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Zasada integralności zachowywania Prawa, nie tylko co do litery, lecz także co do ducha, była droga faryzeuszom. Ukazując ją Izraelowi, doprowadzili oni 

wielu Żydów w czasach JEZUSA do najwyższej gorliwości religijnejPOR. RZ 10, 2. Gdyby owa gorliwość nie zamieniła się w „obłudną” kazuistykęPOR. MT 15, 3-7; ŁK 11, 39-54, 

mogłaby przygotować lud na tę zdumiewającą interwencję BOŻĄ, którą będzie doskonałe wypełnienie Prawa przez jedynie SPRAWIEDLIWEGO w miejsce 

wszystkich grzesznikówPOR. IZ 53, 11; HBR 9, 15. [KKK, 579] 

ŚWIĘTO ŚWIĘTEJ RODZINY JEZUSA, MARYI I JÓZEFA 

 

OFIAROWANIE W ŚWIĄTYNI — MISTRZ Z BASCIENOWICZ (tworzył XVIII w.) 

1731, deska, tempera,149,5×94 cm, z cerkwi pw. Zaśnięcia NMP w Bascienowiczach, dziś: katedra, Mińsk źródło: en.wikipedia.org 

Z KSIĘGI RODZAJURDZ 15, 1-6; 21, 1-3 
PAN tak powiedział do Abrama podczas widzenia: 

»Nie obawiaj się, Abramie, bo JA jestem twoim obrońcą; nagroda twoja 

będzie sowita«. 

Abram rzekł: 

„o PANIE, mój BOŻE, na cóż mi ona, skoro zbliżam się do kresu mego 

życia, nie mając potomka; przyszłym zaś spadkobiercą mojej majętno-

ści jest Damasceńczyk Eliezer”. 

I mówił: 

„Ponieważ nie dałeś mi potomka, ten właśnie, zrodzony u mnie sługa 

mój, zostanie moim spadkobiercą”. 

Ale oto usłyszał słowa: 

»Nie on będzie twoim spadkobiercą, lecz ten po tobie dziedziczyć 

będzie, który od ciebie będzie pochodził« 

I poleciwszy Abramowi wyjść z namiotu, rzekł: 

»Spójrz na niebo i policz gwiazdy, jeśli zdołasz to uczynić«; 

potem dodał: 

»Tak liczne będzie twoje potomstwo«. 

Abram uwierzył i PAN poczytał mu to za zasługę. 

PAN okazał Sarze łaskawość, jak to obiecał, i uczynił jej to, co zapowiedział. 

Sara stała się brzemienną i urodziła sędziwemu Abrahamowi syna w tym 

właśnie czasie, jaki BÓG wyznaczył. 

Abraham dał swemu synowi, który mu się urodził, a którego mu zrodziła 

Sara, imię Izaak. 

PSALM RESPONSORYJNYPS 105 (104), 1-2. 3-4. 5-6. 8-9 (R.: POR. 8A) 

REFREN: PAN BÓG pamięta o SWOIM przymierzu 

Sławcie PANA, wzywajcie JEGO imienia, 

głoście JEGO dzieła wśród narodów. 

Śpiewajcie i grajcie MU psalmy, 

rozgłaszajcie wszystkie JEGO cuda. 

Szczyćcie się JEGO świętym imieniem, 

niech się weseli serce szukających PANA. 

Rozmyślajcie o PANU i JEGO potędze, 

zawsze szukajcie JEGO oblicza. 

Pamiętajcie o cudach, które on uczynił, 

o JEGO znakach, o wyrokach ust JEGO. 

Potomkowie Abrahama, słudzy JEGO, 

synowie Jakuba, JEGO wybrańcy. 

Na wieki pamięta o SWOIM przymierzu, 

obietnicy danej tysiącu pokoleń, 

o przymierzu, które zawarł z Abrahamem, 

przysiędze danej Izaakowi. 

Z LISTU DO HEBRAJCZYKÓWHBR 11, 8. 11-12. 17-19 
Bracia: 

Dzięki wierze ten, którego nazwano Abrahamem, usłuchał wezwania, by wy-

ruszyć do ziemi, którą miał objąć w posiadanie. 

