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Życie ukryte w Nazarecie pozwala każdemu człowiekowi jednoczyć się z CHRYSTUSEM na najbardziej zwyczajnych drogach życia: 

Nazaret jest szkołą, w której zaczyna się pojmować życie JEZUSA: jest to szkoła Ewangelii… Najpierw lekcja milczenia. Niech się odrodzi w nas szacunek 

dla milczenia, tej pięknej i niezastąpionej postawy ducha… Lekcja życia rodzinnego. Niech Nazaret nauczy nas, czym jest rodzina, jej wspólnota miłości, 

jej surowe i proste piękno, jej święty i nierozerwalny charakter… Przykład pracy. O Nazaret, domu SYNA cieśli, tu właśnie chcielibyśmy zrozumieć i umocnić 

surowe, a przynoszące zbawienie prawo ludzkiej pracy… Jak żebyśmy chcieli pozdrowić stąd wszystkich pracujących całego świata i ukazać im wielki wzór 

ich BOSKIEGO BRATAPaweł VI, Przemówienie w Nazarecie z 5 stycznia 1964 r.; por. Liturgia Godzin, I, Godzina czytań ze święta Świętej Rodziny. [KKK, 533] 

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

 
POWRÓT CHRYSTUSA DO RODZINY — MARTINI, Szymon (1280-5, Siena – 1344, Avignon) 

1342, tempera na drewnie, 49,5 × 35 cm, Walker Art Gallery, Liverpool; 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, 41-52 

Rodzice JEZUSA chodzili co roku do Jerozolimy na Święto Paschy. Gdy miał 

lat dwanaście, udali się tam zwyczajem świątecznym. 

Kiedy wracali po skończonych uroczystościach, został JEZUS w Jerozolimie, 

a tego nie zauważyli JEGO Rodzice. Przypuszczając, że jest w towarzystwie 

pątników, uszli dzień drogi i szukali GO wśród krewnych i znajomych. 

Gdy GO nie znaleźli, wrócili do Jerozolimy, szukając GO. 

Dopiero po trzech dniach odnaleźli GO w świątyni, gdzie siedział między 

nauczycielami, przysłuchiwał się im i zadawał pytania. 

Wszyscy zaś, którzy Go słuchali, byli zdumieni bystrością JEGO umysłu 

i odpowiedziami. 

Na ten widok zdziwili się bardzo, a JEGO MATKA rzekła do NIEGO: „SYNU, 

czemuś nam to uczynił? Oto ojciec TWÓJ i JA z bólem serca szukaliśmy 

CIEBIE”. 

Lecz ON Im odpowiedział: »Czemuście MNIE szukali? Czy nie wiedzieliście, 

że powinienem być w tym, co należy do mego OJCA?« 

Oni jednak nie zrozumieli tego, co IM powiedział. 

Potem poszedł z Nimi i wrócił do Nazaretu; i był Im poddany. A MATKA JEGO 

chowała wiernie wszystkie te wspomnienia w swym sercu. 

JEZUS zaś czynił postępy w mądrości, w latach i w łasce u BOGA i u ludzi. 

PATRON TYGODNIA: BŁ. EDWARD FOCHERINI, MĘCZENNIK 
Urodził się 6.VI.1907 w Carpi, we włoskim regionie 
Emilia-Romania. Był synem Tobita i Marii z domu 
Bertacchini. Matka zmarła dwa lata później i ojciec 
ożenił się ponownie z Teresą z domu Merighi, która 
wychowała Edwarda i trzech jego braci. 

Ojciec prowadził sklep z artykułami technicznymi. 

Po ukończeniu szkoły podstawowej Edward uczył się 
w lokalnym gimnazjum. Założył wówczas szkolne 
czasopismo „Aspirant”, promujące idee rodzącego się 
ruchu Akcji Katolickiej. Następnie założył drużynę 
skautowską zostając harcmistrzem dla diecezji Carpi. 
Potem został prezesem, w ramach Akcji Katolickiej, 
lokalnej Federacji Młodych Katolików. 

W 1930 ożenił się z Marią Marchesi. Urodziło się im 
siedmioro dzieci. 

Od 1934 pracował jako inspektor ubezpieczeniowy, 
od Modeny do Pordenone… dokończenie na odwrocie… 

http://www.swzygmunt.knc.pl/
http://www.wga.hu/html/s/simone/7last/6christ.html
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INFORMACJE PARAFIALNE 
 28-30.XII (poniedziałek-środa): Rozpoczęcie wizytacji duszpaster-

skiej – KOLĘDY. Za wszystkie ofiary Księża z góry składają 
serdeczne Bóg zapłać! Program – poniżej  
Uwaga: Od 4.I.2016 do końca trwania kolędy nie będzie 

Mszy św. o 1800 w dni powszednie. 
 31.XII (czwartek): Ostatni dzień roku kalendarzowego. O 1800 

zapraszamy na Mszę św. dziękczynną za mijający rok. 

