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Aby […] BOŻE wezwanie zabrzmiało na całej ziemi, CHRYSTUS posłał Apostołów, których wybrał, dając im nakaz głoszenia Ewangelii: 

 »Idźcie… i nauczajcie wszystkie narody, udzielając im chrztu w imię OJCA i SYNA, i DUCHA ŚWIĘTEGO. 

 Uczcie je zachowywać wszystko, co wam przykazałem. 

 A oto JA jestem z wami przez wszystkie dni, aż do skończenia świata«MT 28, 19-20. 

Umocnieni tym posłaniem, Apostołowie „poszli i głosili Ewangelię wszędzie, a PAN współdziałał z nimi i potwierdzał naukę znakami, które jej towa-

rzyszyły”MK 16, 20. [KKK, 2] 

DRUGA NIEDZIELA ZWYKŁA 

 

POWOŁANIE ANDRZEJA I SZYMONA — CARAVAGGIO – MERISI, Michał Anioł (1571, Mediolan – 1610, Porto Ercole) 

ok. 1602, olejny na płótnie, 132×163 cm, Muzeum Królewskie, Hampton Court; źródło: www.artbible.info 

Z PIERWSZEJ KSIĘGI SAMUELA1 SM 3, 3B-10. 19 
Samuel spał w przybytku PAŃSKIM, gdzie znajdowała się Arka Przymierza. 

Wtedy PAN zawołał Samuela, a ten odpowiedział: 

„Oto jestem”. 

Potem pobiegł do Helego, mówiąc mu: 

„Oto jestem, przecież mnie wołałeś”. 

Heli odrzekł: 

„Nie wołałem cię, wróć i połóż się spać”. 

Położył się zatem spać. 

Lecz PAN powtórzył wołanie: 

»Samuelu!« 

Wstał Samuel i poszedł do Helego, mówiąc: 

„Oto jestem, przecież mnie wołałeś”. 

Odrzekł mu: 

„Nie wołałem cię, synu mój. 

Wróć i połóż się spać”. 

Samuel bowiem jeszcze nie znał PANA, a słowo PAŃSKIE nie było mu je-

szcze objawione. 

I znów PAN powtórzył po raz trzeci swe wołanie: 

»Samuelu!« 

Wstał więc i poszedł do Helego, mówiąc: 

„Oto jestem, przecież mnie wołałeś”. 

Heli zrozumiał, że to PAN woła chłopca. 

Rzekł więc Heli do Samuela: 

„Idź spać! 

Gdyby jednak ktoś cię wołał, odpowiedz: 

Mów, PANIE, bo sługa TWÓJ słucha”. 

Odszedł Samuel, położył się spać na swoim miejscu. 

Przybył PAN i stanąwszy, zawołał jak poprzednim razem: 

»Samuelu, Samuelu!« 

Samuel odpowiedział: 

„Mów, bo sługa TWÓJ słucha”. 

Samuel dorastał, a PAN był z nim. 

Nie pozwolił upaść żadnemu jego słowu na ziemię. 

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 6, 13C-15A. 17-20 
Bracia: 

Ciało nie jest dla rozpusty, lecz dla PANA, a PAN dla ciała. 

BÓG zaś i PANA wskrzesił, i nas również swą mocą wskrzesi. 

Czyż nie wiecie, że ciała wasze są członkami CHRYSTUSA? 

Ten zaś, kto się łączy z PANEM, jest z NIM jednym duchem. 

Strzeżcie się rozpusty! 

Bo czyż jakikolwiek grzech popełniony przez człowieka jest poza ciałem? 

Lecz ja wam mówię, kto grzeszy rozpustą, przeciwko własnemu ciału 

grzeszy. 

Czyż nie wiecie, że ciało wasze jest przybytkiem DUCHA ŚWIĘTEGO, który 

w was jest, a którego macie od BOGA, i że już nie należycie do samych 

siebie? 

Za wielką bowiem cenę zostaliście nabyci. 

Chwalcie więc BOGA w waszym ciele! 

AKLAMACJAPOR. J 1, 41B. 17B ALLELUJA, ALLELUJA, ALLELUJA 

Znaleźliśmy MESJASZA, 

to znaczy CHRYSTUSA. 

