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Sakrament bierzmowania wraz z chrztem i EUCHARYSTIĄ należy do :sakramentów wtajemniczenia chrześcijańskiego”, którego jedność powinna być 

zachowywana. 

Należy zatem wyjaśniać wiernym, że przyjęcie tego sakramentu jest konieczne jako dopełnienie łaski chrztupor. Obrzędy bierzmowania, Praenotanda, 1. 

Istotnie, „przez sakrament bierzmowania (ochrzczeni) jeszcze ściślej wiążą się z Kościołem, otrzymują szczególną moc DUCHA ŚWIĘTEGO i w ten sposób jeszcze 

mocniej zobowiązani są, jako prawdziwi świadkowie CHRYSTUSA, do szerzenia wiary słowem i uczynkiem oraz do bronienia jej”Sobór Watykański II, konst. Lumen gentium, 11; 

por. Obrzędy bierzmowania, Praenotanda, 2. [KKK, 1285] 

DRUGA NIEDZIELA ZWYKŁA 

 

JAN CHRZCICIEL NAUCZAJĄCY — PRETI, Mateusz (1613, Taverna Calabria – 1699, La Valletta) 

ok. 1665, olejny na płótnie, 217.2 × 170.2 cm, prywatna kolekcja, Belgia; źródło: art.famsf.org 

Z KSIĘGI PROROKA IZAJASZAIz 49, 3. 5-6) 

PAN rzekł do mnie: 

»Ty jesteś sługą MOIM, Izraelu, w tobie się rozsławię«. 

Wsławiłem się w oczach PANA, BÓG mój stał się moją siłą. 

A teraz przemówił PAN, który mnie ukształtował od urodzenia na SWEGO 

Sługę, bym nawrócił do NIEGO Jakuba i zgromadził MU Izraela. 

A mówił: 

»To zbyt mało, iż jesteś MI Sługą dla podźwignięcia pokoleń Jakuba 

i sprowadzenia ocalałych z Izraela! 

Ustanowię cię światłością dla pogan, aby MOJE zbawienie dotarło 

aż do krańców ziemi«. 

PSALM RESPONSORYJNYPs 40 (39), 2ab i 4ab. 7-8a. 8b-10 (R.: por. 8a i 9a) 

REFREN: Przychodzę, BOŻE, pełnić TWOJĄ wolę 

Z nadzieją czekałem na PANA, 

a ON pochylił się nade mną. 

Włożył mi w usta pieśń nową, 

śpiew dla naszego BOGA. 

Nie chciałeś ofiary krwawej ani z płodów ziemi, 

lecz otwarłeś mi uszy; 

nie żądałeś całopalenia i ofiary za grzechy. 

Wtedy powiedziałem: „Oto przychodzę. 

W zwoju księgi jest o mnie napisane: 

Radością jest dla mnie pełnić TWOJĄ wolę, mój BOŻE, 

a TWOJE Prawo mieszka w moim sercu”. 

Głosiłem TWĄ sprawiedliwość w wielkim zgromadzeniu 

i nie powściągałem warg moich, 

o czym TY wiesz, PANIE. 

Z PIERWSZEGO LISTU ŚW PAWŁA APOSTOŁA DO KORYNTIAN1 Kor 1, 1-3 

Paweł, z woli BOŻEJ powołany na apostoła JEZUSA CHRYSTUSA, 

i Sostenes, brat, 

do Kościoła BOŻEGO w Koryncie, 

do tych, którzy zostali uświęceni w JEZUSIE CHRYSTUSIE i powołani 

do świętości wespół ze wszystkimi, co na każdym miejscu wzywają 

imienia PANA naszego, JEZUSA CHRYSTUSA, ich i naszego PANA. 

Łaska wam i pokój od BOGA OJCA naszego i PANA JEZUSA CHRYSTUSA! 

AKLAMACJAJ 1, 14a. 12a Alleluja, Alleluja, Alleluja 

SŁOWO stało się CIAŁEM 

i zamieszkało między nami. 

