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Przez chrzest chrześcijanin zostaje sakramentalnie upodobniony do CHRYSTUSA, który w swoim chrzcie uprzedza swoją śmierć i swoje zmartwychwstanie; 

 powinien on wejść w tę tajemnicę pokornego uniżenia się i skruchy, zstąpić do wody z JEZUSEM, aby wyjść z niej razem z NIM, odrodzić się z wody i DUCHA, 

aby w SYNU stać się umiłowanym synem OJCA i „wkroczyć w nowe życie”RZ 6, 4: 

Mamy pogrzebać się z CHRYSTUSEM przez chrzest, by z NIM zmartwychwstać; 

 zstąpmy z NIM, abyśmy z NIM zostali wyniesieni; 

 wznieśmy się z NIM w górę, abyśmy z NIM dostąpili chwałyŚW. GRZEGORZ Z NAZJANZU, ORATIONES, 40, 9: PG 36, 369 B. 

Wszystko, co dokonało się w CHRYSTUSIE, pozwala nam poznać, że po JEGO kąpieli w wodzie DUCH ŚWIĘTY z nieba unosi się nad nami, a przybrani przez głos 

OJCA, stajemy się synami BOŻYMIŚW. HILARY Z POITIERS, IN EVANGELIUM MATTHAEI, 2: PL 9, 927. [KKK, 537] 

ŚWIĘTO CHRZTU PAŃSKIEGO 

 

CHRZEST CHRYSTUSA — OLSEN, Greg (ur. 1958, Idaho Falls, ID, USA) 

2012, olejny na płótnie źródło: fineartamerica.com 

Z KSIĘGI PROROKA IZAJASZAIZ 55, 1-11 
Tak mówi PAN: 

»Wszyscy spragnieni, przyjdźcie do wody, przyjdźcie, choć nie macie 

pieniędzy! 

Kupujcie i spożywajcie, dalejże, kupujcie bez pieniędzy i bez płacenia 

za wino i mleko! 

Czemu wydajecie pieniądze na to, co nie jest chlebem? 

I waszą pracę – na to, co nie nasyci? 

Słuchajcie MNIE, a jeść będziecie przysmaki i dusza wasza zakosztuje 

tłustych potraw. 

Nakłońcie uszu i przyjdźcie do MNIE, posłuchajcie MNIE, a dusza wasza 

żyć będzie. 

Zawrę z wami wieczyste przymierze; niezawodne są łaski dla Dawida. 

Oto ustanowiłem go świadkiem dla ludów, dla ludów wodzem i roz-

kazodawcą. 

Oto zawezwiesz naród, którego nie znasz, i ci, którzy cię nie znają, 

przybiegną do ciebie ze względu na PANA, twojego BOGA, przez 

wzgląd na ŚWIĘTEGO IZRAELA, bo ON ci dodał chwały. 

Szukajcie PANA, gdy się pozwala znaleźć, wzywajcie GO, dopóki jest 

blisko. 

Niechaj bezbożny porzuci swą drogę i człowiek nieprawy swoje 

knowania. 

Niech się nawróci do PANA, a TEN się nad nim zmiłuje, do BOGA 

naszego, gdyż hojny jest w przebaczaniu. 

Bo myśli MOJE nie są myślami waszymi ani wasze drogi MOIMI 

drogami – mówi PAN. 

Bo jak niebiosa górują nad ziemią, tak drogi MOJE – nad waszymi 

drogami i myśli MOJE – nad myślami waszymi. 

Zaiste, podobnie jak ulewa i śnieg spadają z nieba i tam nie 

powracają, dopóki nie nawodnią ziemi, nie użyźnią jej i nie zapewnią 

urodzaju, tak iż wydaje nasienie dla siewcy i chleb dla jedzącego, tak 

słowo, które wychodzi z ust MOICH, nie wraca do MNIE bezowocne, 

zanim wpierw nie dokona tego, co chciałem, i nie spełni pomyślnie 

swego posłannictwa«. 

PSALM RESPONSORYJNYIZ 12, 2. 3 I 4BCD. 5-6 (R.: POR. 3) 

REFREN: Będziecie czerpać ze zdrojów zbawienia 

Oto BÓG jest moim zbawieniem! 

JEMU zaufam i bać się nie będę. 

PAN jest moją pieśnią i mocą, 

i ON stał się moim zbawieniem. 

Wy zaś z weselem czerpać będziecie wodę 

ze zdrojów zbawienia. 

Chwalcie PANA, wzywajcie JEGO imienia! 

Ukażcie narodom JEGO dzieła, 

przypominajcie, że JEGO imię jest chwalebne. 

Śpiewajcie PANU, bo czynów wspaniałych dokonał! 

I cała ziemia niech o tym się dowie. 

Wznoś okrzyki i wołaj radośnie, mieszkanko Syjonu, 

bo wielki jest wśród ciebie ŚWIĘTY IZRAELA. 

