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Chrzest JEZUSA jest z JEGO strony przyjęciem i zapoczątkowaniem JEGO posłania CIERPIĄCEGO SŁUGI. JEZUS pozwala zaliczyć się do grzesznikówpor. Iz 53, 12. 

Jest już „BARANKIEM BOŻYM, który gładzi grzech świata”J 1, 29; uprzedza już „chrzest” swojej krwawej śmiercipor. Mk 10, 38; Łk 12, 50.; przychodzi już »wypełnić wszystko, 

co sprawiedliwe»Mt 3, 15, to znaczy poddaje się całkowicie woli SWEGO OJCA. JEZUS z miłości przyjmuje ten chrzest śmierci na odpuszczenie grzechówpor. Mt 26, 39. 

Na to przyjęcie odpowiada głos OJCA, który upodobał sobie w SYNUpor. Łk 3, 22; Iz 42, 1. DUCH, którego JEZUS posiada w pełni od chwili swego poczęcia, przychodzi 

„spocząć” na NIMJ 1, 32-33; por. Iz 11, 2. JEZUS będzie JEGO źródłem dla całej ludzkości. Przy JEGO chrzcie „otworzyły … się niebiosa”Mt 3, 16, które zamknął grzech 

Adama; wody zostają uświęcone przez zstąpienie JEZUSA i DUCHA – jest to zapowiedź nowego stworzenia. [KKK, 536] 

NIEDZIELA CHRZTU PAŃSKIEGO 

 
CHRZEST CHRYSTUSA — ROSI, Aleksander (1627, Rovezzano – 1697, Florencja) 

olejny na płótnie, 166 × 133 cm, kościół pw. św. Piotra, Bagno a Ripoli; 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 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 wła-

dzą 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. ŁUKASZAŁk 3, 15-16. 21-22 

Gdy lud oczekiwał z napięciem i wszyscy snuli domysły w sercach co do Ja-

na, czy nie jest on MESJASZEM, on tak przemówił do wszystkich: 

„Ja was chrzczę wodą; lecz idzie mocniejszy ode mnie, któremu nie jestem 

godzien rozwiązać rzemyka u sandałów. ON chrzcić was będzie DUCHEM 

ŚWIĘTYM i ogniem”. 

Kiedy cały lud przystępował do chrztu, JEZUS także przyjął chrzest. A gdy 

się modlił, otworzyło się niebo i DUCH ŚWIĘTY zstąpił na NIEGO w postaci 

cielesnej niby gołębica, a z nieba odezwał się głos: 

»TYŚ jest MÓJ SYN umiłowany, w TOBIE mam upodobanie«. 

PATRON TYGODNIA: BŁ. MIKOŁAJ BUNKERD KITBAMRUNG, MĘCZENNIK 
Urodził się 31.I.1895 w Nakhon Chaisri, k. Bangkoku 
w Syjamie (dzisiejsza Tajlandia). 

Był najstarszym z pięciu synów Józefa Poxang 
Kitbamrung i Agnieszki Thiang. Rodzice byli konwer-
tytami – chrześcijaństwo do Syjamu dotarło ok. 1550. 

5.II.1895 został ochrzczony jako Benedykt. Z biegiem 
czasu wszelako zaczęto go nazywać Mikołajem… 

W wieku 13 lat wysłany został do niższego semi-
narium w Hang Xan. Po 8 latach nauki przez 4 lata 
pracował jako katecheta. 

W 1920 przyszło powołanie i wstąpił do seminarium 
duchownego w Penang w Malezji. 

24.I.1926, w katedrze w Bangkoku w Syjamie, przyjął 
święcenia kapłańskie. 

Początkowo był wikariuszem w Bang-Nok-Khnuek, 
a potem w Phitsanulok. Później, w latach 1930-7, był misjonarzem w północym 
Syjamie, gdzie posługiwał wśród opuszczonych społeczności katolickich. Wybu-
dował kaplicę w Chiang Mai, która stała się centrum jego działalności apostolskiej 
na obszarze rozciągającym się od granicy z Laosem do Birmy. 

