono mi bowiem o was, bracia moi, przez ludzi Chloe, że zdarzają 

się między wami spory. Myślę o tym, co każdy z was mówi: „Ja jestem 

Pawła, a ja Apollosa; ja jestem Kefasa, a ja CHRYSTUSA”. 

Czyż CHRYSTUS jest podzielony? Czyż Paweł został za was ukrzyżowany? 

Czyż w imię Pawła zostaliście ochrzczeni? 

Nie posłał mnie CHRYSTUS, abym chrzcił, lecz abym głosił Ewangelię, 

i to nie w mądrości słowa, by nie zniweczyć CHRYSTUSOWEGO krzyża. 

AKLAMACJAMt 4, 23 Alleluja, Alleluja, Alleluja 

JEZUS głosił Ewangelię o królestwie 

i leczył wszelkie choroby wśród ludu. 

SŁOWA EWANGELII WEDŁUG ŚW. MATEUSZAMt 4, 12-23 

Gdy JEZUS posłyszał, że Jan został uwięziony, usunął się do Galilei. Opuścił 

jednak Nazaret, przyszedł i osiadł w Kafarnaum nad jeziorem, 

na pograniczu Zabulona i Neftalego. Tak miało się spełnić słowo proroka 

Izajasza: 

„Ziemia Zabulona i ziemia Neftalego. Droga morska, Zajordanie, Galilea 

pogan! Lud, który siedział w ciemności, ujrzał światło wielkie, 

i mieszkańcom cienistej krainy śmierci wzeszło światło”. 

Odtąd począł JEZUS nauczać i mówić: »Nawracajcie się, albowiem bliskie 

jest królestwo niebieskie«. 

Gdy JEZUS przechodził obok Jeziora Galilejskiego, ujrzał dwóch braci: 

Szymona, zwanego Piotrem, i brata jego, Andrzeja, jak zarzucali sieć 

w jezioro; byli bowiem rybakami. I rzekł do nich: »Pójdźcie za MNĄ, 

a uczynię was rybakami ludzi«. Oni natychmiast zostawili sieci i poszli 

za NIM. 

A gdy poszedł stamtąd dalej, ujrzał innych dwóch braci, Jakuba, syna 

Zebedeusza, i brata jego, Jana, jak z ojcem swym Zebedeuszem 

naprawiali w łodzi swe sieci. Ich też powołał. A oni natychmiast zostawili 

łódź i ojca i poszli za NIM. 

I obchodził JEZUS całą Galileę, nauczając w tamtejszych synagogach, 

głosząc Ewangelię o królestwie i lecząc wszelkie choroby i wszelkie 

słabości wśród ludu. 

PATRONKA TYGODNIA: BŁ. MARIA LUIZA MONTESINOS ORDUÑA, MĘCZENNICA 
Urodziła się 3.III.1901 w Walencji, nad mo-
rzem Śródziemnym, w Hiszpanii. 

Sakrament chrztu św. otrzymała dwa dni 
później. 

Już 18.III.1907, w wieku zaledwie 6 lat, 
przyjęła, w kościele pw. św. Andrzeja Aposto-
ła w Walencji, sakrament bierzmowania. 

Uczyła się w szkole religijnej, z internatem. 

Po ukończeniu nauki poświęciła się opiece 
rodzicom. 

Jednocześnie udzielała się społecznie 
i religijnie. Należała do Akcji Katolickiej 
z archidiecezji Walencji. 

Była aktywną katechetką. 

Szczególnie wiele czasu i miłości poświę-
cała chorym i ubogim ze swojego regionu. 

Gdy w Hiszpanii rozpoczęły się prześlado-
wania religijne, rozpoczęte rewolucją 
roku 1931, następnie potęgujące się z każ-
dym kolejnym rokiem dzierżenia władzy 
przez różnego autoramentu lewackie ekipy, zasilane wsparciem Rosji sowieckiej, 
jak wszyscy aktywni społecznie katolicy znalazła się na celowniku rewolucjo-
nistów. Sytuacja zaogniła się szczególnie po rewolcie gen. Franco i rozpoczęciu 
wojny domowej. Zapłonęło tysiące kościołów i kaplic, setki tysięcy katolików 
znalazło się w śmiertelnym niebezpieczeństwie… 

Lewacy zamordowali ponad 4 tys. księży diecezjalnych, ponad 2 tys. zakonników 
i kilkaset zakonnic, w największej – poza gehenną prawosławnych popów i księży 
katolickich w Rosji – masakrze chrześcijan w Europie. 

Męczeńską śmierć poniosła też Maria Luiza. Została zamordowana przez lewa-
ków wraz z ojcem, siostrą, dwoma braćmi i ciotką, z nienawiści do wiary (łac. odium 
fidei) 28.I.1937 w Picassent, niewielkim miasteczku w prowincji Walencja. 

