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„BÓG, przez SŁOWO stwarzając wszystko i zachowując, daje ludziom poprzez rzeczy stworzone trwałe świadectwo o SOBIE; a chcąc otworzyć drogę do zbawienia 

nadziemskiego, objawił ponadto SIEBIE SAMEGO pierwszym rodzicom zaraz na początku”Sobór Watykański II, konst. Dei verbum, 3. Wezwał ich do wewnętrznej komunii z SOBĄ, 

przyoblekając ich blaskiem łaski i sprawiedliwości. [KKK, 54] 

DRUGA NIEDZIELA PO NARODZENIU PAŃSKIM 

 
SŁOWO STAŁO SIĘ CIAŁEM — WEIGEL, Jan Krzysztof (1654, Redwitz – 1725, Norymberga) 

z "Biblia ectypa : Bildnussen auss Heiliger Schrifft Alt und Neuen Testaments", 1695, rycina; źródło: pitts.emory.edu 

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 

przed 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. 

POCZĄTEK 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://pitts.emory.edu/dia/detail.cfm?ID=5612
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INFORMACJE PARAFIALNE 
 3.I (niedziela): I NIEDZIELA MIESIĄCA: 

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

 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… 
 9.I (sobota): WYPOMINKI o 1715. O 1800 Msza św. za zmarłych 

polecanych w WYPOMINKACH. 

 10.I (niedziela): ŚWIĘTO CHRZTU PAŃSKIEGO - Zakończenie okre-
su NARODZENIA PAŃSKIEGO. 

 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. 

 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! 

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

Mszy św. o 1800 w dni powszednie. 
 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. 

PROGRAM WIZYTACJI DUSZPASTERSKIEJ (KOLĘDA) 

DATA MIEJSCOWOŚĆ OD KOMENTARZ 

4.I 
(poniedziałek) 

CIECISZEW 
(ROLNICZY) 

930 jeden ksiądz 

5.I 
(wtorek) 

OBORY 
(OD PAŁACU DO N

O10) 
1600 jeden ksiądz 

7.I 
(czwartek) 

OSIEDLE BRZEŚCE 1600 dwóch księży 

8.I 
(piątek) 

PODŁĘCZE 930 dwóch księży 

9.I 
(sobota) 

GASSY 930 dwóch księży 

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

INTENCJE MSZALNE I MODLITEWNE 

4.I 
(poniedziałek) 730  

5.I 
(wtorek) 730 w pewnej intencji 

6.I 
(środa) 

845 † Wiktora SUWARY, w 15 rocznicę śmierci 

1030 † Haliny JAKUBCZYK 

1200 † Janusza ANTASA, Marty BOGDAN 

1800 
† Ireny i Eugeniusza WARDOCKICH, 

zmarłych z rodziny WARDOCKICH 

7.I 
(czwartek) 730 w pewnej intencji 

8.I 
(piątek) 730 w pewnej intencji 

9.I 
(sobota) 

730 † Krzysztofa GARWOLEWSKIEGO 

1715 WYPOMINKI 

1800 † zmarłych polecanych w WYPOMINKACH 

10.I 
(niedziela) 

845 
† Wiesława NOGALA, w 3 rocznicę śmierci, 

Jana NOGALA, 

rodziców HAKOWSKICH i NOGALÓW 

1030 
† Leokadii i Walentego KANABUSÓW, 

ich rodziców, Izabeli i Henryka KANABUSÓW 

1200 † Mariana ROJKA, w 3 rocznicę śmierci 

1800 
† Janiny, Stanisława i Władysława KANABUSÓW, 

Czesława DADACZA, 

zmarłych z rodziny KONIECZNYCH 

WIĘZIENNE BÓG SIĘ RODZI… 
BÓG się rodzi, a rodacy po więzieniach rozrzuceni 

Bo marzyła im się Polska niepodległa na tej ziemi 

Solidarni i odważni – górnik, rolnik i stoczniowiec 

Dziś składają do CIĘ modły, daj nam wolność PANIE BOŻE 

Cóż nam druty, cóż nam kraty, gdy w jedności nasza siła 

Z pierwszym brzaskiem wzejdzie słońce, zbudzi się ojczyzna miła 

Matki, żony, siostry, dzieci same przy świątecznym stole 

Tylko szatan mógł zgotować naszym bliskim taką dolę 

Podnieś rękę BOŻE DZIECIĘ, błogosław ojczyznę miłą 

W trudnych chwilach, w złej godzinie wspieraj jej siłę SWĄ siłą 

By się zdrajcom nie zdawało, że zawładną Polską całą 

A SŁOWO CIAŁEM się stało i mieszkało między nami 

ZĘBATY, Maciej (1944, Tarnów – 2011, Warszawa), więzienie Białołeka, 1981 

PATRON TYGODNIA: BŁ. TOMASZ PLUMTREE, MĘCZENIK 
Niewiele wiadomo o jego życiu. 