Wyszedł, nie wiedząc, dokąd idzie. 

Dzięki wierze także i sama Sara, mimo podeszłego wieku, otrzymała moc 

poczęcia. 

Uznała bowiem za godnego wiary TEGO, który udzielił obietnicy. 

Przeto z człowieka jednego, i to już niemal obumarłego, powstało potom-

stwo tak liczne jak gwiazdy na niebie, jak niezliczone ziarnka piasku na wy-

brzeżu morza. 

Dzięki wierze Abraham, wystawiony na próbę, ofiarował Izaaka, i to jedynego 

syna składał na ofiarę, on, który otrzymał obietnicę, któremu powiedziane 

było: 

»z Izaaka będzie dla ciebie potomstwo«. 

Pomyślał bowiem, iż BÓG mocen jest wskrzesić także umarłych, i dlatego 

odzyskał go, na podobieństwo śmierci i zmartwychwstania CHRYSTUSA. 

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, 22-40 

Gdy upłynęły dni ich oczyszczenia według Prawa Mojżeszowego, Rodzice 

przynieśli JEZUSA do Jerozolimy, aby przedstawić GO PANU. 

Tak bowiem jest napisane w Prawie PAŃSKIM: 

»Każde pierworodne dziecko płci męskiej będzie poświęcone PANU«. 

Mieli również złożyć w ofierze parę synogarlic albo dwa młode gołębie, 

zgodnie z przepisem Prawa PAŃSKIEGO. 

A żył w Jeruzalem człowiek imieniem Symeon. 

Był to człowiek sprawiedliwy i pobożny, wyczekujący pociechy Izraela; 

a DUCH ŚWIĘTY spoczywał na nim. 

Jemu DUCH ŚWIĘTY objawił, że nie ujrzy śmierci, aż zobaczy MESJASZA 

PAŃSKIEGO. 

Z natchnienia więc DUCHA przyszedł do świątyni. 

A gdy Rodzice wnosili dzieciątko JEZUS, aby postąpić z NIM według zwyczaju 

Prawa, on wziął JE w objęcia, błogosławił BOGA i mówił: 

„Teraz, o WŁADCO, pozwalasz odejść słudze TWEMU w pokoju, według 

TWOJEGO słowa. 

Bo moje oczy ujrzały TWOJE zbawienie, które przygotowałeś wobec wszys-

tkich narodów: światło na oświecenie pogan i chwałę ludu TWEGO, Izraela”. 

A JEGO ojciec i MATKA dziwili się temu, co o NIM mówiono. 

Symeon zaś błogosławił ich i rzekł do MARYI, MATKI JEGO: 

„Oto TEN przeznaczony jest na upadek i na powstanie wielu w Izraelu, 

i na znak, któremu sprzeciwiać się będą – a TWOJĄ duszę miecz 

przeniknie – aby na jaw wyszły zamysły serc wielu”. 

Była tam również prorokini Anna, córka Fanuela z pokolenia Asera, bardzo 

podeszła w latach. 

Od swego panieństwa siedem lat żyła z mężem i pozostała wdową. 

Liczyła już sobie osiemdziesiąt cztery lata. 

Nie rozstawała się ze świątynią, służąc BOGU w postach i modlitwach 

dniem i nocą. 

Przyszedłszy w tej właśnie chwili, sławiła BOGA i mówiła o NIM wszystkim, 

którzy oczekiwali wyzwolenia Jeruzalem. 

A gdy wypełnili wszystko według Prawa PAŃSKIEGO, wrócili do Galilei, 

do swego miasta – Nazaretu. 

DZIECIĘ zaś rosło i nabierało mocy, napełniając się mądrością, a łaska BOŻA 

spoczywała na NIM. 

http://www.swzygmunt.knc.pl/
https://en.wikipedia.org/wiki/File:The_Candlemas_day_1731.jpg
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INFORMACJE PARAFIALNE 
 31.XII.2017 (niedziela): Ostatni dzień roku kalendarzowego. 

