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JEZUS począł się z DUCHA ŚWIĘTEGO w łonie DZIEWICY MARYI, ponieważ jest NOWYM ADAMEMpor. 1 Kor 15, 45, który daje początek nowemu stworzeniu: „Pierwszy człowiek 

z ziemi ziemski, drugi CZŁOWIEK – z nieba”1 Kor 15, 47. Człowieczeństwo CHRYSTUSA od chwili poczęcia jest napełnione DUCHEM ŚWIĘTYM, ponieważ BÓG „z niezmierzonej 

obfitości udziela MU DUCHA”J 3, 34. Z „pełności” TEGO, który jest GŁOWĄ odkupionej ludzkościPor. Kol 1, 18, „wszyscyśmy otrzymali – łaskę po łasce”J 1, 16. [KKK, 504] 

DRUGA NIEDZIELA PO NARODZENIU PAŃSKIM 

 
MADONNA GRANDUCA — SANTI Rafał (Raffaello Sanzio) (1483, Urbino – 1520, Rzym) 

1504, olejny na desce, 84×55 cm, Galera Palatina (Palazzo Pitti), Florencja; źródło: www.wga.hu 

Z KSIĘGI PROROKA SYRACYDESASyr 24, 1-2. 8-12 

Mądrość wychwala sama siebie, chlubi się pośród swego ludu. 

Otwiera swe usta na zgromadzeniu NAJWYŻSZEGO 

i ukazuje się dumnie przed JEGO potęgą. 

Wtedy przykazał mi STWÓRCA wszystkiego, 

TEN, co mnie stworzył, wyznaczył mi mieszkanie 

i rzekł: »W Jakubie rozbij namiot i w Izraelu obejmij dziedzictwo!« 

Przed wiekami, na samym początku mię stworzył 

i już nigdy istnieć nie przestanę. 

W świętym Przybytku, w JEGO obecności, zaczęłam pełnić świętą służbę 

i przez to na Syjonie mocno stanęłam. 

Podobnie w mieście umiłowanym dał mi odpoczynek, 

w Jeruzalem jest moja władza. 

Zapuściłam korzenie w sławnym narodzie, 

w posiadłości PANA, w JEGO dziedzictwie. 

PSALM RESPONSORYJNYPs 147, 12-13. 14-15. 19-20 (R.: J 1, 14) 

REFREN: SŁOWO WCIELONE wśród nas zamieszkało 

Chwal, Jerozolimo, PANA, 

wysławiaj twego BOGA, Syjonie. 

Umacnia bowiem zawory bram twoich 

i błogosławi synom twoim w tobie. 

Zapewnia pokój twoim granicom 

i wyborną pszenicą hojnie ciebie darzy. 

Śle SWE polecenia na krańce ziemi 

i szybko mknie JEGO słowo. 

Oznajmił SWOJE słowo Jakubowi, 

Izraelowi ustawy SWE i wyroki. 

Nie uczynił tego dla innych narodów. 

Nie oznajmił im SWOICH wyroków. 

Z LISTU ŚW. PAWŁA APOSTOŁA DO EFEZJANEf 1, 3-6. 15-18 

Niech będzie błogosławiony BÓG i OJCIEC PANA naszego JEZUSA CHRYSTUSA, 

który napełnił nas wszelkim błogosławieństwem duchowym 

na wyżynach niebieskich w CHRYSTUSIE. 

W NIM bowiem wybrał nas przez założeniem świata, 

abyśmy byli święci i nieskalani przed JEGO obliczem. 

Z miłości przeznaczył nas dla SIEBIE 

jako przybranych synów przez JEZUSA CHRYSTUSA, 

według postanowienia SWEJ woli, 

ku chwale majestatu SWEJ łaski, którą obdarzył nas w UMIŁOWANYM. 

Przeto i ja, usłyszawszy o waszej wierze w PANA JEZUSA i o miłości wzglę-

dem wszystkich świętych, nie zaprzestaję dziękczynienia, wspominając 

was w moich modlitwach. Proszę w nich, aby BÓG PANA naszego JEZUSA 

CHRYSTUSA, OJCIEC CHWAŁY, dał wam ducha mądrości i objawienia w głęb-

szym poznawaniu JEGO samego. Niech da wam światłe oczy serca tak, 

byście wiedzieli, czym jest nadzieja waszego powołania, czym bogactwo 

chwały JEGO dziedzictwa wśród świętych. 