W 1937 został proboszczem parafii w Khorat, a w latach 1938-40 także w są-
siednim Non-Kaew… 

Tymczasem ok. 1940 zaczął się konflikt syjamsko–francuski..… dokończenie na odwrocie… 

http://www.swzygmunt.knc.pl/
http://www.wga.hu/html/r/rosi/baptism.html
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INFORMACJE PARAFIALNE 
 10.I (niedziela): ŚWIĘTO CHRZTU PAŃSKIEGO - Zakończenie okre-

su NARODZENIA PAŃSKIEGO. 
 17.I (niedziela): Wspólnota oazowa zaprasza dzieci i młodzież 

na spotkanie z cyklu „Kim jestem?”. Chętnych zapraszamy! 

do domu rekolekcyjnego po Mszy św. o 1030. 
 18.I (poniedziałek): O 2000 w domu rekolekcyjnym spotkanie 

informacyjne pielgrzymów, którzy w kwietniu udają się 
na pielgrzymkę do Grecji. Prosimy o przyniesienie zaliczki 
w wysokości 500 zł. Serdecznie zapraszamy! 

 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: Do końca trwania kolędy nie będzie Mszy św. 

o 1800 w dni powszednie. 
 Młodzież w wieku 14-30 lat, chętną na wyjazd na Światowe 

Dni Młodzieży w Krakowie, prosimy! o jak najszybsze zgło-

szenia do ks. Dariusza. 
 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 

11.I 
(poniedziałek) 

KAWĘCZYN 
(STRONA PRAWA, PATRZĄC OD KOŚCIOŁA) 

1600 dwóch księży 

12.I 
(wtorek) 

KAWĘCZYN 
(STRONA LEWA, PATRZĄC OD KOŚCIOŁA) 

1600 jeden ksiądz 

13.I 
(środa) 

OBORY 
(BL. 11–18) 

1600 dwóch księży 

14.I 
(czwartek) 

OBORY 
(BL. 19, 20 i 21) 

1600 dwóch księży 

15.I 
(piątek) 

SŁOMCZYN 
(UL. WILANOWSKA, NUMERY NIEPARZYSTE) 

1600 dwóch księży 

SŁOMCZYN 
(UL. JABŁONIOWA, OD KAWĘCZYNKA) 

1600 jeden ksiądz 

16.I 
(sobota) 

BOROWINA 930 dwóch księży 

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

INTENCJE MSZALNE I MODLITEWNE 

11.I 
(poniedziałek) 730  

12.I 
(wtorek) 730  

13.I 
(środa) 730  

14.I 
(czwartek) 730  

15.I 
(piątek) 730  

16.I 
(sobota) 730  

17.I 
(niedziela) 

845 
† Janiny WRONA, 

Sabiny MATERZYŃSKIEJ, 

zmarłych z rodzin WRONÓW 

1030 
† Mieczysława KŁOSZEWSKIEGO, 

Zofii i Jana ZDUŃCZYKÓW 

1200 
† Zofii JARMUŁ, Adama JONASZA, 

Adama KOWALCZYKA  

1800 † Adama KOWALCZYKA 

ORLĄTKO 
O mamo, otrzyj oczy, 

Z uśmiechem do mnie mów – 

Ta krew, co z piersi broczy, 

Ta krew – to za nasz Lwów! 

Ja biłem się tak samo 

Jak starsi – mamo, chwal! … 

Tylko mi ciebie, mamo, 

Tylko mi Polski żal! … 

Z prawdziwym karabinem 

U pierwszych stałem czat … 

O, nie płacz nad swym synem, 

Że za Ojczyznę padł! … 

 
Z krwawą na kurtce plamą 

Odchodzę dumny w dal … 

Tylko mi ciebie, mamo, 

Tylko mi Polski żal! … 

Mamo, czy jesteś ze mną? 

