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Chrześcijanie, „usprawiedliwieni w imię naszego PANA JEZUSA CHRYSTUSA i przez DUCHA BOGA naszego”1 Kor 6, 11, „uświęceni… i powołani do świętości”1 Kor 1, 2, stali 

się „świątynią DUCHA ŚWIĘTEGO”por. 1 Kor 6, 19. 

„DUCH SYNA” uczy ich modlić się do OJCApor. Ga 4, 6, a stawszy się ich życiem, pobudza ich do działaniapor. Ga 5, 25, by przez czynną miłość przynosili „owoce 

ducha”Ga 5, 22. 

DUCH ŚWIĘTY, uzdrawiając rany grzechu, odnawia nas w naszym myśleniupor. Ef 4, 23; oświeca nas i umacnia, byśmy żyli jak „dzieci światłości”Ef 5, 8 w „prawości 

i sprawiedliwości, i prawdzie”Ef 5, 9. [KKK, 1695] 

DRUGA NIEDZIELA PO NARODZENIU PAŃSKIM 
UROCZYSTOŚĆ ŚWIĘTEJ BOŻEJ RODZICIELKI MARYI 

OKTAWA NARODZENIA PAŃSKIEGO 

 

OBRZEZANIE — VIANI, Jan Maria (1636, Bolonia - 1700, Bolonia) 

olejny na płytce miedzianej, 72×58 cm, kolekcja prywatna; źródło: www.wga.hu 

Z KSIĘGI LICZBLb 6, 22-27 

PAN mówił do Mojżesza tymi słowami: 

»Powiedz Aaronowi i jego synom: 

Tak oto macie błogosławić Izraelitom. 

Powiecie im: 

'Niech cię PAN błogosławi i strzeże. 

Niech PAN rozpromieni oblicze swe nad tobą, 

niech cię obdarzy swą łaską. 

Niech zwróci ku tobie oblicze swoje 

i niech cię obdarzy pokojem'. 

Tak będą wzywać imienia MOJEGO nad izraelitami, a JA im będę 

błogosławił«. 

PSALM RESPONSORYJNYPs 67 (66), 2-3. 5 i 8 (R.: por. 2a) 

REFREN: BÓG miłosierny niech nam błogosławi 

Niech BÓG się zmiłuje nad nami i nam błogosławi; 

niech nam ukaże pogodne oblicze. 

Aby na ziemi znano JEGO drogę, 

JEGO zbawienie wśród wszystkich narodów. 

Niech się narody cieszą i weselą, 

bo rządzisz ludami sprawiedliwie 

i kierujesz narodami na ziemi. 

Niech nam BÓG błogosławi, 

i niech cześć MU oddają wszystkie krańce ziemi. 

Z LISTU ŚW. PAWŁA APOSTOŁA DO GALATÓWGa 4, 4-7 

Bracia: 

Gdy nadeszła pełnia czasu, zesłał BÓG SYNA SWEGO, zrodzonego z NIEWIASTY, 

zrodzonego pod Prawem, aby wykupił tych, którzy podlegali Prawu, byśmy 

mogli otrzymać przybrane synostwo. 

Na dowód tego, że jesteście synami, BÓG zesłał do serc naszych DUCHA 

SYNA SWEGO, który woła: »ABBA, OJCZE!« 

A zatem nie jesteś już niewolnikiem, lecz synem. 

Jeżeli zaś synem, to i dziedzicem z woli BOŻEJ. 

AKLAMACJApor. Hbr 1, 1-2a Alleluja, Alleluja, Alleluja 

Wielokrotnie przemawiał niegdyś BÓG 

do ojców przez proroków, 

a w tych ostatecznych dniach 

przemówił do nas przez SYNA. 

SŁOWA EWANGELII WEDŁUG ŚW. ŁUKASZAŁk 2, 16-21 

Pasterze pośpiesznie udali się do Betlejem i znaleźli MARYJĘ, Józefa oraz 

leżące w żłobie NIEMOWLĘ. 

Gdy JE ujrzeli, opowiedzieli, co im zostało objawione o tym DZIECIĘCIU. 