AKLAMACJApor. 1 Tm 3, 16 Alleluja, Alleluja, Alleluja 

CHRYSTUS został ogłoszony narodom, 

znalazł wiarę w świecie, 

JEMU chwała na wieki. 

SŁOWA EWANGELII WEDŁUG ŚW. JANAJ 1,1-18 

Na początku było SŁOWO, 

a Słowo było u BOGA, 

i BOGIEM było SŁOWO. 

Ono było na początku u BOGA. 

Wszystko przez NIE się stało, 

a bez NIEGO nic się nie stało, 

co się stało. 

W NIM było życie, 

a życie było światłością ludzi, 

a światłość w ciemności świeci i ciemność jej nie ogarnęła. 

Pojawił się człowiek posłany przez BOGA, Jan mu było na imię. 

Przyszedł on na świadectwo, aby zaświadczyć o ŚWIATŁOŚCI, 

by wszyscy uwierzyli przez niego. 

Nie był on światłością, lecz posłanym, aby zaświadczyć o ŚWIATŁOŚCI. 

Była ŚWIATŁOŚĆ prawdziwa, 

która oświeca każdego człowieka, gdy na świat przychodzi. 

Na świecie było SŁOWO, a świat stał się przez NIE, 

lecz świat GO nie poznał. 

Przyszło do swojej własności, a swoi GO nie przyjęli. 

Wszystkim tym jednak, którzy JE przyjęli, 

dało moc, aby się stali dziećmi BOŻYMI, 

tym, którzy wierzą w imię JEGO, 

którzy ani z krwi, ani z żądzy ciała, ani z woli męża, 

ale z BOGA się narodzili. 

SŁOWO stało się ciałem i zamieszkało miedzy nami. 

I oglądaliśmy JEGO chwałę, 

chwałę, jaką JEDNORODZONY otrzymuje od OJCA, 

pełen łaski i prawdy. 

Jan daje o NIM świadectwo i głośno woła w słowach: „TEN był, o którym 

powiedziałem: TEN, który po mnie idzie, przewyższył mnie godnością, 

gdyż był wcześniej ode mnie”. 

Z JEGO pełności wszyscyśmy otrzymali łaskę po łasce. Podczas gdy Prawo 

zostało nadane przez Mojżesza, łaska i prawda przyszły przez JEZUSA 

CHRYSTUSA. 

BOGA nikt nigdy nie widział, JEDNORODZONY BÓG, który jest w łonie OJCA, 

o NIM pouczył. 

http://www.swzygmunt.knc.pl/
http://www.wga.hu/html/r/raphael/2firenze/1/22grand.html
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INFORMACJE PARAFIALNE 
 4.I (niedziela): I NIEDZIELA MIESIĄCA: 

 Po sumie adoracja NAJŚWIĘTSZEGO SAKRAMENTU, a po niej 
spotkanie kół Żywego Różańca. 

 6.I (wtorek): UROCZYSTOŚĆ OBJAWIENIA PAŃSKIEGO – TRZECH 

KRÓLI: 
 Msze św. w porządku niedzielnym. 
 Poświęcenie kadzidła i kredy podczas każdej Mszy św. 

 8.I (czwartek): Rozpoczyna się WIZYTACJA DUSZPASTERSKA, czyli 
KOLĘDA. Program na najbliższy tydzień – poniżej. 

 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… 

 10.I (sobota): O 1720 WYPOMINKI. O 1800 Msza św. za zmarłych 
polecanych w WYPOMINKACH. 

 11.I (niedziela): ŚWIĘTO CHRZTU PAŃSKIEGO - Zakończenie okre-

su Narodzenia Pańskiego. 
 W nadchodzące ferie zimowe parafialny Zespół Caritas 

współorganizuje obóz narciarski w Grywałdzie. W gronie 
uczestników znajduje się 15 dzieci z rodzin ubogich. Caritas 

zwraca się z prośbą o wsparcie inicjatywy, bez czego 
zimowy wyjazd i odpoczynek dzieci nie będzie możliwy. 
Pieniądze można wrzucać do skrzynki przy stoliku MATKI 

BOŻEJ NIEUSTAJĄCEJ POMOCY lub przekazywać organizatorom 
wyjazdu. Za wszystkie ofiary serdeczne Bóg zapłać! 

