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Modlitwa MARYI została nam objawiona o świcie pełni czasów. Przed Wcieleniem SYNA BOŻEGO i wylaniem DUCHA ŚWIĘTEGO JEJ modlitwa współdziała 

w szczególny sposób z zamysłem życzliwości OJCA: w chwili Zwiastowania modliła się o poczęcie CHRYSTUSApor. Łk 1, 38, w oczekiwaniu Pięćdziesiątnicy – 

o kształtowanie się Kościoła, CIAŁA CHRYSTUSApor. Dz 1, 14. W wierze pokornej SŁUŻEBNICY DAR BOGA znajduje przyjęcie, jakiego oczekiwał od początku czasów. 

TA, którą WSZECHMOGĄCY uczynił „pełną łaski”, odpowiada ofiarowaniem całej swej istoty: „Oto JA służebnica PAŃSKA, niech MI się stanie według słowa twego”. 

Fiat – to modlitwa chrześcijańska: być całkowicie dla NIEGO, ponieważ ON jest całkowicie dla nas. [KKK, 2617] 

DRUGA NIEDZIELA ZWYKŁA 

 
WESELE W KANIE — PRETI, Mateusz (1613, Taverna Calabria – 1699, La Valletta) 

ok. 1655, olejny na płótnie, 203 × 226 cm, National Gallery, Londyn; źródło: www.wga.hu 

Z KSIĘGI PROROKA IZAJASZAIz 42, 62, 1-5 

Przez wzgląd na Syjon nie umilknę, przez wzgląd na Jerozolimę nie spocz-

nę, dopóki jej sprawiedliwość nie błyśnie jak zorza i zbawienie jej nie za-

płonie jak pochodnia. 

Wówczas narody ujrzą twą sprawiedliwość i chwałę twoją wszyscy 

królowie. I nazwą cię nowym imieniem, które usta PANA oznaczą. 

Będziesz prześliczną koroną w rękach PANA, królewskim diademem w dło-

ni twego BOGA. 

Nie będą więcej mówić o tobie „Porzucona”, o krainie twej już nie powie-

dzą „Spustoszona”. Raczej cię nazwą „Moje w niej upodobanie”, a krainę 

twoją „Poślubiona”. 

Albowiem spodobałaś się PANU i twoja kraina otrzyma męża. 

Bo jak młodzieniec poślubia dziewicę, tak twój BUDOWNICZY ciebie poślubi, 

i jak oblubieniec weseli się z oblubienicy, tak BÓG twój tobą się rozraduje. 

PSALM RESPONSORYJNYPs 96 (95), 1-2. 3 i 7b-8a. 9-10c (R.: 3) 

REFREN: Pośród narodów głoście chwałę PANA 

Śpiewajcie PANU pieśń nową, 

śpiewaj PANU, ziemio cała. 

Śpiewajcie PANU, sławcie JEGO imię, 

każdego dnia głoście JEGO zbawienie. 

Głoście JEGO chwałę wśród wszystkich narodów, 

rozgłaszajcie JEGO cuda pośród wszystkich ludów. 

Oddajcie PANU chwałę i uznajcie JEGO potęgę. 

Oddajcie PANU chwałę należną JEGO imieniu. 

Uwielbiajcie PANA w świętym przybytku. 

Zadrżyj, ziemio cała, przed JEGO obliczem. 

Głoście wśród ludów, że PAN jest królem, 

będzie sprawiedliwie sądził ludy. 

Z PIERWSZEGO LISTU ŚW. PAWŁA APOSTOŁA DO KORYNTIAN1 Kor 12, 4-11 

Bracia: 

Różne są dary łaski, lecz ten sam DUCH; różne też są rodzaje posługiwania, 

ale jeden PAN; różne są wreszcie działania, lecz ten sam BÓG, sprawca 

wszystkiego we wszystkim. 

Wszystkim zaś objawia się DUCH dla wspólnego dobra. 

Jednemu dany jest przez DUCHA dar mądrości słowa, drugiemu 

umiejętność poznawania według tego samego DUCHA, innemu jeszcze dar 

wiary w tymże DUCHU, innemu łaska uzdrawiania przez tego samego 

DUCHA, innemu dar czynienia cudów, innemu proroctwo, innemu 

rozpoznawanie duchów, innemu dar języków i wreszcie innemu łaska 

tłumaczenia języków. 

Wszystko zaś sprawia jeden i ten sam DUCH, udzielając każdemu tak, 

jak chce. 

AKLAMACJA2 Tes 2, 14 Alleluja, Alleluja, Alleluja 

BÓG wezwał nas przez Ewangelię, 

abyśmy dostąpili chwały naszego PANA, JEZUSA CHRYSTUSA. 

SŁOWA EWANGELII WEDŁUG ŚW. JANAJ 2, 1-12 

W Kanie Galilejskiej odbywało się wesele i była tam MATKA JEZUSA. 

Zaproszono na to wesele także JEZUSA i JEGO uczniów. 

A kiedy zabrakło wina, MATKA JEZUSA mówi do NIEGO: „Nie mają już wina”. 

JEZUS Jej odpowiedział: »Czyż to moja lub Twoja sprawa, Niewiasto? 