A wszyscy, którzy to słyszeli, zdumieli się tym, co im pasterze opowiedzieli. 

Lecz MARYJA zachowywała wszystkie te sprawy i rozważała je w swoim 

sercu. 

A pasterze wrócili, wielbiąc i wysławiając BOGA za wszystko, co słyszeli 

i widzieli, jak im to zostało przedtem powiedziane. 

Gdy nadszedł dzień ósmy i należało obrzezać dziecię, nadano MU imię 

JEZUS, którym JE nazwał Anioł, zanim się poczęło w łonie MATKI. 

PATRON TYGODNIA: ŚW. KANUT ERIKSSEN LAVARD, KSIĄŻĘ I MĘCZENNIK 

Na świat przyszedł 12.III.1096 w Roskilde 
w Danii. 

Był jedynem prawowitym synem króla Ery-
ka I Duńskiego, zwanego Zawsze Dobrym, 
i Boedil Thrugotsdatter, bratankiem króla 
Kanuta IV Świętego. 

Wychowywany był na dworze saksońskim, 
w ścisłym związku ze szlachecką rodziną 
Hvide, która później stała się jego wielkim 
sprzymierzeńcem. 

Po śmierci ojca w 1103 został, jako nieletni, 
pominięty w sukcesji do tronu duńskiego. 

Ożenił się z Ingeborgą Nowogrodzką, 
księżniczką Rusi Kijowskiej, córką 
Mścisława I Haralda i Krystyny Ingesdotter 
ze Szwecji. Mieli trzy córki: Małgorzatę, 
Krystynę i Katarzynę, oraz syna, 
późniejszego króla Danii, Waldemara I Wielkiego. 

Przez długie lata zmagał się z inwazjami Wikingów. 

W 1115 jego wuj, król Niels z Danii, przydzielił mu księstwo Szlezwik – został 
jarlem af Sønderjylland – z zadaniem powstrzymania ataków zamieszkujących 
te ziemie słowiańskich Wagrów i Obodrytów. Przez 15 lat zarządzał regionem 
przygranicznym, uspakajając region. W nagrodę w 1929, po tym jak synowie 
księcia Henryka Gotszalkowica zginęli w bratobójczych walkach, otrzymał 
od cesarza niemieckiego, Lotara III, tytuł księcia Holsztynu – Hertug af Holstein – 
oraz króla Wendów i Obodrytów, stając się wasalem Świętego Cesarstwa 
Rzymskiego narodu niemieckiego… dokończenie na odwrocie 

http://www.swzygmunt.knc.pl/
http://www.wga.hu/html/v/viani/giovanni/circumci.html
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INFORMACJE PARAFIALNE 
 1.I.2017 (niedziela): Rozpoczęcie nowego roku – AD 2017. 

 Uroczystość ŚWIĘTEJ BOŻEJ RODZICIELKI MARYI: 
 Msze św. o 845; 1030 i 1200 i 1800. 
 Za publiczne odmówienie hymnu „O Stworzycielu 

Duchu przyjdź” można uzyskać odpust zupełny! 
 1. NIEDZIELA MIESIĄCA: 

 Po sumie adoracja NAJŚWIĘTSZEGO SAKRAMENTU. 
 Po adoracji spotkanie Kół Żywego Różańca. 

 Parafialny Zespół Caritas prosi i wzywa! wszystkich Parafian 

do udzielenia pomocy i składania funduszy, materiałów 
budowlanych i wyposażenia domowego, z przeznaczeniem 
na odremontowanie całkowicie spalonego mieszkania 
jednej z naszych parafianek. 
Specjalna zbiórka pieniężna na ten cel jest przeprowa-
dzana w dzisiejszą niedzielę, po wszystkich Mszach św. 
Prosimy firmy budowlane i wolontariuszy chcących pomóc 

w pracy o kontakt z parafialnym Caritas. 

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

KRÓLI: 
 Msze św. w porządku niedzielnym. 
 Poświęcenie kadzidła i kredy podczas każdej Mszy św. 