Wszystkim, którzy JE przyjęli, dało moc, 

aby się stali dziećmi BOŻYMI. 

SŁOWA EWANGELII WEDŁUG ŚW. JANAJ 1, 29-34 

Jan zobaczył podchodzącego ku niemu JEZUSA i rzekł: 

„oto BARANEK BOŻY, który gładzi grzech świata. 

To jest TEN, o którym powiedziałem: 

‘Po mnie przyjdzie MĄŻ, który mnie przewyższył godnością, gdyż był wcześ-

niej ode mnie’. 

Ja GO przedtem nie znałem, ale przyszedłem chrzcić wodą w tym celu, 

aby ON się objawił Izraelowi”. 

Jan dał takie świadectwo: 

„Ujrzałem DUCHA, który zstępował z nieba jak gołębica i spoczął na NIM. 

Ja GO przedtem nie znałem, ale TEN, który mnie posłał, abym chrzcił wodą, 

powiedział do mnie: 

»TEN, nad którym ujrzysz DUCHA zstępującego i spoczywającego na NIM, 

jest TYM, który chrzci DUCHEM ŚWIĘTYM«. 

Ja to ujrzałem i daję świadectwo, że ON jest SYNEM BOŻYM”. 

PATRON TYGODNIA: ŚW. JANUARY SÁNCHEZ Y DELGADILLO, MĘCZENNIK 

Na świat przyszedł 19.IX.1886 w wiosce Agualele 

k. Guadalajary w meksykańskim stanie Jalisco. 

Był synem Krzysztofa Sánchez i Julii Delgadillo. 

W 1911 ukończył – dzięki specjalnemu stypendium –
seminarium duchowne diecezji Guadalajara. 

Święceń kapłańskich udzielił mu 20.VIII.1911 w Gua-
dalajarze abp Józef od Jezusa Ortíz y Rodríguez. 

Właśnie zaczynała się rewolucja meksykańska, u po-
dłoża mająca rzeczywiste nierówności społeczne 
Meksyku, ale inspirowana przez masonerię. W latach 
1911-3 kraj pogrążał się w chaosie, w dużej mierze 
o charakterze bandyckim. Mnożyły się ataki na klasz-
tory, dewastowano i rabowano kościoły… 

I wówczas January zaczął posługiwać jako wikariusz 
i prefekt. Jego zaangażowanie w przygotowywanie 
do Eucharystii przez spowiedź, posługa wśród osób 
starszych i chorych, nauczanie katechizmu dzieciom, 
cnota sprawiedliwości i kazania przyciągały wielu parafian… 

Gdy posługiwał w parafii Tecolotlan Cocula, ok. 120 km od Guadalajary dodatkowo 
nauczał także w niższym seminarium (gimnazjum) działającym w tejże parafii… 

W 1917 powstała, inspirowania głównie przez masonerię, jawnie antykatolicka 
nowa konstytucja. Księżom zabroniono publicznych nabożeństw, konfiskowano 
posiadane przez kościoły nieruchomości, upaństwowiono katolickie szkoły, 
zakazano nowych święceń, księży pozbawiono prawa wyborczego, zabroniono 
nosić sutann i komentować sytuację polityczną. Zakazano używania 
konfesjonałów, przebywania świeckich na plebaniach… 

Wówczas January po raz pierwszy został aresztowany – za odczytanie listu 
abpa Guadalajary, Franciszka Orozco y Jiménez, o prześladowaniach Kościoła. 

Tym razem dość szybko go wypuszczono… dokończenie na odwrocie 

http://www.swzygmunt.knc.pl/
https://art.famsf.org/mattia-preti-il-cavaliere-calabrese/st-john-baptist-preaching-198132
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INFORMACJE PARAFIALNE 
 16–21.I (poniedziałek–sobota): Trwa wizytacja duszpasterska — 

KOLĘDA. 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. 
 Chrzty w styczniu w 4. niedzielę miesiąca, 22.I, na sumie. 
 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! 