 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… 

PROGRAM WIZYTACJI DUSZPASTERSKIEJ (KOLĘDA) 

DATA MIEJSCOWOŚĆ OD KOMENTARZ 

8.I 
(czwartek) 

ŁĘG 930 
dwóch księży: 

jeden rozpocznie od strony Habdzina, 
drugi od Czernideł 

CZERNIDŁA 930 jeden ksiądz 

9.I 
(piątek) 

PIASKI 930 jeden ksiądz 

CIECISZEW 
(rolniczy) 

930 jeden ksiądz 

10.I 
(sobota) 

DĘBÓWKA 930 
dwóch księży: 

jeden rozpocznie od strony Podłęcza, 

drugi od Kawęczyna 

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

ŚLUBY 
Sakrament Małżeństwa w ostatnim czasie przyjęli: 

26.XII Maciej DOWBOR i Joanna Magdalena KORONIEWSKA 

tak już nie są dwoje, lecz jedno ciałoMt 19, 6
Por. Rdz 2, 24 

ODESZLI 
W ostatnim czasie odeszli z naszego grona: 

śp. Mieczysław CICHECKI  22.XII.2014 l. 58 

śp. Teresa SZNAJDER  20.XII.2014 l. 71 

śp. Stefan ZIEMSKI  19.XII.2014 l. 75 

Wieczne odpoczywanie racz Im dać PANIE! 

INTENCJE MSZALNE I MODLITEWNE 

5.I 
(poniedziałek) 

730 w pewnej intencji 

1800  

6.I 
(wtorek) 

845 † Mieczysława KŁOSZEWSKIEGO, Jana i Zofii ZDUŃCZYKÓW 

1030 † Jana STĘPNICKIEGO, w 3 rocznicę śmierci 

1200 † Haliny JAKUBCZYK, w 1 rocznicę śmierci 

1800 † Jolanty MAĆKOWIAK, jej rodziców 

7.I 
(środa) 

730 w pewnej intencji 

1800 † Ireny i Lucjana MOSKALEWICZÓW, Anny MICHAŁOWSKIEJ 

8.I 
(czwartek) 

730  

1800  

9.I 
(piątek) 

730  

1800 † Henryka ŚWISTAKA, w 7 rocznicę śmierci 

10.I 
(sobota) 

730  

1720 WYPOMINKI 

1800 † zmarłych polecanych w WYPOMINKACH 

11.I 
(niedziela) 

845 
dziękczynna za otrzymane łaski dla rodziny BACHORSKICH, 

z prośbą o dalsze błogosławieństwo BOŻE 

1030 † Mariana ROJKA, w 2 rocznicę śmierci, rodziców z obu stron 

1200 
† Wiesława NOGALA, w 2 rocznicę śmierci, Jana NOGALA. 

dziadków NOGALÓW i HAKOWSKICH 

1800 
† Walentego, Leokadii, Henryka i Izabeli KANABUSÓW, 

Juliany RAWSKIEJ, Stefana BIERNACKIEGO 

PATRONKA TYGODNIA: BŁ. LINDALWA JUSTO DE OLIVEIRA, MĘCZENNICA 
Urodziła się 20.X.1953 w Sitio Malhada da Areia, w stanie 
Rio Grande do Norte w Brazylii. 

Ojciec, Jan był rolnikiem, matka Maria Łucja, zajmo-
wała się domem. Była 6 z 13 dzieci Jana i Marii. 
Miała jeszcze troje starszego rodzeństwa z pierwsze-
go małżeństwa Jana. 

W 1961 rodzina, uboga ale religijna, przeprowadzi-
ła się do Açu. gdzie Lindalwa chodziła do szkoły 
podstawowej. Czas dzieliła między szkołę, zabawy 
i prace domowe. Opiekowała się młodszym rodzeń-
stwem. W weekendy pomagała na roli… 

Gdy dorosła przeniosła się do Natal i zamieszkała 
u starszego brata. Wstąpiła do szkoły zawodowej 
i w 1979 otrzymała dyplom „Asystentki Administracyj-

nej”. Jednocześnie pomagała w wychowaniu bratan-
ków i pracach domowych… 

Prowadziła normalne życie brazylijskiej dziew-
czyny, a potem młodej kobiety. Brała lekcje gry 
na gitarze, uczestniczyła w spotkaniach, bawiła 
się, spotykała z chłopcami. Od 1978 pracowała w sklepie jako ekspedientka 
i na stacji benzynowej jako kasjerka. Część poborów wysyłała do rodziny w Açu. 

