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„Pieczęć PANA” (łac. DOMINICUS character)św. Augustyn, Epistulae, 98, 5: PL 33, 362 jest pieczęcią, którą naznaczył nas DUCH ŚWIĘTY „na dzień odkupienia”Ef 4, 30; por. Ef 1, 13-14; 

2 Kor I, 21-22. 

„Istotnie, chrzest jest pieczęcią życia wiecznego”św. Ireneusz, Demonstratio apostolica, 3. 

Wierny, który „zachowa pieczęć” do końca, to znaczy pozostanie wierny obietnicom chrztu, będzie mógł odejść „ze znakiem wiary”Mszał Rzymski, Kanon Rzymski, 

w wierze otrzymanej na chrzcie, w oczekiwaniu na uszczęśliwiające widzenie BOGA, które jest wypełnieniem wiary, i w nadziei zmartwychwstania. [KKK, 1274] 

TRZECIA NIEDZIELA PO NARODZENIU PAŃSKIM 
ŚWIĘTO CHRZTU PAŃSKIEGO 

 

CHRZEST CHRYSTUSA — DE GREBBER, Piotr syn Franciszka (ok. 1600, Haarlem – 1652/3, Haarlem) 

1625, olejny na płótnie, 235×155 cm, kościół pw. św. Stefana, Beckum; źródło: commons.wikimedia.org 

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 zgasi ledwo tlejącego się knotka. 

ON rzeczywiście przyniesie Prawo. 

Nie zniechęci się ani nie załamie, aż utrwali Prawo na ziemi, a JEGO pou-

czenia 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 wię-

zienia tych, co mieszkają w ciemności«. 

PSALM RESPONSORYJNYPs 29 (28), 1b-2. 3ac-4. 3b i 9b-10 (R.: por. 11b) 

REFREN: PAN ześle pokój swojemu ludowi 

Oddajcie PANU, synowie BOŻY, 

oddajcie PANU chwałę i sławcie JEGO potęgę. 

Oddajcie PANU 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 JEGO świątyni wszyscy mówią: „Chwała!” 

PAN zasiadł nad potopem, 

Pan jako KRÓL zasiada na wieki. 

Z DZIEJÓW APOSTOLSKICHDz 10, 34-38 

Gdy Piotr przybył do domu setnika Korneliusza w Cezarei, przemówił 

w dłuższym wywodzie: 

„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. 

Dlatego że BÓG był z NIM, przeszedł ON, dobrze czyniąc i uzdrawiając 

wszystkich, którzy byli pod władzą diabła”. 

AKLAMACJApor. Mk 9, 7 Alleluja, Alleluja, Alleluja 

Otwarło się niebo i zabrzmiał głos OJCA: 

»To jest MÓJ SYN umiłowany, 

JEGO słuchajcie«. 

SŁOWA EWANGELII WEDŁUG ŚW. MATEUSZAMt 3, 13-17 

JEZUS przyszedł z Galilei nad Jordan do Jana, żeby przyjąć od niego chrzest. 

Lecz Jan powstrzymywał GO, mówiąc: 

„To ja potrzebuję chrztu od CIEBIE, a TY przychodzisz do mnie?” 

JEZUS mu odpowiedział: 

»Ustąp teraz, bo tak godzi się nam wypełnić wszystko, co sprawiedliwe«. 

Wtedy MU ustąpił. 

A gdy JEZUS został ochrzczony, natychmiast wyszedł z wody. 

A oto otworzyły się nad NIM niebiosa i ujrzał DUCHA BOŻEGO zstępującego 

jak gołębica i przychodzącego nad NIEGO. 

A oto głos z nieba mówił: 

»Ten jest MÓJ SYN umiłowany, w którym mam upodobanie«. 

PATRON TYGODNIA: BŁ. WILHELM CARTER, MĘCZENNIK 

Na świat przyszedł w 1548 w Londynie. 

Był synem Jana Cartera, sukiennika i jego żony Agnieszki. 

Gdy miał 15 lat rozpoczął terminowanie u Jana Cawooda, 
drukarza na dworze monarchini brytyjskiej, Elżbiety I Tudor. 

Czeladnikiem był przez 10 lat. 

Następnie został sekretarzem Mikołaja Harpsfielda, ostat-
niego katolickiego archidiakona Canterbury. Posługiwał mu 
w więzieniu Fleet, bowiem Harpsfield jako katolik nie zga-
dzający się ze schizmatyckimi zamysłami królowej od kilku 
lat był w nim przetrzymywany. 

