
   

»»UU SS TT AA NN OO WW IIŁŁEE MM   CC IIĘĘ   ŚŚWW II AA TTŁŁOOŚŚCC IIĄĄ   DD LL AA   NN AA RR OO DDÓÓWW……««   

NR II/2015 (665) GAZETKA PARAFII ŚW. ZYGMUNTA W SŁOMCZYNIE 11 STYCZNIA AD 2015 
 

Portal parafialny: www.swzygmunt.knc.pl strona — 1 — 

Słowo stało się ciałem, by uczynić nas „uczestnikami BOSKIEJ natury”2 P 1, 4. „Taka jest racja, dla której SŁOWO stało się człowiekiem, SYN BOŻY SYNEM CZŁOWIECZYM: 

aby człowiek, jednocząc się ze SŁOWEM i przyjmując w ten sposób synostwo BOŻE, stał się synem BOŻYM"św. Ireneusz, Adversus haereses, III, 19, 1. „Istotnie, SYN BOŻY stał się 

człowiekiem, aby uczynić nas BOGIEM”św. Atanazy, De incarnatione, 54, 3: PG 25, 192 B. „UNIGENITUS DEI FILIUS, suae divinitatis volens nos esse participes, naturam nostram 

assumpsit, ut homines deos faceret factus homo” – „JEDNORODZONY SYN BOŻY, chcąc uczynić nas uczestnikami swego BÓSTWA, przyjął naszą naturę, aby stawszy się 

człowiekiem, uczynić ludzi bogami”św. Tomasz z Akwinu, Opusculum in festo Corporis Christi, 1. [KKK, 460] 

ŚWIĘTO CHRZTU PAŃSKIEGO 

 
CHRZEST CHRYSTUSA — WERONESE Paweł (1528, Werona – 1588, Wenecja) 

ok. 1561, olejny na płótnie, Santissimo Redentore, Wenecja; źródło: www.wga.hu 

Z KSIĘGI PROROKA IZAJASZAIz 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 LISTU 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. MARKAMk 1, 6b-11 

Jan Chrzciciel tak głosił: „Idzie za mną mocniejszy ode mnie, a ja nie jes-

tem godzien, aby się schylić i rozwiązać rzemyk u JEGO sandałów. Ja chrzci-

łem was wodą, ON zaś chrzcić was będzie DUCHEM ŚWIĘTYM». 

W owym czasie przyszedł JEZUS z Nazaretu w Galilei i przyjął od Jana 

chrzest w Jordanie. W chwili gdy wychodził z wody, ujrzał rozwierające się 

niebo i DUCHA jak gołębicę zstępującego na siebie. A z nieba odezwał się 

głos: «Tyś jest MÓJ SYN umiłowany, w TOBIE mam upodobanie». 

PATRON TYGODNIA: BŁ. ZOŁTAN MESZLÉNYI, MĘCZENNIK 
Urodził się 2.I.1892 w Hatvan na Węgrzech. Tam też 
15.I.1892 został ochrzczony. 

Był drugim z pięciorga dzieci Zołtana i Etel z domu 
Burszky. Miał dwóch braci i dwie siostry… 

Ojciec był nauczycielem szkół katolickich. 

Szkoły ukończył 12.VI.1909, maturą z najwyższą no-
tą, w benedyktyńskim seminarium w Ostrzyhomiu … 

Przyszło powołanie. Wysłany został do Rzymu. Tam, 
na Gregorianum, obronił 20.VI.1912 doktorat z filozofii 
i otrzymał dyplomy z teologii i prawa kanonicznego. 

Nauczył się łaciny, włoskiego, niemieckiego, angiel-
skiego i francuskiego. Studiował starożytną grekę. 
Zaznajomiał się z hiszpańskim i słowackim… 

Święceń kapłańskich udzielił mu 28.X.1915, w Inn-
sbrucku, bp Franciszek Egger. dokończenie na odwrocie… 

http://www.swzygmunt.knc.pl/
http://www.wga.hu/html/v/veronese/03_1560s/2baptism.html
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INFORMACJE PARAFIALNE 
 11.I (niedziela): ŚWIĘTO CHRZTU PAŃSKIEGO. 