Czyż jeszcze nie nadeszła godzina moja?« 

Wtedy MATKA JEGO powiedziała do sług: „Zróbcie wszystko, cokolwiek wam 

powie”. 

Stało zaś tam sześć stągwi kamiennych przeznaczonych do żydowskich 

oczyszczeń, z których każda mogła pomieścić dwie lub trzy miary. Rzekł 

do nich JEZUS: »Napełnijcie stągwie wodą«. 

I napełnili je aż po brzegi. 

Potem do nich powiedział: »Zaczerpnijcie teraz i zanieście staroście 

weselnemu«. Oni zaś zanieśli. 

A gdy starosta weselny skosztował wody, która stała się winem – nie wie-

dział bowiem, skąd ono pochodzi, ale słudzy, którzy czerpali wodę, 

wiedzieli – przywołał pana młodego i powiedział do niego: „Każdy człowiek 

stawia najpierw dobre wino, a gdy się napiją, wówczas gorsze. Ty zacho-

wałeś dobre wino aż do tej pory”. 

Taki to początek znaków uczynił JEZUS w Kanie Galilejskiej. Objawił swoją 

chwałę i uwierzyli w NIEGO JEGO uczniowie. 

Następnie ON, JEGO MATKA, bracia i uczniowie JEGO udali się do Kafarnaum, 

gdzie pozostali kilka dni. 

PATRON TYGODNIA: ŚW. STEFAN MIN KŬK-KA, MĘCZENNIK 
Urodził się w 1787 w prowincji Gyeonggi, k. Se-
ulu w Korei. Pochodził z pogańskiej rodziny 
o korzeniach szlacheckich. 

Wkrótce po narodzinach zmarła matka. 

Później ojciec wraz z synami (Stefan miał kilku 
braci) zostali katolikami i przyjęli sakrament 
Chrztu św. Wiarę traktowali bardzo poważnie. 

Pierwsza żona Stefana – katoliczka – zmarła 
wkrótce po ślubie. Namówiony ożenił się pono-
wnie, także z katoliczką. Mieli córkę. 

Ok. 6-7 lat po ślubie i ta żona zmarła. Wkrótce 
do PANA odeszła córeczka… 

Pracował w Seulu jako kopista ksiąg. Swoją 
pobożnością przyciągał wielu pogan do wiary. 
Stał się lokalnym autorytetem i niepisanym 
przywódcą katolików. dokończenie na odwrocie… 

http://www.swzygmunt.knc.pl/
http://www.wga.hu/html/p/preti/wedding.html
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INFORMACJE PARAFIALNE 
 18.I (poniedziałek): 

 O 1900 spotkanie kandydatów przygotowujących się 
do sakramentu bierzmowania. 

 O 2000 w domu rekolekcyjnym spotkanie informacyjne 
pielgrzymów, którzy w kwietniu udają się na pielgrzymkę 
do Grecji. Prosimy o przyniesienie zaliczki w wys. 500 zł. 

 22.I (piątek): O 1800 Msza św. a po niej spotkanie członków 
„Różańca Rodziców” wraz z rodzinami. 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 składają serdeczne Bóg zapłać! 
Uwaga: 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. 

ODESZLI 
W ostatnim czasie odeszli z naszego grona: 

śp. Teresa Jadwiga DRUSZCZYŃSKA  8.I.2016 l. 83 

śp. Katarzyna OSUCH  7.I.2016 l. 61 

śp. Jadwiga STAROS  2.I.2016 l. 60 

śp. Marian SZUSTKOWSKI  2.I.2016 l. 90 

Wieczne odpoczywanie racz Im dać PANIE! 

PROGRAM WIZYTACJI DUSZPASTERSKIEJ (KOLĘDA) 

DATA MIEJSCOWOŚĆ OD KOMENTARZ 

19.I 
(wtorek) 

KAWĘCZYNEK 1600 dwóch księży 

20.I 
(środa) 

SZYMANÓW 1600 dwóch księży 

21.I 
(czwartek) 

SŁOMCZYN 
ŚNIEŻNA, WAGAROWA, UROCZA, WIOSENNA 

1600 jeden ksiądz 

22.I 
(piątek) 

ŁYCZYN I SŁOMCZYN 
UL. ŁYCZYŃSKA 

1600 jeden ksiądz 

OSIEDLE CONSTANS 1800 jeden ksiądz 

23.I 
(sobota) 

BRZEŚCE  
STRONA D. PGR-U 

930 dwóch księży 

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

INTENCJE MSZALNE I MODLITEWNE 

18.I 
(poniedziałek) 

730 
† Czesława KORNASZEWSKIEGO, w 1 rocznicę śmierci, 

Szczepana, Bronisławy i Jana KORNASZEWSKICH 

  

19.I 
(wtorek) 730  

20.I 
(środa) 730  

21.I 
(czwartek) 730  

22.I 
(piątek) 

730  

1800 
dziękczynna, za wszelkie łaski 

otrzymane podczas pielgrzymki rodziców do św. Rity, 
z prośbą o dalszą opiekę i błogosławieństwo BOŻE 

23.I 
(sobota) 730  

24.I 
(niedziela) 

845 † Wiesława ZDUŃCZYKA, w 1 rocznicę śmierci 

1030 
† Krzysztofa PARADOWSKIEGO, w 3 rocznicę śmierci, 

jego rodziców 

1200 
† Feliksy i Władysława CHRZANOWSKICH 

† Stefana WOJTCZAKA, w 4 rocznicę śmierci 

1800 w pewnej intencji 

OSŁOŃ NAS, PANIE… 
O! PANIE, PANIE! ze zgrozą świata 

Okropne dzieje przyniósł nam czas, 

Syn zabił matkę, brat zabił brata, 

Mnóstwo Kainów jest pośród nas. 

