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Doskonałe wypełnienie Prawa mogło być jedynie dziełem BOSKIEGO PRAWODAWCY, narodzonego pod Prawem w osobie SYNApor. Ga 4, 4. W JEZUSIE Prawo ukazu-

je się już nie jako wypisane na kamiennych tablicach, ale jako wyryte „w głębi jestestwa… w sercu”Jr 31, 33 SŁUGI, który, ponieważ „niezachwianie przynosi 

Prawo”Iz 42, 3, staje się „Przymierzem dla ludzi”Iz 42, 6. JEZUS do tego stopnia wypełnia Prawo, że bierze na siebie „przekleństwo Prawa”Ga 3, 13 ciążące nad tymi, 

którzy nie wypełniają „wytrwale wszystkiego, co nakazuje wykonać Księga Prawa”Ga 3, 10, ponieważ poniósł śmierć „dla odkupienia przestępstw, popełnionych 

za pierwszego przymierza”Hbr 9,15. [KKK, 580] 

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

 
OFIAROWANIE JEZUSA W ŚWIĄTYNI — o. ANGELICO (ok. 1400, Vicchio nell Mugello – 1455, Rzym) 

1440-42, fresk, 171×116 cm, konwent pw. 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. ŁUKASZAŁk 2, 22-40 

Gdy upłynęły dni Ich oczyszczenia według Prawa Mojżeszowego, Rodzice 

przynieśli JEZUSA do Jerozolimy, aby GO przedstawić PANU. Tak bowiem 

jest napisane w Prawie PAŃSKIM: „Każde pierworodne dziecko płci męskiej 

będzie poświęcone PANU”. Mieli również złożyć w ofierze parę synogarlic 

albo dwa młode gołębie, zgodnie z przepisem Prawa PAŃSKIEGO. 

A żył w Jerozolimie człowiek, imieniem Symeon. Był to człowiek prawy 

i pobożny, wyczekiwał pociechy Izraela, a DUCH ŚWIĘTY spoczywał na nim. 

Jemu DUCH ŚWIĘTY objawił, że nie ujrzy śmierci, aż zobaczy MESJASZA 

PAŃSKIEGO. Za natchnieniem więc DUCHA przyszedł do świątyni. A gdy Ro-

dzice wnosili DZIECIĄTKO JEZUS, aby postąpić z NIM według zwyczaju Prawa, 

on wziął JE w objęcia, błogosławił BOGA i mówił: 

„Teraz, o WŁADCO, pozwól odejść słudze TWEMU 

w pokoju, według TWOJEGO słowa. 

Bo moje oczy ujrzały TWOJE zbawienie, 

któreś przygotował wobec wszystkich narodów: 

światło na oświecenie pogan 

i chwałę ludu TWEGO, Izraela”. 

A JEGO ojciec i MATKA dziwili się temu, co o NIM mówiono. Symeon zaś 

błogosławił Ich i rzekł do MARYI, MATKI JEGO: «Oto TEN przeznaczony jest 

na upadek i na powstanie wielu w Izraelu i na znak, któremu sprzeciwiać 

się będą. A TWOJĄ duszę miecz przeniknie, aby na jaw wyszły zamysły serc 

wielu”. 

Była tam również prorokini Anna, córka Fanuela z pokolenia Asera, bardzo 

podeszła w latach. Od swego panieństwa siedem lat żyła z mężem i pozo-

stała wdową. Liczyła już osiemdziesiąty czwarty rok życia. Nie rozstawała 

się ze świątynią, służąc BOGU w postach i modlitwach dniem i nocą. Przy-

szedłszy w tej właśnie chwili, sławiła BOGA i mówiła o NIM wszystkim, 

którzy oczekiwali wyzwolenia Jerozolimy. 

A gdy wypełnili wszystko według Prawa PAŃSKIEGO, wrócili do Galilei, 

do swego miasta Nazaret. 

DZIECIĘ zaś rosło i nabierało mocy, napełniając się mądrością, a łaska BOŻA 

spoczywała na NIM. 

PATRON TYGODNIA: BŁ. GRZEGORZ CHOMYSZYN, MĘCZENNIK 
Urodził się 25.III.1867 w Hadyńkowcach k. Husiatynia, w Galicji, w zaborze 
austriackim, w rodzinie chłopskiej. 

Do szkoły elementarnej uczęszczał w rodzinnych Hadyńkowcach, natomiast 
w gimnazjum uczył się w Tarnopolu. Potem studiował teologię na Uniwersytecie 
Lwowskim i w Greckokatolickim Seminarium Duchownym we Lwowie. 

18.XI.1893 został we Lwowie wyświęcony na kapłana. Zaraz potem, przez ok. rok, 
był wikariuszem w greckokatolickiej katedrze w Stanisławowie.  