Beatyfikowana została, w gronie 233 męczenników hiszpańskich, 11.III.2001 
na Placu św. Piotra w Watykanie przez Jana Pawła II… (uroczystość 28 stycznia) (uroczystość 19 grudnia) 

il.: MARIA LUIZA MONTESINOS ORDUÑA; źródło: www.clasf.es 

http://www.swzygmunt.knc.pl/
http://www.artbible.info/art/large/30.html
http://www.clasf.es/recordatorio-funebre-maria-luisa-montesinos-dio-su-vida-por-en-espa%C3%B1a-9787388/
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INFORMACJE PARAFIALNE 
 2.II (niedziela): Święto OFIAROWANIA PAŃSKIEGO – MATKI BOŻEJ 

GROMNICZNEJ. 
 Msze św. jak w każdą niedzielę. 
 Poświęcenie „gromnic” podczas każdej Mszy św. 
 Ofiary zbierane na tacę przeznaczone będą na pomoc 

zakonom klauzurowym. 
 Po sumie comiesięczna adoracja NAJŚWIĘTSZEGO SAKRA-

MENTU. Po niej spotkanie Kół Żywego Różańca. 
 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! 

ZAPOWIEDZI 
Zapowiedź I: Albert Mateusz DYLEWSKI, kawaler z parafii pw. św. Floriana 

w Brwinowie, i Anna Wanda STĘŻYCKA, panna z parafii tutejszej 

Zapowiedź I: Mariusz BUCZEK, kawaler z parafii tutejszej, i Ewa 

SZLAPAŃSKA, panna z parafii pw. św. Elżbiety w Powsinie 
Ktokolwiek wiedziałby o przeszkodach w zawarciu małżeństwa przez 

w/w osoby proszony jest o skontaktowanie się z Kancelarią Parafialną 

PROGRAM WIZYTACJI DUSZPASTERSKIEJ (KOLĘDA) 

DATA MIEJSCOWOŚĆ OD KOMENTARZ 

27.I 
(poniedziałek) 

OSIEDLE BRZEŚCE 1600 dwóch księży 

OSIEDLE CONSTANS 1800 jeden ksiądz 

30.I 
(czwartek) 

KAWĘCZYNEK 1600 dwóch księży 

31.I 
(piątek) 

KAWĘCZYN 
(strona prawa patrząc od kościoła) 

1600 dwóch księży 

KAWĘCZYN 
(strona lewa patrząc od kościoła) 

1600 dwóch księży 

1.II 
(sobota) 

BRZEŚCE 
(strona szkoły) 

930 
dwóch księży 

(jeden od Konstantynówki, 
drugi od Kawęczyna) 

BOROWINA 930 dwóch księży 

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

INTENCJE MSZALNE I MODLITEWNE 

27.I 
(poniedziałek) 

730  

1800 † Haliny PINDELSKIEJ 

28.I 
(wtorek) 

730  

1800  

29.I 
(środa) 

730  

1800  

30.I 
(czwartek) 

730  

1800  

31.I 
(piątek) 

730  

1800  

1.II 
(sobota) 

730  

1800 
† Stanisława i Marianny KNYZIAKÓW, 

zmarłych z rodziny KNYZIAKÓW 

2.II 
(niedziela) 

845 
† Józefa NOGALA, w 11 rocznicę śmierci, 

jego rodziców i rodzeństwo 

1030 

† Zofii KARASZKIEWICZ, 

zmarłych z rodziny GUTOWSKICH i KARASZKIEWICZÓW 

† Jadwigi i Zbigniewa AMBROZIKÓW 

1200 † Mariusza i Mariana WALIGÓRÓW 

1800 
† Antoniego KOŁPAKA, w 25 rocznicę śmierci, 

Kazimiery i Julianny KOŁPAK, 

Agnieszki i Jana KANABUSÓW 

JEZULATKO Z JASZKOWEJ 
Dzieje Jaszkowa, leżącego w Kotlinie Kłodzkiej, sięgać 

mają, jak głosi legenda - czasów Bolesława Chrobrego. 

Nasz władca miał obdarować brata św. Wojciecha, 

Sobiebora, który osiadł w naszym kraju, rozległym 

szmatem ziemi. Ten zaś jednemu ze swej drużyny, 

Janiszowi, darować miał wieś o nazwie Hennigsvilla, 

która wieki później od jego imienia przyjęła nazwę 

Jaszkowa… 

Historycy początków wsi upatrują w I połowie 

XIII w. Parafia pw. Najświętszego Sakramentu 

w Jaszkowej istniała już w XIV w. – w 1358, 

miał tu zarządzać „plebanus de Henigs-

vila”. Po tej świątyni pozostało tylko prez-

biterium na miejscowym cmentarzu… 

Do XVI w. wieś należała do rodzin polskich. 