Ależ, o PANIE! oni niewinni, 

Choć naszą przyszłość cofnęli wstecz, 

Inni szatani byli tam czynni; 

O! rękę karaj, nie ślepy miecz! 

Patrz! my w nieszczęściu zawsze jednacy, 

Na TWOJE łono, do TWOICH gwiazd, 

Modlitwą płyniem jak senni ptacy, 

Co lecą spocząć wśród własnych gniazd. 

Osłoń nas, osłoń ojcowską dłonią, 

Daj nam widzenie przyszłych TWYCH łask, 

Niech kwiat męczeństwa uśpi nas wonią, 

Niech nas męczeństwa otoczy blask. 

 

I z archaniołem TWOIM na czele 

Pójdziemy potem na wielki bój, 

I na drgającym szatana ciele 

Zatkniemy sztandar zwycięski TWÓJ! 

Dla błędnych braci otworzym serca, 

Winę ich zmyje wolności chrzest; 

Wtenczas usłyszy podły bluźnierca 

Naszą odpowiedź: „BÓG BYŁ I JEST!” 

UJEJSKI. Kornel (1823, Beremiany - 1897, Pawłowo), „Skargi Jermiego”, cz. X „Chorał”, fragm. 

il: LOSOWANIE REKRUTOW — GROTTGER. Artur (1837 Ottyniowice – 1867, Amélie-les-Bains) 

z cyklu „Wojna”, 1866-7, żółtawy karton, kredka, 61.5×48 cm., Muzeum Narodowe, Wrocław; źródło: www.pinakoteka.zascianek.pl 

PATRON TYGODNIA: ŚW. STEFAN MIN KŬK-KA, MĘCZENIK 
Został katechetą. Odtąd poświęcił się nauczaniu wiary i nawracaniu rodaków… 

Chrześcijaństwo do Korei dotarło poprzez literaturę w języku chińskim na począt-
ku XVIII w., ale pierwszy Koreańczyk ochrzczony został dopiero w 1784… 

Koreą rządziła dynastia Joseon. Społeczeństwo zbudowane było na zasadach 
opartych na ideologii konfucjanizmu. Władcy poczuli się zagrożeni dynamicznym 
szerzeniem się chrześcijaństwa i już w 1791 miały miejsce pierwsze prześlado-
wania. Wiara podważała bowiem „hierarchiczną strukturę konfucjanizmu”, była 
„sa kio” — pl. „złą religią”. Ok. 300 chrześcijan padło ofiarą tych represji. 

Kolejne zaczęły się w 1839. 10.VIII.1839 w wyniku zdrady aresztowany został 
wikariusz apostolski, bp Wawrzyniec Imbert. 21.IX.1839 został ścięty. 

Wówczas aresztowany został i Stefan. Przetrzymywano go w więzieniu w Seulu. 

Był torturowany. Próbowano go zmusić do wyrzeczenia się wiary – skręcano go, 
rozciągano, nakłuwano. Bezskutecznie – „Nigdy nie wyrzeknę się BOGA, nawet 
jeśli będę tysiąc razy bity”, odpowiadał… 

Dostał 40 uderzeń dużymi pałkami. Znów próbowano go namówić do apostazji – 
„Jeśli mnie zwolnicie nie tylko wiarę zachowam ale będę ją szerzył”, miał odrzec… 

W celi nadal nauczał współwięźniów. Kilku udzielił Chrztu św. – dwaj z nich 
ponieśli później śmierć nie wyrzekając się wiary… 

W czasie rozprawy ponownie skatowano go 30 uderzeniami pałkami… 

Kilka dni później, 20.I.1840, został w więzieniu po prostu uduszony… 

W latach 1839-68 w Korei śmierć męczeńską poniosło ponad 10,000 katolików, 
czyli ok. połowa całego ówczesnego tamtejszego Kościoła. Ale Kościół przetrwał… 

Stefana beatyfikował 5.VII.1925 Pius XI. Kanonizowany został 6.V.1984 w gronie 
103 męczenników koreańskich przez św. Jana Pawła II. (uroczystość 20 stycznia) 

il: na odwrocie: KATECHETA KOREAŃSKI – współczesne wyobrażenie; - źródło: english.cbck.or.kr 

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/Grottger/Grottger_Wojna.htm
http://english.cbck.or.kr/index.php?mid=Saints103&page=4&listStyle=webzine&document_srl=323
http://www.swzygmunt.knc.pl/