Polityka Elżbiety I, która tron objęła w 1558, doprowadziła 
do tego, iż katolicyzm został de facto zdelegalizowany. Królowa uznała się 
za głowę Kościoła w Anglii. Katolicy nie piastowali stanowisk publicznych – 
wymagało to bowiem złożenia tzw. Przysięgi Zwierzchności i uznania panującego 
monarchy za głowę Kościoła w Anglii. A takiej składać nie chcieli… 

Harpsfield w więzieniu Fleet przetrzymywany był przez ok. 15 lat, do 1574, gdy 
wobec pogarszającego się zdrowia został zwolniony… dokończenie na odwrocie 

http://www.swzygmunt.knc.pl/
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Pieter_Fransz._de_Grebber_-_Baptism_of_Christ_-_WGA10386.jpg
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INFORMACJE PARAFIALNE 
 8.I (niedziela): ŚWIĘTO CHRZTU PAŃSKIEGO – zakończenie litur-

gicznego okresu NARODZENIA PAŃSKIEGO. 
 9–14.I (poniedziałek–sobota): Trwa wizytacja duszpasterska – KOLĘ-

DA. Za wszystkie ofiary Księża z góry składają serdeczne Bóg 

zapłać! Program  poniżej. 
Uwaga: Do końca trwania kolędy w dni powszednie nie bę-

dzie Mszy św. o 1800. 
 14.I (sobota): WYPOMINKI o 1715. O 1800 Msza św. za zmarłych 

polecanych w WYPOMINKACH. 
 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. 

 W nadchodzące ferie zimowe Parafialny Zespół Caritas 

współorganizuje obóz narciarski w Grywałdzie. 
W grupie uczestników znajduje się piętnaścioro dzieci z rodzin 
ubogich, których nie stać na pokrycie kosztów wyjazdu. 
Zwracamy się z gorącą prośbą o finansowe wsparcie naszej 
inicjatywy, gdyż bez pomocy parafian dzieci te nie będą miały 
możliwości wyjazdu i odpoczynku zimowego, tak jak ich ró-
wieśnicy. 
Wsparcie można wpłacać na konto Zespołu Caritas: 

PKO S.A. VII O. w Warszawie – 51 1240 1109 1111 0010 1498 1185 

lub przekazywać bezpośrednio organizatorom wyjazdu. 
Za wszystkie ofiary serdecznie dziękujemy! 

ODESZLI 
W ostatnim czasie odeszła z naszego grona: 

śp. Helena KANAK  28.XII.2016 l. 82 

Wieczne odpoczywanie racz Jej dać PANIE! 

PROGRAM WIZYTACJI DUSZPASTERSKIEJ (KOLĘDA) 

DATA MIEJSCOWOŚĆ OD KOMENTARZ 

9.I 
(poniedziałek) 

KAWĘCZYNEK 1600 dwóch księży 

11.I 
(środa) 

SŁOMCZYN 
UL. WILANOWSKA, 

NUMERY PARZYSTE 

1600 
jeden ksiądz 
(od szkoły) 

12.I 
(czwartek) 

CIECISZEW 1600 dwóch księży 

13.I 
(piątek) 

SŁOMCZYN 
UL. ŚNIEŻNA, WAGAROWA, 

UROCZA, WIOSENNA 
1600 jeden ksiądz 

14.I 
(sobota) 

BRZEŚCE 
STRONA SZKOŁY 

930 
dwóch księży 

(jeden od Konstantynówki, 

drugi od Kawęczyna) 

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

INTENCJE MSZALNE I MODLITEWNE 

9.I 
(poniedziałek) 730 

† Katarzyny OSUCH, w 1. rocznicę śmierci, 

Andrzeja OSUCHA, 

zmarłych z rodzin OSUCHÓW i UTRATÓW 

10.I 
(wtorek) 730  

11.I 
(środa) 730  

12.I 
(czwartek) 730  

13.I 
(piątek) 730 w pewnej intencji 

14.I 
(sobota) 

730  

1715 WYPOMINKI 

1800 † zmarłych polecanych w WYPOMINKACH 

15.I 
(niedziela) 

845 
† Janiny WRONA, w 10. rocznicę śmierci, 

Sabiny MATERZYŃSKIEJ, 

zmarłych z rodzin WRONÓW 

1030 
† Genowefy i Jana BIERNACKICH, 

Marty i Wacława GRZYWACZÓW 

1200 † Edwarda 

1800 
† Zofii JARMUŁ, 

Adama JONASZA, Adama KOWALCZYKA 

PATRON TYGODNIA: BŁ. WILHELM CARTER, MĘCZENNIK, DOKOŃCZENIE 

16 miesięcy później Harpsfield zmarł. Wówczas Wilhelm ożenił się i na wzgórzu 
Tower założył maleńką drukarnię, w której publikował – mimo ostrzeżeń – 
wyłącznie książki katolickie: „sprośne broszury”, jak to określali protestanci. 

W IX.1578 został po raz pierwszy aresztowany, prawd. za odmowę uczestnictwa 
w nabożeństwach i modlitwach kościoła anglikańskiego. Przez miesiąc przetrzy-
mywano go w więzieniu Poultry Compter. Rok później, w XII.1579, został 
uwięziony w areszcie Gatehouse, za „niedostosowanie w zakresie obowiązującej 
religii”. Zwolniono go po półtorej roku… 

Wówczas wydał nową edycję – 1,000 książek – „Traktatu o schiźmie” emigracyj-
nego kapłana, ks. dra Grzegorza Martina. I w 1582 został aresztowany. 