 O 1200 Msza św. dziękczynna za mijający AD 2017. 
 1.I.2018 (poniedziałek): Rozpoczęcie nowego roku – AD 2018. 

 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! 
 2–4.I (wtorek–czwartek):Trwa wizytacja duszpasterska – KOLĘDA. 

Za składane ofiary – przeznaczone zostaną na remont koś-
cioła – nasi duszpasterze składają serdeczne Bóg zapłać! 

Program  po prawej. 
Uwaga: Od 2.I.2018 do końca trwania kolędy nie będzie 

Mszy św. o 1800 w dni powszednie. 
 5.I (piątek): 1-SZY PIĄTEK MIESIĄCA. 

 Msza św. o NAJŚWIĘTSZYM SERCU PANA JEZUSA o 1800. 
 Msza św. dla dzieci o 1545. 
 Spowiedź 1. piątkowa ½ godz. przed Mszą św. 
 O 1900 comiesięczny „WIECZÓR MODLITWY” – adoracja JE-

ZUSA w NAJŚWIĘTSZYM SAKRAMENCIE, w Słowie, w śpiewie, 
w ciszy… Skrzynka na prośby i podziękowania polecane 
JEZUSOWI w czasie Wieczoru – w kościele. Zapraszamy! 

 6.I (sobota): Uroczystość OBJAWIENIA PAŃSKIEGO – TRZECH KRÓLI: 
 Msze św. w porządku niedzielnym. 
 Poświęcenie kadzidła i kredy podczas każdej Mszy św. 

 7.I (niedziela): Święto CHRZTU PAŃSKIEGO: 
 Zakończenie okresu NARODZENIA PAŃSKIEGO. 
 1. NIEDZIELA MIESIĄCA: 

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

 Trwa remont kościoła, obejmujący wymianę części tynków 
w przyziemiu, naprawę pęknięć i ubytków stropu i w nawach 
bocznych, malowanie. Ofiary na remont wspólnego 
domu, można składać np. na konto parafialne: 

PKO S.A. VII O. w Warszawie 56 1240 1109 1111 0000 0551 5772 

Za wszystkie ofiary – serdeczne Bóg zapłać! 

 13-20.I.2018: parafialne zimowisko dla dzieci i młodzieży 
w Kluszkowcach. Koszt 1,230 zł. Informacje: u ks. Michała. 

 W nadchodzące ferie zimowe Parafialny Zespół Caritas 

współorganizuje obóz narciarski w Szczawnicy. 
W grupie uczestników znajdą się 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 rówieśnicy. 
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! 

Jest jeszcze kilka wolnych miejsc. 

WITAMY! 
Do grona członków Kościoła Powszechnego i naszej parafii przyjęci zostali, 
w sakramencie Chrztu Świętego: 

30.XII Hanna Wiktoria KUJDA, Piaski 

 

26.XII Jan CHUDZYŃSKI, Konstancin-Jeziorna 
25.XII Karolina DZIĘCIOŁ, Słomczyn 
25.XII Mariusz GWARDYS, Kawęczyn 

JAM JEST ALFA I OMEGA, mówi PAN BÓG, KTÓRY JEST, KTÓRY BYŁ i KTÓRY PRZYCHODZI, WSZECHMOGĄCY 

ŚLUBY 
Sakrament Małżeństwa w ostatnim czasie przyjęli: 

30.XII Marcin Jan KUCHARSKI i Marta MATYJASIAK 
30.XII Jacek Mariusz KUJDA i Małgorzata BOROWSKA 

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

ODESZLI 
W ostatnim czasie odeszła z naszego grona: 

śp. Teresa Magdalena KNAPCZYŃSKA  17.XII.2017 l. 69 

Wieczne odpoczywanie racz Jej dać PANIE! 