Z PIERWSZEGO LISTU ŚW. JANA APOSTOŁA1 J 5, 1-9 
Najmilsi: 

Każdy, kto wierzy, że JEZUS jest MESJASZEM, z BOGA się narodził; 

i każdy miłujący TEGO, który dał życie, miłuje również tego, kto życie 

od NIEGO otrzymał. 

Po tym poznajemy, że miłujemy dzieci BOŻE, gdy miłujemy BOGA i wy-

pełniamy JEGO przykazania, albowiem miłość względem BOGA polega 

na spełnianiu JEGO przykazań, a przykazania JEGO nie są ciężkie. 

Wszystko bowiem, co z BOGA zrodzone, zwycięża świat; tym właśnie 

zwycięstwem, które zwyciężyło świat, jest nasza wiara. 

A któż zwycięża świat, jeśli nie ten, kto wierzy, że JEZUS jest SYNEM BOŻYM? 

JEZUS CHRYSTUS jest tym, który przyszedł przez wodę i krew, i ducha, nie tyl-

ko w wodzie, lecz w wodzie i we krwi. duch daje świadectwo, bo duch jest 

prawdą. 

Trzej bowiem dają świadectwo: duch, woda i krew, a ci trzej w jedno 

się łączą. 

Jeśli przyjmujemy świadectwo ludzi – to świadectwo BOŻE więcej znaczy, 

ponieważ jest to świadectwo BOGA, które dał o swoim SYNU. 

AKLAMACJAPOR. J 1, 29 ALLELUJA, ALLELUJA, ALLELUJA 

Jan zobaczył podchodzącego ku niemu JEZUSA 

i rzekł do NIEGO: 

„Oto BARANEK BOŻY, 

który gładzi grzech świata”. 

SŁOWA EWANGELII WEDŁUG ŚW. MARKAMK 1, 7-11 

Jan Chrzciciel tak głosił: 

„Idzie za mną mocniejszy ode mnie, a ja nie jestem godzien, aby schy-

liwszy się, rozwiązać rzemyk u JEGO sandałów. 

Ja chrzciłem was wodą, ON zaś chrzcić was będzie DUCHEM ŚWIĘTYM”. 

W owym czasie przyszedł Jezus z Nazaretu w Galilei i przyjął od Jana 

chrzest w Jordanie. 

W chwili gdy wychodził z wody, ujrzał rozwierające się niebo i ducha jak go-

łębicę zstępującego na Niego. 

A z nieba odezwał się głos: 

»TY jesteś MOIM SYNEM umiłowanym, w TOBIE mam upodobanie«. 

http://www.swzygmunt.knc.pl/
https://fineartamerica.com/featured/baptism-of-christ-greg-olsen.html
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INFORMACJE PARAFIALNE 
 7.I (niedziela): Święto CHRZTU PAŃSKIEGO: 

 Zakończenie okresu NARODZENIA PAŃSKIEGO. 
 1. NIEDZIELA MIESIĄCA: 

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

 8–13.I (poniedziałek–sobota):Trwa wizytacja duszpasterska – KO-
LĘDA. Za składane ofiary – przeznaczone zostaną na remont 
kościoła – nasi duszpasterze składają serdeczne Bóg zapłać! 

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

Mszy św. o 1800 w dni powszednie. 
 13.I (sobota): 

 WYPOMINKI o 1715. 
 Msza św. za zmarłych polecanych w WYPOMINKACH o 1800. 

 Chrzty w styczniu w 4. niedzielę miesiąca, 28.I, na sumie. 
Zgłoszenia do 19.I w kancelarii parafialnej. Przygotowanie 
dla rodziców i chrzestnych 21.I po sumie, w kościele. 

 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. 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 przyjęta została, 
w sakramencie Chrztu Świętego: 

6.I Patrycja Maria GUGAŁA, Słomczyn  

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

ODESZLI 
W ostatnim czasie odeszli z naszego grona: 

śp. Bożena Danuta KOŁODZIEJ  28.XII.2017 l. 55 

śp. Leszek Piotr GRZYBOWSKI  24.XII.2017 l. 63 

śp. Sabina MATYJASIAK  23.XII.2017 l. 89 

Wieczne odpoczywanie racz Im dać PANIE! 