 8.I (niedziela): ŚWIĘTO CHRZTU PAŃSKIEGO – zakończenie okre-
su NARODZENIA PAŃSKIEGO. 

 Chrzty w styczniu w 4. niedzielę miesiąca, 22.I, na sumie. 
Zgłoszenia do 13.I w kancelarii. Przygotowanie dla rodziców 
i chrzestnych 15.I po sumie, w kościele. 

 11–17.II.2017: Parafialny wyjazd dla dzieci i młodzieży 
z naszej parafii do Zwardonia. Zapisy i więcej informacji: 
u ks. Michała. 

ŚLUBY 
Sakrament Małżeństwa w ostatnim czasie przyjęli: 

25.XII Mariusz Tomasz RAJZER i Dominika PIÓRECKA 

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

ODESZLI 
W ostatnim czasie odszedł z naszego grona: 

śp. Zdzisław MOSKALEWICZ  18.XII.2016 l. 69 

Wieczne odpoczywanie racz Mu dać PANIE! 

PROGRAM WIZYTACJI DUSZPASTERSKIEJ (KOLĘDA) 

DATA MIEJSCOWOŚĆ OD KOMENTARZ 

2.I 
(poniedziałek) 

OSIEDLE BRZEŚCE 1600 dwóch księży 

3.I 
(wtorek) 

OBORY 
BLOKI OD NR 11 DO NR 18 

1600 dwóch księży 

4.I 
(środa) 

OBORY 
BLOKI 19, 20 I 21 

1600 dwóch księży 

5.I 
(czwartek) 

OBORY 
OD PAŁACU DO NR 10 

1600 jeden ksiądz 

7.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 

2.I 
(poniedziałek) 730 o nawrócenie grzeszników 

3.I 
(wtorek) 730  

4.I 
(środa) 730  

5.I 
(czwartek) 730 w pewnej intencji 

6.I 
(piątek) 

845 
† Genowefy i Zbigniewa GUTOWSKICH, 

zmarłych z rodzin GUTOWSKICH i JANISZKÓW 

1030 † Haliny JAKUBCZYK, w rocznicę śmierci 

1200 

dziękczynno–błagalna, 

w intencji Anny i Edwarda WROCHNÓW, w 50. rocznicę ich ślubu, 

oraz ich dzieci i wnuków 

1800 
† Ireny i Eugeniusza WARGOCKICH, 

zmarłych z rodziny WARGOCKICH 

7.I 
(sobota) 730 w pewnej intencji 

8.I 
(niedziela) 

845 
† Stefanii i Jana KAMIŃSKICH, 

Wojciecha GRZYWACZA, 

Franciszki i Stanisława GRZYWACZÓW 

1030 
† Wiesława NOGALA, w 4. rocznicę śmierci, 

Jana NOGALA, 

rodziców HAKOWSKICH i NOGALÓW 

1200 † Jana STĘPNICKIEGO, w 5. rocznicę śmierci 

1800 
† Mariana BARANA, w 3. rocznicę śmierci, 

Aliny WŁOSIŃSKIEJ, 

Zenona BARAŃSKIEGO 

PATRON TYGODNIA: ŚW. KANUT ERIKSSEN LAVARD, KSIĄŻĘ I MĘCZENNIK, DOKOŃCZENIE 

Był pierwszym księciem Szlezwik – Hertug af Slesvig – i pierwszym 
przygranicznym księciem, który był poddanym zarówno duńskiego jak i nie-
mieckiego monarchy… 

Jego panowanie nad Obodrytami było aliści ograniczone do ziemi wagryjskiej, 
gdyż pozostałą częścią Połabia władał Przybysław, książę Wagrów. 

Wspierał działalność misyjną św. Wicelina. 