Uwięziono go w centralnym londyńskim więzieniu Tower. Był torturowany. Roz-
ciągany na madejowym łożu. Próbowano wyciągnąć z niego pochodzenie kieli-
chów i szat kościelnych, znalezionych w jego mieszkaniu. Nie ugiął się. 

Wreszcie 10.I.1584 – kilka miesięcy po śmierci prześladowanej, acz pozostającej 
na wolności, żony – stanął przed sędzią w centralnym kryminalnym sądzie Anglii, 
czyli Old Bailey. Oskarżono go o wydrukowanie traktatu dra Martina, w którym 
autor wyrażał nadzieję, że „wiara katolicka zwycięży i pobożna Judyta pozbawi 
życia Holofernesa”. To ostatnie uznano za … podżeganie do zabójstwa królowej. 

Na podstawie tzw. Aktu Zdrady z 1570, mocą którego za zdradę uznawano samo 
twierdzenie, że królowa jest heretykiem, został skazany na śmierć. 

Wyrok przyjął spokojnie swój los oddając BOGU NAJWYŻSZEMU… 

Zdążył jeszcze w nocy wyspowiadać się kapłanowi, który razem z nim był 
sądzony, a już następnego dnia rano zawleczono go – przywiązanego głową 
w dół na leżu z kilku połączonych sztachet, ciągnionych przez konie – na ówczes-
ne główne londyńskie miejsce straceń w wiosce Tyburn (dziś k. Marble Arch). 

Tam czekał nań szafot w kształcie graniastosłupa o podstawie trójkąta, zwany 
drzewem Tyburn, na którym jednorazowo można było powiesić 24 skazańców… 

Nie oszczędzono mu żadnej części okrutnej kary. Na krótką chwilę go powieszo-
no, po czym kat zdjął go – jeszcze żywego i tylko lekko zamroczonego – ze stry-
czka, okaleczył go, rozciął mu brzuch i wyrwał wewnętrzne narządy. Wrzucił je 
do ognia wrzeszcząc: „Oto serce zdrajcy!”. Na koniec zwłoki poćwiartowano, 
głowę zanurzając we wrzącej wodzie, po czym kat ukazał ją zgromadzonej 
gawiedzi, krzycząc: „Oto głowa zdrajcy!”. 

Do kotła z gorącą wodą kat wrzucił także odrąbane kończyny. Potem głowę – 
zgodnie z „wolą królewską” – nakłutą na pikę, oprawcy prawd. wywiesili na Moście 
Londyńskim nad Tamizą, natomiast kończyny na czterech bramach miejskich… 

Beatyfikowany został 22.XI.1987, w Watykanie, przez św. Jana Pawła II, w gronie 
85 męczenników angielskiej reformacji. (uroczystość 11 stycznia) 

il. na odwrocie: BŁ. WILHELM CARTER – wyobrażenie współczesne; źródło: www.youtube.com 

CIENIOM MOICH UKOCHANYCH SYNÓW… 
To nieprawda, najdrożsi, 

że przy mnie Was nie ma. 

To nieprawda, że odeszliście, 

choć zakryła Was ziemia. 

Wy jesteście wciąż ze mną, 

dotknijcie mych dłoni 

i żaden już obraz 

Waszego nie przysłoni. 

Choć na życie moje 

padły smutku cienie, 

ja wciąż czuję na sobie 

Wasze tkliwe spojrzenie. 

Zawsze, czy to we dnie 

czy też nocą ciemną, 

Wasze oczy wciąż patrzą 

i wciąż błądzą za mną. 

Bo wy żyjecie we mnie, 

w mym sercu, w mej duszy, 

Waszych głosów dźwięku 

nic już nie zagłuszy. 

I jak te suche kwiatki 

niby martwe a żyją, 

tak i Wy żyjecie, 

choć serca nie biją. 

I wierzę głęboko, 

że jesteście ze mną, 

czujecie, kierujecie, 

Waszą matką biedną. 

FEDOROŃKO z d. KISLINGER, Wiera Eliza (ok. 1897 - 1982) 

Autorka wiersza — zwana „Warszawską Niobe” — żona Szymona Fedorońko, Naczelnego Prawosław-
nego Kapelana Wojska Polskiego, zamordowanego 27.IV.1940 przez Rosjan w Katyniu; matka trzech 
synów: Aleksandra (ur. 1918) – pilota polskiego Dywizjonu Bombowego nr 300 im. Ziemi Mazowieckiej 
walczącego w ramach angielskiego RAF, zestrzelonego 25.VI.1944 pod Mannheim podczas bombardowań 
Niemiec; Wiaczesława (ur. 1920) – żołnierza Armii Krajowej ps. „Sławek”, śmiertelnie postrzelonego 18.VIII.1944 
w czasie Powstania Warszawskiego, podczas próby opanowania baru „Żywiec” (dziś rotunda PKO); i Oresta 
(ur. 1922) – żołnierza Armii Krajowej ps. „Fort”, śmiertelnie postrzelonego pierwszego dnia Powstania 
Warszawskiego, 1.VIII.1944, na placu Napoleona. 

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.youtube.com/watch?v=-RFupxtW3XQ
http://www.swzygmunt.knc.pl/