Wówczas aliści kotlina kłodzka stała się akty-

wnym polem działalności reformacyjnej i Polacy – w większości katolicy – 

musieli opuścić okolice. Na ich miejsce przybyli Niemcy - protestanci. 

W 1742 całe hrabstwo kłodzkie przejęli Prusacy - Hohenzollernowie… 

Katolicy – Niemcy – do świątyni w Jaszkowej powrócili dopiero w 1823. 

W świątyni znów zabrzmiały dzwony i odprawiana była Msza św. 

Pod koniec XIX stulecia rozpoczęto prace przygotowawcze pod budowę 

nowego kościoła. Nowa, neogotycka świątynia, pw. św. Jana Chrzciciela, 

konsekrowana została 7.X.1905 przez metropolitę praskiego, kard. Leona 

Skrebenskiego (Jaszkowa należała bowiem do diecezji praskiej). I to wów-

czas przywiózł on do Jaszkowej kopię MAŁEGO DZIECIĄTKA z Pragi. 

Praskie MILOSTNE JEZULATKO, wykonane z wosku na drewnianym rdzeniu, 

do Czech trafiło w XVII w., z któregoś z klasztorów między Cordobą a Se-

willą w Hiszpanii. JEGO kult szczególnie żywy był w okresie baroku, a więc 

w okresie, gdy w Jaszkowej parafią zarządzali protestanci, i mimo różnych 

meandrów historii nigdy nie ustał. Przeciwnie: rozszerzył się na cały świat, 

nawet do Ameryki Południowej, a szaty, które otrzymuje w darze 

DZIECIĄTKO Z PRAGI, napływają wciąż z całego świata. 

Kolejni biskupi prascy podtrzymywali go i szerzyli także w swojej diecezji. 

Dlatego też podarowali JEGO kopię nowo-powstałej świątyni w Jaszkowej. 

Odtąd i tam zaczęto oddawać cześć MAŁEMU KRÓLOWI z Pragi… 

Tak, jak na całym świecie, MAŁEGO JEZUSA, przechowywanego w świątyni 

jaszkowskiej, czciły głównie kobiety oczekujące potomstwa… 

Kult jaszkowski przetrwał zakończenie II wojny światowej, gdy w 1945 

Jaszkowa powróciła w granice komunazistowskiej Polski. 

Na co dzień jaszkowskie JEZULATKO stoi w ozdobnej, przeszklonej szafce 

przy filarze obok ołtarza bocznego. Ale w okresie Adwentu ściąga się MU 

z głowy koronę, rozbiera z pełnych przepychu królewskich szat i stawia 

nastopniach, po których „schodzi” ON powoli w dół, do żłóbka. 

Gdy stanie na ostatnim schodku, to znak, że nadeszło jakże oczekiwane 

Boże Narodzenie… 

il. JEZULATKO: Jaszkowa Dolna; źródło: en.wikipedia.org 

KOLĘDA 
Aniołowie, aniołowie biali, 

na coście to tak u żłobka czekali, 

po coście tak skrzydełkami trzepocząc 

płatki śniegu rozsypali czarną nocą? 

Czyście blaskiem drogę chcieli zmylić 

tym przeklętym, co krwią ręce zbrudzili? 

Czyście kwiaty, srebrne liście posiali 

na mogiłach tych rycerzy ze stali, 

na mogiłach tych rycerzy pochodów, 

co od bata poginęli i głodu? 

Ciemne noce, aniołowie, w naszej ziemi, 

ciemne gwiazdy i śnieg ciemny, i miłość, 

i pod tymi obłokami ciemnemi 

nasze serce w ciemność się zmieniło. 

Aniołowie, aniołowie biali, 

o! przyświećcie blaskiem skrzydeł swoich, 

by do PANA trafił ten zgubiony 

i ten, co się oczu podnieść boi, 

i ten, który bez nadziei czeka, 

i ten rycerz w rozszarpanej zbroi, 

by jak człowiek szedł do BOGA-CZŁOWIEKA, 

aniołowie, aniołowie biali. 

BACZYŃSKI, Krzysztof Kamil (1921, Lwów – 1944, Warszawa) 

il. MADONNA I DZIECIĘ W GLORII: CORREGIO (ok. 1490, Correggio - 1534, Correggio) - ok. 1510, olejny na desce, 20×16 cm, 
Galleria degli Uffizi, Florencja; źródło: www.wga.hu 

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.wga.hu/html/c/correggi/madonna/madglory.html
http://www.swzygmunt.knc.pl/