 Zakończenie okresu Narodzenia Pańskiego. 
 Po Mszy św. 1800 spotkanie rodziców dzieci pierwszo-

komunijnych. 
 13.I (wtorek): o 1900, w domu rekolekcyjnym, spotkanie dla ro-

dziców dzieci wyjeżdżających na obóz zimowy z ks. Darkiem. 
 Parafialny Zespół Caritas współorganizuje obóz narciarski 

w Grywałdzie, w którym udział wziąć ma 15 dzieci z rodzin 
ubogich. Caritas zwraca się z prośbą o wsparcie inicjatywy. 

Pieniądze można wrzucać do skrzynki przy stoliku MATKI 

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

 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 

12.I 
(poniedziałek) 

OBORY 
bloki od nr 11 do 18 

1600 dwóch księży 

13.I 
(wtorek) 

OBORY 
od pałacu do nr 10 

1600 jeden ksiądz 

14.I 
(środa) 

OBORY 
bloki nr 19, 20 i 21 

1600 dwóch księży 

15.I 
(czwartek) 

SŁOMCZYN 
ul. Jabłoniowa, od Kawęczynka 

1600 jeden ksiądz 

SŁOMCZYN 
ul. Wilanowska 133, Śnieżna, Wagarowa, 

Urocza, Wiosenna 
1600 jeden ksiądz 

16.I 
(piątek) 

SZYMANÓW 1600 dwóch księży 

17.I 
(sobota) 

GASSY 930 dwóch księży 

19.I 
(poniedziałek) 

ŁYCZYN i SŁOMCZYN 1600 jeden ksiądz 

SŁOMCZYN 
ul. Wilanowska, numery parzyste, 

od szkoły 
1600 jeden ksiądz 

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

ODESZLI 
W ostatnim czasie odeszli z naszego grona: 

śp. Grażyna Zofia NIŻNIK  27.XII.2014 l. 63 

śp. Antoni ZDUŃCZYK  24.XII.2014 l. 65 

Wieczne odpoczywanie racz Im dać PANIE! 

INTENCJE MSZALNE I MODLITEWNE 

12.I 
(poniedziałek) 

730  

1800  

13.I 
(wtorek) 

730 w pewnej intencji 

1800  

14.I 
(środa) 

730  

1800  

15.I 
(czwartek) 

730 † Edwarda 

1800  

16.I 
(piątek) 

730  

1800  

17.I 
(sobota) 

730  

1800  

18.I 
(niedziela) 

845 
† Zofii JARMUŻ, Adama KOWALCZYKA, 

zmarłych z rodzin JONASZÓW i KRÓLÓW 

1030 
† Janiny WRONA, Sabiny MATERZYŃSKIEJ, 

zmarłych z rodziny WRONÓW 

1200 † Adama KOWALCZYKA, w 7 rocznicę śmierci 

1800 
† Krzysztofa PARADOWSKIEGO, w 2 rocznicę śmierci, 

jego rodziców 

PRZYPOWIEŚĆ O NARODZENIU PAŃSKIM… 
W pewnym człowieku narodził się CHRYSTUS. 

Ale ów człowiek nie słyszał 

Anielskich harf, 

Ani śpiewu pasterzy, 

Ani nie przyniósł CHRYSTUSOWI w darze 

Złota i mirry 

Na podobieństwo trzech Mędrców. 

Nie miał złota i mirry. 

Ani nie uważał się za mędrca. 

Ofiarował MU natomiast 

Swoją samotność, 

Swoje cierpienia, 

Swoje grzechy, 

Swoją biedę, 

Swoje upadki, 

Po prostu 

Wszystko, co posiadał. 

 
Powiedział: 

- Ty zawsze polujesz na człowieka, PANIE. 

Upodobałeś sobie mnie, 

Chociaż nie wiem dlaczego. 

Tak narodził się CHRYSTUS w pewnym człowieku. 