 1.I (piątek): 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! 
 6.I (środa): UROCZYSTOŚĆ OBJAWIENIA PAŃSKIEGO – TRZECH 

KRÓLI: 
 Poświęcenie kadzidła i kredy podczas każdej Mszy św. 
 Po Mszy św. o 1800 w domu rekolekcyjnym spotkanie 

informacyjne o Światowych Dniach Młodzieży. Omawia-
ne będzie znaczenie tego wydarzenia oraz plany przyję-
cia gości w naszej parafii. Zachęcamy! do udziału wszy-

stkich, którzy chcą się włączyć w to dzieło poprzez przy-
jęcie pielgrzymów do swoich domów bądź zostanie 
wolontariuszem. Serdecznie zapraszamy! 

 8.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… 

 30.I–6.II.2016 parafialny wyjazd w ferie zimowe na narty 
dla dzieci, młodzieży i rodziców. Chętnych do wypoczynku 
i zabawy w śnieżnym puchu prosimy o kontakt z ks. Darkiem. 

 Nasi duszpasterze dziękują! za ofiary na remont muru koś-

cielnego i konserwację figury MATKI BOŻEJ przed kościołem. 

 Chrzty w styczniu w 4tą niedzielę miesiąca, 24.I, na sumie. 
Zgłoszenia do 15.I w kancelarii. Przygotowanie dla rodziców 
i chrzestnych 17.I po sumie, w kościele. 

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

25.XII Daniel BOJEMSKI, Kawęczyn 

 25.XII Justyna KAMASZEWSKA, Brześce 

Jam jest Alfa i Omega, mówi Pan Bóg, który jest, który był i który przychodzi, Wszechmogący 

ŚLUBY 
Sakrament Małżeństwa w ostatnim czasie przyjęli: 

25.XII Daniel KAMASZEWSKI i Joanna Katarzyna KANABUS 

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

ODESZLI 
W ostatnim czasie odeszli z naszego grona: 

śp. Apolonia KOWALCZYK  16.XII.2015 l. 85 

śp. Jan Mirosław BALAS  6.IX.2015 l. 59 

Wieczne odpoczywanie racz Im dać PANIE! 

PROGRAM WIZYTACJI DUSZPASTERSKIEJ (KOLĘDA) 

DATA MIEJSCOWOŚĆ OD KOMENTARZ 

28.XII 
(poniedziałek) 

ŁĘG 930 
dwóch księży: 

jeden rozpocznie od strony Habdzina, 
drugi od Czernideł 

29.XII 
(wtorek) 

PIASKI 930 jeden ksiądz 

CZERNIDŁA 930 jeden ksiądz 

30.XII 
(środa) 

DĘBÓWKA 930 
dwóch księży: 

jeden rozpocznie od strony Podłęcza, 
drugi od Kawęczyna 

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

INTENCJE MSZALNE I MODLITEWNE 

28.XII 
(poniedziałek) 

730  

1800  

29.XII 
(wtorek) 

730  

1800 † Zofii KOWALCZYK i Andrzeja KOWALCZYKA 

30.XII 
(środa) 

730 
dziękczynna w 37 rocznicę ślubu Jadwigi i Mariana, 

z prośbą o błogosławieństwo BOŻE i wszelkie potrzebne łaski 

1800 
+ Janiny, Zofii i Józefa MICHALAKÓW, 

Wiktorii i Wojciecha GAWRYSIÓW 

31.XII 
(czwartek) 

730  

1800 dziękczynna, za mijający rok 2015 

1.I 
(piątek) 

845  

1030  

1200 
† Mieczysława, Franciszka i Marianny MICHALSKICH, 

Jana i Stefanii LACHÓW 

1800  

2.I 
(sobota) 

730  

1800 † Genowefy JANUSZ 

3.I 
(niedziela) 

845 
† Genowefy i Jana BIERNACKICH, 

Marty i Wacława GRZYWACZÓW 

1030 † Jana STĘPNICKIEGO, w 4 rocznicę śmierci 

1200 
† Mariana BARANA, w 2 rocznicę śmierci, 

Zenona BARAŃSKIEGO, Aliny WŁOSIŃSKIEJ 

1800 
† Genowefy i Zbigniewa GUTOWSKICH, 

zmarłych z rodzin GUTOWSKICH i JANISZKÓW  

ROK MIŁOSIERDZIA W ARCHIDIECEZJI WARSZAWSKIEJ… 
W archidiecezji warszawskiej na rozpoczęty przez papieża Franciszka ROK 

MIŁOSIERDZIA nasz arcypasterz wytypował 12 tzw. kościołów jubileuszowych. 