Następnie w 1899 obronił doktorat na Augustineum w Wiedniu . Po powrocie był 
wikariuszem i katechetą w Stanisławowie i Kołomyi. dokończenie na odwrocie… 

http://www.swzygmunt.knc.pl/
http://www.wga.hu/frames-e.html?/html/r/reni/2/annunc_v.html
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INFORMACJE PARAFIALNE 
 31.XII (środa): Ostatni dzień roku kalendarzowego. O 1800 

zapraszamy na Mszę św. dziękczynną za mijający rok. 

 1.I (czwartek): Nowy, 2015 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! 
 2.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 (wtorek): UROCZYSTOŚĆ OBJAWIENIA PAŃSKIEGO – TRZECH 

KRÓLI: 
 Poświęcenie kadzidła i kredy podczas każdej Mszy św. 

 9.I (piątek): O 2000 „WIECZÓR MODLITWY” – adoracja JEZUSA 
w NAJŚWIĘTSZYM SAKRAMENCIE, w Słowie, w śpiewie, w ciszy… 
Na końcu kościoła znajduje się skrzynka na prośby czy po-
dziękowania, które będziemy polecać JEZUSOWI… 

 WIZYTACJA DUSZPASTERSKA, czyli KOLĘDA rozpocznie się 
po Nowym Roku, w następnym tygodniu. 

 W nadchodzące ferie zimowe parafialny Zespół Caritas 

współorganizuje obóz narciarski w Grywałdzie. W gronie 
uczestników znajduje się piętnaścioro dzieci z rodzin ubo-
gich, Caritas zwraca się z prośbą o wsparcie inicjatywy. Bez 

pomocy dzieci te nie mają możliwości wyjazdu i odpoczyn-
ku zimowego, tak jak ich rówieśnicy. Pieniądze można 
wrzucać do skrzynki przy stoliku MATKI BOŻEJ NIEUSTAJĄCEJ 

POMOCY lub przekazywać bezpośrednio organizatorom 
wyjazdu. Za wszystkie ofiary serdecznie dziękujemy! 

 W dniach 17–24.I.2015, w ferie zimowe, parafia organizuje 
wyjazd na narty, dla dzieci, młodzieży i rodziców. Chętnych 
do zabawy w śnieżnym puchu prosimy o kontakt 

z ks. Darkiem. 

 Chrzty w styczniu w 4tą niedzielę miesiąca, 25.I, na sumie. 
Zgłoszenia do 16.I w kancelarii. Przygotowanie dla rodziców 
i chrzestnych 18.I po sumie, w kościele. 

 15–24.IV: Pielgrzymka parafialna do Medjugorie. Chętnych 
prosimy! o zgłaszanie się do naszych duszpasterzy… 

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

26.XII Ewa ZIELIŃSKA, Parcela 

 

25.XII Alicja MICHALCZYK, Parcela 
25.XII Oliwier BENTKOWSKI, Obory 

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. Jan Ryszard RAWSKI  15.XII.2014 l. 63 

śp. Jadwiga Helena NOGAL  14.XII.2014 l. 88 

Wieczne odpoczywanie racz Im dać PANIE! 

INTENCJE MSZALNE I MODLITEWNE 

29.XII 
(poniedziałek) 

730  

1800  

30.XII 
(wtorek) 

730  

1800 † Jerzego BŁASZCZYKA, w 2 rocznicę śmierci 

31.XII 
(środa) 

730  

1800 dziękczynna, za mijający rok 2014 

1.I 
(czwartek) 

845 
† Genowefy i Jana BIERNACKICH, 

Marty i Wacława GRZYWACZÓW 

1030 
† Mieczysława, Franciszka i Marianny MICHALSKICH, 

Jana i Stefanii LACHÓW 

1200 za PARAFIAN 

1800 w pewnej intencji 

2.I 
(piątek) 

730  

1800  

3.I 
(sobota) 

730  

1800 
† zmarłych z rodziny KRAWCZYKÓW, 

Kazimierza, Aleksandry i Antoniego 

4.I 
(niedziela) 

845 
† Stefanii i Jana KAMIŃSKICH, 

Franciszki i Stanisława GRZYWACZÓW 

1030 
† Genowefy i Zbigniewa GUTOWSKICH, 

zmarłych z rodzin GUTOWSKICH i JANISZKÓW 

1200 
† Mariana BARANA, w 1 rocznicę śmierci, 

Aliny WŁOSIŃSKIEJ i Zenona BARAŃSKIEGO 

1800 
† Ireny i Eugeniusza WARGOCKICH, 

zmarłych z rodziny WARGOCKICH 

PATRON TYGODNIA: BŁ. GRZEGORZ CHOMYSZYN, MĘCZENNIK, DOKOŃCZENIE 
W 1902—4 był rektorem seminarium we Lwowie. 