Urodził się w północno-angielskim hrabstwie 
Lincolnshire. 

W 1543 studiował w kolegium Corpus Christi 
w Oxfordzie. 

Jeszcze za czasów króla-schizmatyka Hen-
ryka VIII Tudor został kapłanem. 

W 1546 był rektorem we wsi Stubton w ro-
dzinnym hrabstwie Lincolnshire. 

Nie jest jasne, czy złożył wówczas tzw. Przy-
sięgę Zwierzchności, stanowiącą konse-
kwencję tzw. Aktu Zwierzchności, mocą które-
go monarcha uznawał się głową Kościoła. 

W każdym razie prawd. w Stubton posługiwał 
też, gdy na tron wstąpił syn Henryka, Edward VI Tudor, a także jego córka, Maria I 
Tudor, która próbowała przywrócić religię katolicką. 

W 1558 Maria zmarła i władzę w kraju objęła Elżbieta I Tudor. Jej polityka 
doprowadziła do tego, iż katolicyzm de-facto zdelegalizowano. Królowa ponownie 
uznała się za głowę Kościoła w Anglii. Więcej – uczestnictwo w anglikańskich 
nabożeństwach stało się obowiązkowe. W razie odmowy groziły wysokie kary 
finansowe. Katolicy nie piastowali też żadnych stanowisk publicznych – wymagało 
to bowiem złożenia wspomnianej Przysięgi Zwierzchności. A takiej przysięgi 
katolicy składać nie chcieli… 

Wówczas też musiał zrezygnować, jako katolik, z pozycji rektora w Stubton. 

Został prawd. dyrektorem szkoły w Lincoln. Ale i z tej pozycji, po odmowie złożenia 
Przysięgi Zwierzchności, musiał zrezygnować… 

W 1569 przyłączył się do tzw. Rebelii Północy, gdy katoliccy lordowie na północy 
próbowali obalić Elżbietę i osadzić na tronie szkocką królową Marię I Stuart… 

Posługiwał jako kapelan powstańczy. 4.XII.1569 odprawił w średniowiecznej 
katedrze w Durham uroczystą Mszę św., w trakcie której zgromadzeni kapłani 
oraz wierni, którzy uprzednio złożyli Przysięgę Zwierzchności, odrzucając prymat 
papieski i uznając Elżbietę I za głowę Kościoła w Anglii, powrócili – w akcie 
absolucji zbiorowej – na łono Kościoła katolickiego… 

Rebelia upadła jednak szybko, powstańcy rozproszyli się i zaczęli szukać, głównie 
w Szkocji, schronienia. Tomasz został jednak w stronach rodzinnych i tam, 
podczas odprawiania Mszy św., został schwytany… 

Przetrzymywano go najpierw na zamku w Carlisle a potem zamku w Durham. 

Stanął przed sądem oskarżony m.in. o odprawianie Mszy św. w rycie katolickim. 
Oczywiście skazano go na śmierć… 

4.I.1570 zawleczony został na rynek miejski w Durham. Tam stał szafot. 

Ostatni raz zaproponowano mu złożenie Przysięgi Zwierzchności i apostazję. 

Odmówił. „Nie mam chęci życia na tym świecie, jeśli miałbym umrzeć dla BOGA” – 
miał rzec. 

Został powieszony. 

Jako ostrzeżenie ciała nie zdejmowano ze stryczka przez 10 dni. 

Trafił wówczas do folkloru – ZACZĘTO śpiewać o nim pieśni… 

Beatyfikował go 29.XII.1886 r. papież Leon XIII, w gronie 54 męczenników 
angielskiej reformacji… (uroczystość 4 stycznia) 

il: Sztandar Rebelii Pólnocy (pięć ran Chrystusa); - źródło: englishmartyrs.blogspot.com 

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://englishmartyrs.blogspot.com/2006/08/blessed-thomas-percy-layman-1572_20.html
http://www.swzygmunt.knc.pl/