PROGRAM WIZYTACJI DUSZPASTERSKIEJ (KOLĘDA) 

DATA MIEJSCOWOŚĆ OD KOMENTARZ 

2.I 
(wtorek) 

OSIEDLE BRZEŚCE 1600 dwóch księży 

3.I 
(środa) 

KAWĘCZYNEK 1600 dwóch księży 

4.I 
(czwartek) 

OBORY 
(OD PAŁACU DO NR 10) 

1600 jeden ksiądz 

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

INTENCJE MSZALNE I MODLITEWNE 

1.I 
(poniedziałek) 

845 
+ Stanisława, Marianny, Haliny, 

zmarłych z rodzin PIEKARNIAKÓW, OSIADACZÓW i KŁOSZEWSKICH 

1030 o Boże błogosławieństwo i potrzebne łaski dla rodziny 

1200 
† Mieczysława, Franciszki i Marianny MICHALSKICH, 

Jana i Stefanii LACHÓW 

1800 
† Ireny i Lucjana MOSKALEWICZÓW, 

Anny MICHAŁOWSKIEJ 

2.I 
(wtorek) 730 o nawrócenie grzeszników 

3.I 
(środa) 730 dziękczynna, w 20. lecie ślubu Renaty i Wojciecha 

4.I 
(czwartek) 730 w pewnej intencji 

5.I 
(piątek) 

730 w pewnej intencji 

1545  

1800 † Jadwigi STAROS, w 2. rocznicę śmierci 

6.I 
(sobota) 

845 
† Genowefy i Zbigniewa GUTOWSKICH, 

zmarłych z rodzin GUTOWSKICH i JANISZKÓW 

1030 † Edwarda WROCHNY, w 1. rocznicę śmierci 

1200 
† Mariana BARANA, w 5. rocznicę śmierci, 

Aliny WŁOSIŃSKIEJ, Zenona BARAŃSKIEGO 

1800 
† Wiesława NOGALA, w 5. rocznicę śmierci, 

Jana NOGALA, 

zmarłych rodziców NOGALÓW i HAKOWSKICH 

7.I 
(niedziela) 

845 
† Zofii JARMUŁ, Adama JONASZA, 

Adama KOWALCZYKA 

1030 † Jana STĘPNICKIEGO 

1200 w pewnej intencji 

1800 
† Ireny i Eugeniusza WARGOCKICH, 

oraz zmarłych z rodziny WARGOCKICH 

NOWY ROK 
Nowego roku czas każe winszować, 

Więc się zdobywam na powinszowanie; 

Daj PANIE BOŻE, w tym się tak zachować, 

Iżby się nasze spełniło żądanie. 

I spełni pewnie, kiedy w każdym kroku 

O sobie będziem myśleć, nie o roku. 

Bo cóż rok? BOŻYM czas zmierzony darem, 

Miejsce i pora naszego działania: 

Nie dni, lecz czynów dzielmy go wymiarem, 

A czynów plennych prawego starania; 

Wówczas, jak wieniec kłosami uwity, 

Da plon szacowny, da plon znakomity. 

Przeszły tysiączne, przejdą i następne. 

Szala je wieczna, jak zmierzy, tak ziści: 

Z nas plenne, z nas czcze, prawe, lub występne, 

Skutek użycia, czucia i korzyści: 

Odmiana, trwałość, nieczynność, ochota, 

Da poznać w czem jest występek, lub cnota. 

Lecz sprawcą, który rzeczy mierzy trwale, 

Spuszcza wzrok względny na tych, co sprawieni: 

Nie jest człowieka, co jest doskonale. 

Sobą nikczemni, sprawcą orzeźwieni, 

Czekajmy losu. NAJWYŻSZA ISTOTO! 

Karzesz z odrazą, nagradzasz z ochotą. 

KRASICKI, Ignacy Błażej Franciszek (1735, Dubiecko – 1801, Berlin) 

NIECH „SPRAWCA, KTÓRY RZECZY MIERZY TRWALE” 
obdarza nas wszystkich łaskami w Nowym 2018 roku 

 czego Wielce Szanownym Czytelnikom 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 

INNE Żywy Różaniec – +48 512 665 747; Różaniec Rodziców – +48 608 369 120 
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