PROGRAM WIZYTACJI DUSZPASTERSKIEJ (KOLĘDA) 

DATA MIEJSCOWOŚĆ OD KOMENTARZ 

16.I 
(poniedziałek) 

KAWĘCZYN 
STRONA PRAWA, PATRZĄC OD KOŚCIOŁA 

1600 dwóch księży 

17.I 
(wtorek) 

KAWĘCZYN 
STRONA LEWA, PATRZĄC OD KOŚCIOŁA 

1600 dwóch księży 

18.I 
(środa) 

SŁOMCZYN 
UL. WILANOWSKA, NUMERY NIEPARZYSTE 

1600 dwóch księży 

SŁOMCZYN 
UL. JABŁONIOWA, OD KAWĘCZYNKA 

1600 jeden ksiądz 

19.I 
(czwartek) 

TUROWICE 
PRZY SZOSIE 

KAWĘCZYN I TUROWICE 
OD WIERZBÓWKI DO SZOSY 

1600 trzech księży 

20.I 
(piątek) 

SŁOMCZYN 
UL. WIŚLANA 

1600 dwóch księży 

ŁYCZYN I SŁOMCZYN 
UL. ŁYCZYŃSKA 

1600 jeden ksiądz 

21.I 
(sobota) 

PARCELA 
UL. BACZYŃSKIEGO 

930 dwóch księży 

PARCELA 
UL. GRZYBOWSKA I PODLASKA 

930 jeden ksiądz 

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

INTENCJE MSZALNE I MODLITEWNE 

16.I 
(poniedziałek) 730  

17.I 
(wtorek) 730  

18.I 
(środa) 730  

19.I 
(czwartek) 730  

20.I 
(piątek) 730 † Heleny i Władysława KANAKÓW 

21.I 
(sobota) 730 † cierpiących w czyśćcu 

22.I 
(niedziela) 

845 † Stefana WOJTCZAKA, w 5. rocznicę śmierci 

1030 † Krzysztofa, Magdaleny, Celiny i Jana PARADOWSKICH 

1200 
† Dariusza i Jana OLESIŃSKICH, 

Krystyny i Józefa ŚLIWKÓW 

1800 † Adama KOWALCZYKA 

ZMARTWYCHWSTAJĄCA WITA CIĘ POLSKA… 
Lulajże, JEZUNIU, lulajże, lulaj, 

A TY GO, MATULU, w płaczu utulaj. 

Nic już nie przerwie snu NAJŚWIĘTSZEGO, 

Nic już nie grozi głowinie JEGO, 

Bowiem o wrota stajni oparta 

Polskich żołnierzy niezłomna warta. 

Zaszczyt największy przypadł jej ninie: 

Straż honorowa przy tej DZIECINIE. 

Więc na baczność prężą się chłopcy, 

Nie znają naszych królowie obcy, 

Nie dojdzie tutaj noga niczyja, 

Kto nie zna hasła: JEZUS – MARYJA! 

Możesz spokojna być, MATKO ŚWIĘTA, 

Nad WAMI polska straż rozciągnięta, 

Jest w niej legunów brać wyborowa 

I ci najmłodsi obrońcy Lwowa. 

Więc lulaj, JEZU, nad TOBĄ oto 

Roje aniołów tęczą się plotą. 

To ci, co wczoraj karni i śmieli 

W drobnych rączynach karabin mieli. 

Gdy potem zoczym TWÓJ wzrok otwarty, 

Zaśpiewam jeszcze przez zmianą warty: 

„Nie damy ziemi”, co krwią spłynęła, 

Lub to najświętsze: że „Nie zginęła!”. 

A TY w podzięce dasz na zachętę 

Nam ucałować TWE nóżki święte. 

Więc teraz lulaj… Gra pieśń eolska: 

Zmartwychwstająca wita CIĘ Polska. 