Wróciła tam na pewien czas w 1982, by opiekować się ojcem, który wkrótce zmarł 
na raka. Odtąd zaczęła myśleć o poświęceniu się ubogim i cierpiącym… 

Już wcześniej zaczęła odwiedzać dom starców w Natal, prowadzony przez siostry 
szarytki. A po śmierci ojca zapisała się na kurs pielęgniarek… 

Gdy miała 33 lata zdecydowała się wstąpić do szarytek. Najpierw jednak przy-
gotowała się i przyjęła sakrament bierzmowania. Wreszcie 11.II.1988 rozpoczęła 
w Recife postulat a potem nowicjat, i 29.I.1991 złożyła zakonne śluby… 

Skierowana została do domu opieki Abrigo Dom Piedro II w Salvadorze, stolicy 
stanu Bahia. Tam opiekowała się ok. 40 podopiecznymi. Zrobiła nawet prawo jazdy, 
by móc ich zabierać na przejażdżki. Zapamiętano ją jako prostą, ciepłą i radosną 
zakonnicę, która wszystkich traktowała jednakowo, wykonując pokornie 
najprostsze nawet czynności. 

Nie zapominała o rodzinie. W liście do brata Antoniego, alkoholika, pisała: „Bar-
dzo się za ciebie modlę […]. Odprawię pokutę abyś mógł spełnić się jako osoba. 
Naśladuj JEZUSA […]. W NIM musimy szukać wybawienia. Tylko w NIM warto żyć”… 

Rok później brat przestał pić… 

W I.1993 powiedzieć miała, parafrazując założyciela szarytek, że czuje się „bar-
dziej spełniona i szczęśliwsza w swej posłudze, niż papież w Rzymie”… 

Zaraz potem ośrodek przyjął, mimo młodego wieku, ale z czyjejś rekomendacji, 
niejakiego 46-letniego Augusta da Silva Peixoto, człowieka o nieciekawej 
przeszłości. Natychmiast po przybyciu zaczął napastować Lindalwę… 

Zwróciła się do służby zdrowia o interwencję. Zaproponowano jej inną posadę. 
Odpowiedzała: „wolę broczyć krwią niż opuścić to miejsce”… 

30.III.1993 przeprowadzono rozmowę z Augustem. Ten obiecał zmianę, ale już 
5.IV.1993, udał się do miasta, gdzie nabył maczetę. Schował ją w łóżku… 

9.IV.1993, w Wielki Piątek, o 4
30

 rano, Lindalwa wzięła udział w Drodze Krzyżowej 
w parafialnym kościele. O 7

00
 pojawiła się w domu opieki, gdzie zaczęła przygo-

towywać śniadanie swoim podopiecznym… 

Gdy rozlewała kawę August ugodził ją maczetą… 

Osuwając się na ziemię powtarzała „BOŻE, chroń mnie!”. Napastnik wpadł jednak 
w szał i dźgnął ją jeszcze 43 razy… 

Gdy nadbiegli inni mieszkańcy, miał rzec: „Powinienem był to zrobić wcześniej!”, 
po czym uspokoił się, usiadł na ławce, wytarł maczętę o spodnie… 

Na pogrzebie, 10.IV.1993, w Wielką Sobotę, ówczesny Prymas Brazylii, Łukasz 
Moreira kard. Neves powiedział: „Kilka lat wystarczyło siostrze Lindalwie by uko-
ronować swoje życie zakonne męczeństwem"… 

August został uznany za niepoczytalnego, chorego psychicznie… 

Beatyfikowana została, jako pierwsza brazylijska zakonnica, w Salvadorze, 
2.XII.2007, mocą decyzji Benedykta XVI, przez Józefa kard. Saraiva, prefekta 
Kongregacji Spraw Kanonizacyjnych. 

Ponieważ dzień narodzenia dla Nieba 9.IV często przypada w Wielkim Poście datę 
jej obowiązkowego wspomnienia wyznaczono na 7.I… (uroczystość 7 stycznia) 

il.: LINDALWA JUSTO DE OLIVEIRA; - źródło: www.secretariadojmv.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://www.secretariadojmv.org/jmv/en/vincentian-family/vincentian-saints/lindalva-justo-de-oliveira/
http://www.swzygmunt.knc.pl/