19.VI.1904 został nowym władyką eparchii stanisławow-
skiej. Powiedział krótko: „Moim programem będzie dbanie 
o BOŻĄ sławę i zbawienie dusz ludzkich”. Czynił to przez 
następne 41 lat… 

W 1906 założył w Stanisławowie seminarium duchowne. 
Opowiadał się za latynizacją rytu bizantyjskiego, co zbli-
żyło go do bł. Józefa Bilczewskiego. 14.I.1911 pisał do nie-
go: „Pożycie między klerem polskim a ruskim staje się 
coraz więcej naprężone […].Jeżeli biskupi zlekceważą tę 
sprawę, wtedy w przyszłości mogą nastąpić  […] nie dające 
się na teraz przewidzieć bolesne skutki…”. Proroczo… 

Próbował wprowadzić kalendarz gregoriański. Popularyzował kult NAJŚWIĘTSZEGO 

SAKRAMENTU i BOŻEGO CIAŁA. W 1921 wprowadził obowiązkowy celibat księży. 
W 1932 opublikował broszurkę „Problem ukraiński”. Przekonywał, że przyjęcie 
przez Ruś chrztu z Bizancjum, a nie z Rzymu, było nieszczęściem, gdyż sprawiło, 
że prawdy wiary nie stały się zasadami postępowania w życiu codziennym. 

Po IV rozbiorze w 1939 został przez Rosjan aresztowany po raz pierwszy… 

Później protestował wobec Niemców w związku z mordami ludności żydowskiej. 
W homilii miał mówić: „Nie zabijaj! Krew zabijanych woła o pomstę do nieba!”. 
Aresztowano go na krótko… 

11.IV.1945 nowi okupanci, Rosjanie, włamali się do jego domu, przez rozbite okna. 
Skopali go w sypialni na piętrze i zrzucili ze schodów. Wrzucili jak worek do samo-
chodu ciężarowego i zawieźli do więzienia we Lwowie, a potem w Kijowie. 

Od 21.IV do 9.V.1945 przesłuchiwano go 11 razy. Przesłuchanie 11.IX.1945 trwało 
21 godzin, do 23

40
. Miał wówczas 78 lat… 

21.XII.1945 znów go przesłuchiwano. Na pytania typu: „Ty, Chomyszyn, występo-
waliście przeciw komunizmowi?”, miała padać odpowiedź: „Występowałem i będę 
to czynić”… Został więc pobity książkami, które sam napisał, a które 
przesłuchujący miał na swoim biurku, aż do nieprzytomności… 

Tegoż dnia przeniesiono go do więziennego szpitala. Tam 28.XII.1945. o 10
00

, od-
szedł do PANA. Nie wiadomo, gdzie go pochowano. Być może zwłoki wywieziono 
do Bykowni, gdzie Rosjanie prawd. pochowali tysiące pomordowanych Polaków… 

Beatyfikowany został 27.VI.2001 przez św. Jana Pawła II, w gronie 27 męczen-
ników Kościołów greckokatolickich. (uroczystość 28 grudnia) 

il. na odwrocie: GRZEGORZ CHOMYSZYN; - źródło: www.audiovis.nac.gov.pl 

KOLĘDA… 
Nim z drzewka szpilki spadną 

Jemiołę wieszam tam 

Gdzie się zazwyczaj kładłeś spać 

Opada ołów na dno 

Zdjęcie TWE nad stołem 

Z TWEJ kromki chleba 

Rano ptakom rzucę garść 

Za CIEBIE świeczkę zgaszę 

Jabłko w krzyż rozkroję 

Na niebie wzejdzie gwiazda gwiazd 

Twój talerz obok naszych 

Na paczce imię TWE 

Odczytam cicho, a więc jesteś pośród nas 

Za oknem dźwięk dzwoneczków 

Śnieg sypie biało 

Na sianku śpi w skrzyneczce dzieciątko małe 

Oczy zamknęło sennie, nucimy mu kolędę 

Śpij JEZUNIU, śpij 

Słoninka dla sikorek 

Na stole tort i mak 

Od jutra coraz krótsza noc 

Mróz cukru sypnął worek 

Pajacyk w stroju z łat 

I jedno krzesło, jedno krzesło puste wciąż 

KRYL, Karol (1944, Kromeryż – 1994, Monachium), tłum. Maryna Miklaszewska 
NARODZENIE— GEERTGEN od św. Jana  (1460/65, Leiden – 1490, Haarlem) 
1484-90, olejny na dębowej desce, 34×25 cm, National Gallery, Londyn; źródło: www.wga.hu 

Ttrwajmy przy Tym, »któremu sprzeciwiać się będą « 

 w nowym, 2015 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 
 
SEW 

http://www.audiovis.nac.gov.pl/obraz/125009/edfa5f5a02c83177a5ba131bde4dbb8c/
http://www.wga.hu/html/g/geertgen/nativity.html
http://www.swzygmunt.knc.pl/