„Kolęda Orląt Lwowskich”, XII.1918 

 
ORLĘTA LWOWSKIE — KACZOR-BATOWSKI, Stanisław (1866, Lwów – 1946, Lwów) 

1936, tryptyk, olejny na płótnie, 106 × 222 cm, 
Muzeum Rezydencji Królów Rzeczypospolitej, Zamek Królewski, Warszawa; źródło: ostoya.onebid.pl 

PATRON TYGODNIA: ŚW. JANUARY SÁNCHEZ Y DELGADILLO, MĘCZENNIK, DOKOŃCZENIE 

Od 1923 posługiwał jako wikariusz w wiosce Tamazulita, ok. 5 km od Tecolotlán. 

Rok później prezydentem został lewak i mason, Elías Calles – mason 33-stopnia, 
wielbiciel rosyjskich zbrodniarzy, Lenina i Trockiego, wspierany m.in. przez amery-
kański Ku Klux Klan – który sam o sobie mawiał, że jest „osobistym wrogiem 
Boga” i „antychrystem”. Prawie natychmiast ogłosił dekret nakazujący księżom 
opuszczenie parafii wiejskich i przeniesienie do miast. Zapowiedział, że chce zni-
szczyć Kościół, zaczynając od sprowokowania katolików, a kończąc ich rzezią… 

Rozpoczęto zmasowaną akcję propagandową, połączoną z bezczeszczeniem 
kościołów, profanacją NAJŚWIĘTSZEGO SAKRAMENTU, uprawianiem orgii w czasie 
parodiowanych Mszy św. i głoszeniem bluźnierczych kazań… 

Kościół zszedł – dosłownie – do katakumb. 

Masońska polityka spowodowała reakcję, Manifestem „A la Nación”, ogłoszono 
powstanie. Naprzeciw uzbrojonym w karabiny żołdakom stanęli wieśniacy – 
katolicy – uzbrojeni w kamienie i widły. Zawołaniem powstańców stało się „Viva 
Cristo Rey! Viva la Virgen de Guadalupe!”. Cichego poparcia udzielili biskupi… 

Rozpoczęło się tzw. powstanie Cristeros. 

January nie opuścił wioski. Msze św. odprawiał potajemnie… 

Schronienia udzieliła mu rodzina Castillo, na ranczo La Cañada. 

16.I.1927 z kilkoma domownikach rodziny Castillo udał się na polowanie. Gdy 
wieczorem wracali do rancza już tam na nich czekał oddział wojska… 

Próbowano namówić Januarego do ucieczki. Odmówił. „Dobry pasterz nie może 
porzucać swoich owiec” – powiedział. Wszyscy zostali aresztowani. 

Związano ich i o północy popędzono do Tecolotlán. 

Tam, na wzgórzu zwanym La Loma, powieszono go na gałęzi drzewa jadłoszynu 
baziowatego (hiszp. mosquito). Zdążył powiedzieć: „Rodacy mają mnie powiesić, ale ja 
im wybaczam; i niech im wybaczy teraz i na zawsze nasz OJCIEC, BÓG”… 

Przed świtem jeszcze żył. Wówczas jeden z żołdaków strzelił w niego z pistoletu, 
trafiając w lewe ramię. Inny z żołdaków wbił mu w pierś ostrze bagnetu… 

Pozostałych więźniów zwolniono. 

Do 1934 spoczywał na cmentarzu w Tecolotlán. Wówczas jego relikwie 
przeniesiono do kościoła pw. św. Michała Archanioła w Tecolotlan Cocula. 

Beatyfikowany 22.XI.1992 przez św. Jana Pawła II w watykańskiej bazylice 
pw. św. Piotra. Kanonizował go ten sam papież, na Placu św. Piotra w Watykanie, 
21.V.2000 w gronie 25 męczenników powstania Cristeros… (uroczystość 17 stycznia) 

il. na odwrocie: ŚW. JANUARY SÁNCHEZ Y DELGADILLO; źródło: commons.wikimedia.org 

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://ostoya.onebid.pl/auction/155/category/3246/lot/52/
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Jenaro_S%C3%A1nchez_Delgadillo.jpg
http://www.swzygmunt.knc.pl/