W ciągu całego ROKU można uzyskać w nich odpust zupełny – pod zwykły-

mi warunkami (sakramentalna spowiedź, Komunia św. i modlitwa w inten-

cjach Ojca św.) – za nawiedzenie ich i rozmyślanie nad Bożym Miłosierdziem. 

Kościoły te to: 

 archikatedra pw. św. Jana Chrzciciela w Warszawie 

 bazylika pw. Świętego Krzyża w Warszawie 

 sanktuarium pw. Matki Bożej Niepokalanej i św. Maksymiliana Kolbego 

w Niepokalanowie 

 sanktuarium pw. Miłosierdzia Bożego w Ożarowie Mazowieckim 

 sanktuarium pw. św. Andrzeja Boboli na Mokotowie w Warszawie 

 sanktuarium pw. bł. ks. Jerzego Popiełuszki na Żoliborzu w Warszawie 

 pw. Opatrzności Bożej w Wilanowie w Warszawie 

 pw. Najświętszej Maryi Panny Matki Miłosierdzia na Stegnach w Warszawie 

 pw. św. Wojciecha na Woli w Warszawie 

 pw. Miłosierdzia Bożego i św. Faustyny na Woli w Warszawie 

 pw. Miłosierdzia Bożego w Grodzisku Mazowieckim 

 pw. Miłosierdzia Bożego w Grójcu. 

PATRON TYGODNIA: BŁ. EDWARD FOCHERINI, MĘCZENNIK, DOKOŃCZENIE 
Nadal działał w Akcji Katolickej. W 1934 został prezesem Sekcji Męskiej, a dwa 
lata później prezydentem całej Akcji Katolickiej w diecezji Carpi… 

W 1939 został dyrektorem regionalnym „L'Avvenire d'Italia”, jednej z najważniej-
szych katolickich gazet we Włoszech. 

W czasie II wojny światowej ordynariusz Genui, Piotr kard. Boetto, zwrócił się 
w 1942 do „L'Avvenire d'Italia” z prośbą o zainteresowanie losem polskich Żydów, 
przywiezionych do Genui wraz z rannymi żołnierzami. Sprawę przejął Edward. 
Odtąd – nawet po upadku Mussoliniego i zajęciu Włoch przez Niemcy w IX.1943 – 
poświęcił się jej. We współpracy z ks. Dante Sala, proboszczem San Martino 
Spino, udało się pozyskać blankiety oficjalnych druków. Wypełniano je fałszywymi 
danymi identyfikacyjnymi Żydów, którzy zaufali Edwardowi… 

W ten sposób Ok. 100 z nich udało się przemycić do neutralnej Szwajcarii… 

11.III.1944 Edward został jednak przez Niemców aresztowany… 

Początkowo, w dniach 13.III-6.VII.1943, przetrzymywano go w więzieniu w Bolonii. 
Miał pisać do szwagra: „Gdybyś widział, to co ja zobaczyłem w tym więzieniu, 
jak traktowani są Żydzi, żałowałbyś, że nie udało ci się uratować ich więcej”… 

I dodawał: „Ofiaruję moje życie za moją diecezję i Akcję Katolicką”… 

Stamtąd przewieziony został do obozu koncentracyjnego Fossoli. Następnie 
4.VIII.1943 przetransportowano go do obozu Gries w Bolzano, skąd 7.IX.1943 

wywieziono do obozu koncentracyjnego KL Flossenbürg w Niemczech. 

Po rejestracji został przetransportowany do podobozu KL Hersbruck. Tam więź-
niowie pracowali niewolniczo przy drążeniu podziemnych grot przeznaczonych 
do produkcji silników samolotowych. Codziennie zmuszani byli do 5 km marszu 
z obozu do grot i z powrotem. Ok. 4,000 na 10,000 nie przeżyło… 

Jednym z nich był Edward – do PANA odszedł 27.XII.1944… 

W 1969 izraelski instytut Yad Vashem przyznał mu pośmiertnie, wraz z o. Dante 
Sala, tytuł „Sprawiedliwego wśród Narodów Świata”. 

15.VI.2013 w Modenie beatyfikował go, w imieniu papieża Franciszka, Anioł 
kard. Amato. (uroczystość 27 grudnia) 

il. na odwrocie: EDWARD FOCHERINI, 1930; - źródło: www.odoardofocherini.it 

»Słowo Chrystusa niech w nas przebywa 
z całym swym bogactwem« 

 w nowym, 2016 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.odoardofocherini.it/wordp/?tag=giusto-fra-le-genti
http://www.swzygmunt.knc.pl/