Nie słyszę twoich słów … 

W oczach mi trochę ciemno … 

Obroniliśmy Lwów! … 

Zostaniesz biedna samą … 

Baczność za Lwów! Cel! Pal! 

Tylko mi ciebie, mamo, 

Tylko mi Polski żal! … 

OPPMAN, Artur ps. „Or-Ot” (1867, Warszawa – 1931, Warszawa),( 

l: ORLĘTA – OBRONA CMENTARZA — KOSSAK, Wojciech (1857, Paryż –1942, Kraków), 1926, olejny na płótnie, 90 × 120 cm., 
Muzeum Wojska Polskiego, Warszawa; źródło: www.pinakoteka.zascianek.pl 

il: ANTOŚ PETRYKIEWICZ (1905 – 16.I.1919, Lwów), obrońca polskiego Lwowa w 1918 przed ukraińskim najazdem, 
najmłodszy kawaler krzyża Virtuti Militari w historii (odznaczony pośmiertnie) ; - źródło: kresowiacy.com 

PATRON TYGODNIA: BŁ. MIKOŁAJ BUNKERD KITBAMRUNG, MĘCZENIK 
Francuzi rządzili w Indochinach Francuskich, kolonii obejmującej Laos, Kambodżę 
i Wietnam. Syjam natomiast, jedyny kraj południowo–wschodniej Azji, który 
nie stał się kolonią, rządzony był przez autokratyczny reżim. Syjam zawarł 
wówczas pakt o nieagresji z Japonią, która właśnie podbiła znaczącą część Chin, 
i zaczął artykułować roszczenia terytorialne wobec Indochin. 

I w X.1940 Indochiny zaatakowała Japonia a Ok. 10.XII.1940 Syjam… 

Konflikt natychmiast odbił się rykoszetem na misjach katolickich w Syjamie. 
Katolicy uznani zostali bowiem za „agentów francuskich”… 

12.I.1941 Mikołaj, by zwołać parafian na niedzielną Mszę św., uderzył w dzwony. 
Ten prosty akt uznany został za próbę buntu. Mikołaj został aresztowany. 

Przez 40 dni przetrzymywano go w lokalnym więzieniu, po czym w konwoju 
przewieziono go do wojskowego więzienia w Bangkoku… 

Tam skazano go – jako szpiega francuskiego – na 15 lat pozbawienia wolności. 

Kapłaństwo nie kończy się aliści ze zmianą miejsca pobytu. Tak też swoją posłu-
gę rozumiał Mikołaj. Dalej prowadził działalność ewangelizacyjną – w więzieniu. 
Wspierał, pocieszał, nauczał. Ok. 68 współwięźniów doprowadził do chrztu św.… 

Wówczas, w obawie przez rosnącym wpływem na więźniów, przeniesiony został 
na oddział chorych na gruźlicę. Szybko na nią zapadł… 

Pozbawiony brewiarza i dostępu do nakazanych modlitw skupiał się na różańcu… 

W końcu został przeniesiony do obozowego szpitala i pozostawiony – jako katolik 
– bez opieki. 

Do PANA odszedł 12.I.1944. 

Beatyfikowany został 5.III.2000, w Watykanie, przez św. Jana Pawła II. Był 
pierwszym beatyfikowanym kapłanem tajlandzkim. (uroczystość 11 stycznia) 

il: MIKOŁAJ BUNKERD KITBAMRUNG; - źródło: catholicsaints.info 

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.pinakoteka.zascianek.pl/Kossak_W/Kossak_W_6.htm
http://kresowiacy.com/2014/01/94-lata-temu-posmiertnie-odznaczono-orderem-virtuti-militari-13-letniego-uczestnika-walk-w-obronie-lwowa-antosia-petrykiewicza/
http://catholicsaints.info/wp-content/gallery/blessed-nicholas-bunkerd-kitbamrung/
http://www.swzygmunt.knc.pl/