PROGRAM WIZYTACJI DUSZPASTERSKIEJ (KOLĘDA) 

DATA MIEJSCOWOŚĆ OD KOMENTARZ 

8.I 
(poniedziałek) 

KAWĘCZYN 
(STRONA PRAWA – PATRZĄC OD KOŚCIOŁA) 

1600 dwóch księży 

9.I 
(wtorek) 

KAWĘCZYN 
(STRONA LEWA – PATRZĄC OD KOŚCIOŁA) 

1600 dwóch księży 

10.I 
(środa) 

SŁOMCZYN 
(UL. WILANOWSKA, NUMERY PARZYSTE, OD SZKOŁY) 

1600 jeden ksiądz 

SŁOMCZYN 
(ŚNIEŻNA, WAGAROWA, UROCZA, WIOSENNA) 

1600 jeden ksiądz 

11.I 
(czwartek) 

SZYMANÓW 1600 dwóch księży 

13.I 
(sobota) 

GASSY 930 jeden ksiądz 

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

INTENCJE MSZALNE I MODLITEWNE 

8.I 
(poniedziałek) 730  

9.I 
(wtorek) 730  

10.I 
(środa) 730  

11.I 
(czwartek) 730  

12.I 
(piątek) 730  

13.I 
(sobota) 

730 w pewnej intencji 

1715 WYPOMINKI 

1800 † zmarłych polecanych w WYPOMINKACH 

14.I 
(niedziela) 

845 † Jana, Cecylii, Ireny, Pawła i Elżbiety 

1030 † Janiny WRONA, Sabiny MATERZYŃSKIEJ 

1200 † Krzysztofa, Magdaleny, Celiny i Jana PARADOWSKICH 

1800 
† Leokadii, Walentego, Izabeli i Henryka KANABUSÓW, 

Julianny RAWSKIEJ, 

Stefana BIERNACKIEGO 

MISTRZOWIE SŁOWA: NIE CHCIEJMY RATOWAĆ WSZYSTKICH … (WYSZYŃSKI) 
Nie oglądajmy się na wszystkie strony. Nie chciejmy żywić całego świata, 

nie chciejmy ratować wszystkich. Chciejmy patrzeć w ziemię ojczystą, 

na której wspierając się, patrzymy ku niebu. Chciejmy pomagać naszym 

braciom, żywić polskie dzieci, służyć im i tutaj przede wszystkim wypełniać 

swoje zadanie — aby nie ulec pokusie „zbawiania świata” kosztem własnej 

ojczyzny. Przypomina mi się tak wspaniale przedstawiony w powieści 

Gołubiewa „Bolesław Chrobry” i Parnickiego „Srebrne orły” fragment. 

Oto cesarz Otto III kusi Bolesława Chrobrego, czyni go patrycjuszem rzym-

skim i chce go ściągnąć do Rzymu. Ale król nie dał się wyciągnąć z Polski, 

z ubogiego Gniezna, na forum rzymskie. Został w swoim kraju, bo był prze-

konany, że jego zadanie jest tutaj. Naprzód umocnić musi swoją ojczyznę, 

a gdy to zrobi, pomyśli o innych, o sąsiadach. Niestety, u nas dzieje się 

trochę inaczej — „zbawia” się cały świat, kosztem Polski. To jest zakłóce-

nie ładu społecznego, które musi być co tchu naprawione, jeżeli nasza 

Ojczyzna ma przetrwać w pokoju, w zgodnym współżyciu i współpracy, 

jeżeli ma osiągać upragniony ład gospodarczy. Nieszczęściem jest zajmo-

wanie się całym światem kosztem własnej Ojczyzny. 

Sługa Boży WYSZYŃSKI, Stefan kard. (1901,Zuzela – 1981, Warszawa) –  z „Do kapłanów”, 1976 

POLSKIE BETLEJEM 
Dolina zwierząt ciemna tak że giną drzewa 

A cisza jest jak okna dalekiego blask 

Czai się w niej zagłady ognista ulewa 

Księżyc dzwoni za chmurą jak nad grobem kask 

Gubi się tu liczenie po omacku rąk 

Oddychać ustom trzeba żeby nie umarły 

Ta noc jest jak zamknięty szczelnie grochu strąk 

Do którego promienie słońca nie dotarły 

I śpiewają w ten mroźny kolędowy czas 

A rzeka stoi w miejscu groźna w lód zakuta 

I niesie się nią biała wigilijna nuta 

Przez doły ciała pełne w którym oddech zgasł 

Każe mi me milczenie nie dobywać słowa 

Z płuc moich z gardła mego z niespokojnych snów 

I toczy się tak ziemia jak odcięta głowa 

A nad nią słychać szelest żerujących słów 

Nauczeni przyzywać BOGA 

po imieniu 

Zapomnieli swego 

gdy naszła ich śmierć 

Wśród śnieżycy dreptają 

w niepewnym płomieniu 

Betlejemskiej gwiazdy 

nadzianej na żerdź 

I śpiewają w ten mroźny 

kolędowy czas 

A rzeka stoi w miejscu 

groźna w lód zakuta 

I niesie się nią 

biała wigilijna nuta 

Przez doły ciała pełne 

w którym oddech zgasł 

SKONECZNY, Stanisław (1910, Radom – 1979, Kraków) 

Il.: NA ETAPIE — 
ALCHIMOWICZ, Kazimierz (1840, Dziembrów –1916, Warszawa) 

1894, Muzeum Narodowe, Warszawa; 

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 

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

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:AlchimowiczKazimierz.NaEtapie.1894.jpg
http://www.swzygmunt.knc.pl/