BRANDSTAETTER, Roman (1906, Tarnów – 1987, Poznań) 

il. NAUCZANIE TŁUMÓW — DORÉ, Gustaw (1832, Strasbourg – 1883, Paryż) 

drzeworyt, Biblia z ilustracjami, 1872–6; źródło: pitts.emory.edu 

PATRON TYGODNIA: BŁ. ZOŁTAN MESZLÉNYI, MĘCZENNIK, DOKOŃCZENIE 
Następnie po krótkiej posłudze wikariuszowskiej w parafii Komárom został 
skierowany do pracy w Urzędzie Prymasowskim. 

Tam posługiwał przez kolejne 20 lat. Powierzano mu coraz bardziej odpowie-
dzialne stanowiska. W końcu został dyrektorem biura Prymasa… 

18.II.1922 został Szambelanem papieskim, a I.1931 kanonikiem katedralnym. 

28.X.1937 kard.Justynian Serédi wyświęcił go na biskupa tytularnego diecezji 
Sinope – biskupa pomocniczego archidiecezji ostrzyhomskiej. 

Mottem swej posługi uczynił „fidenter ac fideliter” (pl. „z ufnością i wiarą”)… 

Jako biskup posługiwał podczas całej II wojny światowej. 

W 1945 Węgry znalazły się pod rosyjską okupacją. Natychmiast rozpoczęły się re-
presje. Zaczęły się zatrzymania i pobicia kapłanów… 

26.XII.1948 aresztowany został Prymas, Józef Mindszenty. Wytoczono mu proces 
pokazowy i „skazano” za zdradę stanu na dożywotnie więzienie. 

Dwa lata później, po śmierci wikariusza kapitulnego, kanonika Jana Drahosa, ka-
pituła, mimo presji władz, w tajnym głosowaniu wikariuszem wybrała Zołtana… 

Zarząd archidiecezją dane mu było go sprawować tylko 12 dni. W nocy 29.VI.1950 
bowiem został aresztowany. 

Odtąd słuch o nim praktycznie zaginął. Komunaziści zastosowali pełną izolację. 
Zniszczono wszelkie dokumenty. W prasie nie pojawiła się żadna informacja. 
Z czasem jednak, z zeznań nielicznych świadków, udało się odtworzyć – acz 
fragmentarycznie – jego ostatnią męczeńską drogę. 

Przez krótki czas przetrzymywano go w Budapeszcie. Stamtąd ok. 13.VII.1950 
przetransportowany został do obozu koncentracyjnego Kistarcsa, tam, gdzie 5 lat 
wcześniej Niemcy więzili Żydów przed ich wywiezieniem do Auschwitz… 

Osadzono go w pojedynczej celi, w której celowo usunięto okno i której nie 
ogrzewano. Zimą temperatura spadała poniżej zera, latem rosła do ponad 40

o
C… 

Data jego śmierci jest przedmiotem dyskusji. Po torturach i pobiciach do PANA 
odejść miał 11.I.1953. Według innych źródeł miało się to stać 4.III.1951. 

Na szczęście w liście więźniów Kistarcsa zachował się wpis o pochówku na cmen-
tarzu Újköz. Dzięki temu 22.VI.1966 relikwie ekshumowano. Następnego dnia zło-
żono je w krypcie Archikatedry Prymasowskiej. Ówczesny biskup pomocniczy 
Ostrzyhomia, Imre Szabó, napisał wówczas – był to jeszcze czas komunazizmu: 

„Uniknęliśmy pompy. Dzwony nie biły. Katedra spała. Pochówek był prosty…” 

Beatyfikował go, 31.X.2009 w Ostrzyhomiu, Benedykt XVI… (uroczystość 11 stycznia) 

il.: ZOLTAN MESZLENYI; - źródło: www.magyarkurir.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://www.pitts.emory.edu/dia/detail.cfm?ID=17237
http://www.magyarkurir.hu/hirek/elete-volt-fedezet-szentmise-boldog-meszlenyi-zoltan-emlekere-videoval
http://www.swzygmunt.knc.pl/