Był prawdopodobnie pierwszym członkiem królewskiej rodziny duńskiej, którego 
wciągnął ideał rycerskości i zasady panujące na średniowiecznym dworze 
niemieckim. Prawd. dzięki temu osiągnął popularność wśród poddanych, i nie tylko, 
stając się jednym z kandydatów do tronu duńskiego. Przyczyniła się do tego także 
znajomość z cesarzem niemieckimi, Lotarem III… 

Ale popularność miała swoją drugą stronę – pozyskał mianowicie wielu wrogów… 

Jego wuj, król Danii Niels Stary, widział w nim konkurenta swojego syna Magnusa 
Nilssena Silnego (Magnus den Stærke) do duńskiego tronu i zorganizował jego 
zabójstwo. 

Zamordowany został 7.I.1131, w lesie Haraldsted k. Ringsted na Zelandii. Wpadł 
w zasadzkę zastawioną przez swoich kuzynów Magnusa Silnego i Henryka 
Skadelaara. 

Osiem dni po śmierci Kanuta na świat przyszedł jego jedyny syn, przyszły król 
Danii Waldemar I Wielki. 

Mord doprowadził do podziału ziem zarządzanych przez Kanuta między 
rywalizujących władców obodrzyckich i wagryjskich, m.in. Niklota i wspomnianego 
Przybysława. 

Morderstwo spowodowało też wieloletnią wojnę domową między królem Nielsem 
i jego synem, Magnusem, z jednej strony, a bratem Kanuta, Erykiem Pamiętnym, 
z drugiej. Wojna zakończyła się dopiero ok. 1157 zwycięstwem syna Kanuta, 
Waldemara I… 

Wiele lat później, dzięki staraniom Waldemara, Kanuta uznano za męczennika 
za sprawiedliwość i w 1169 jego kult został zaaprobowany przez papieża 
Aleksandra III. 

Szczątki Kanuta pochowano w benedyktyńskim klasztorze w Ringsted. W 1157 
zostały przeniesione do nowej kaplicy w kościele pw. św. Bendta w Ringsted. 
Po kanonizacji zostały uroczyście 25.VII.1170 złożone z powrotem w kościele 
klasztoru w Ringsted. 

W miejscu mordu wystawiono kaplicę – Knut Lavards Kapel – która aliści uległa 
zniszczeniu podczas protestanckiej reformacji. Jej ruiny odnaleziono w 1883. 
W 1902 na miejscu wystawiono 4 metrowy krzyż… (uroczystość 7 stycznia) 

il. na odwrocie: ŚW. KANUT ERIKSSEN LAVARD – fresk, kościół pw. św. Bendta, Ringsted; źródło: www.heiligenlexikon.de 

MIŁOŚĆ BOGA, AŻ DO POGARDY SAMEGO SIEBIE… 
Rozstrzelane niebo, rozstrzelana ziemia, 

Język poraniony woła: BOGA nie ma! 

Zło w w ruiny zmienia wszystko prócz nadziei 

Amor DEI usque ad contemptum sui. 

Rozstrzelane pieśni, rozstrzelana mowa, 

Usta poranione krzyczą: Nie ma BOGA! 

Zło w w ruiny zmienia wszystko prócz nadziei 

Amor DEI usque ad contemptum sui. 

Rozstrzelany kościół, rozstrzelany teatr, 

Język poraniony woła: BOGA nie ma! 

Zło w w ruiny zmienia wszystko prócz nadziei 

Amor DEI usque ad contemptum sui. 

Rozstrzelane pole, rozstrzelana droga, 

Usta poranione krzyczą: Nie ma BOGA! 

Zło w w ruiny zmienia wszystko prócz nadziei 

Amor Dei usque ad contemptum sui. 

Rozstrzelane echo – to ostatni wystrzał… 

Usta poranione szepcą: BÓG zmartwychwstał! 

Dobro da nadzieję, nawet pośród ruin, 

Amor DEI usque ad contemptum sui. 

KOŁAKOWSKI, Roman (ur. 1957, Wrocław) – „Rozstrzelanie” 

„Niech Was Pan błogosławi i strzeże. 
Niech Pan rozpromieni oblicze swe nad wami”por. LICZBLb 6, 24 

 czego wszystkim w nowym 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 Michał BOGDAN 
 

https://www.heiligenlexikon.de/BiographienK/Knud_Lavard.htm
http://www.swzygmunt.knc.pl/