Łaska i prawda przyszły przez NIEGO. 

SŁOWA EWANGELII WEDŁUG ŚW. JANAJ 1, 35-42 

Jan stał wraz z dwoma swoimi uczniami i gdy zobaczył przechodzącego 

JEZUSA, rzekł: 

„Oto BARANEK BOŻY”. 

Dwaj uczniowie usłyszeli, jak mówił, i poszli za JEZUSEM. 

JEZUS zaś, odwróciwszy się i ujrzawszy, że oni idą za NIM, rzekł do nich: 

»Czego szukacie?« 

Oni powiedzieli do NIEGO: 

„RABBI!” — to znaczy: NAUCZYCIELU — „gdzie mieszkasz?” 

Odpowiedział im: 

»Chodźcie, a zobaczycie«. 

Poszli więc i zobaczyli, gdzie mieszka, i tego dnia pozostali u NIEGO. 

Było to około godziny dziesiątej. 

Jednym z dwóch, którzy to usłyszeli od Jana i poszli za NIM, był Andrzej, 

brat Szymona Piotra. 

Ten spotkał najpierw swego brata i rzekł do niego: 

„Znaleźliśmy MESJASZA” — to znaczy: CHRYSTUSA. 

I przyprowadził go do JEZUSA. 

A JEZUS, wejrzawszy na niego, powiedział: 

»Ty jesteś Szymon, syn Jana; ty będziesz nazywał się Kefas« — to zna-

czy: Piotr. 

http://www.swzygmunt.knc.pl/
https://www.artbible.info/art/large/574.html
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INFORMACJE PARAFIALNE 
 13-20.I.2018: parafialne zimowisko dla dzieci i młodzieży 

w Kluszkowcach. 
 15–20.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. 
 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 – składane na tacę, wpłaty indywidualne 

i na konto z przeznaczeniem na remont kościoła – Rada 
Parafialna i nasi duszpasterze składają serdeczne Bóg zapłać! 

 W 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 mają możliwości wyjazdu i od-
poczynku 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. 

ODESZLI 
W ostatnim czasie odszedł z naszego grona: 

śp. Jan OSUCH  30.XII.2017 l. 64 

Wieczne odpoczywanie racz Mu dać PANIE! 

PROGRAM WIZYTACJI DUSZPASTERSKIEJ (KOLĘDA) 

DATA MIEJSCOWOŚĆ OD KOMENTARZ 

15.I 
(poniedziałek) 

TUROWICE 
(PRZY SZOSIE) 

1600 trzech księży 
KAWĘCZYN I TUROWICE 
(OD WIERZBÓWKI DO SZOSY) 

16.I 
(wtorek) 

SŁOMCZYN 
(UL. JABŁONIOWA, OD KAWĘCZYNKA) 

1600 jeden ksiądz 

17.I 
(środa) 

SŁOMCZYN 
(UL. WILANOWSKA, NUMERY NIEPARZYSTE) 

1600 dwóch księży 

18.I 
(czwartek) 

SŁOMCZYN 
(UL. WIŚLANA) 

1600 dwóch księży 

19.I 
(piątek) 

OSIEDLE CONSTANS 1800 jeden ksiądz 

20.I 
(sobota) 

BOROWINA 930 dwóch księży 

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

INTENCJE MSZALNE I MODLITEWNE 

15.I 
(poniedziałek) 730 † Edwarda 

16.I 
(wtorek) 730  

17.I 
(środa) 730  

18.I 
(czwartek) 730  

19.I 
(piątek) 730 † Mariusza RUSY, z racji rocznicy śmierci 

20.I 
(sobota) 730 † Filipiny i Tadeusza ZIEMSKICH 

21.I 
(niedziela) 

845 † Wiesława ZDUŃCZYKA, w 3. rocznicy śmierci 

1030 
† Dariusza i Jana OLESIŃSKICH, 

Krystyny i Józefa ŚLIWKÓW 

1200 † Adama KOWALCZYKA, w 10. rocznicy śmierci 

1800 † Edwarda, Ryszarda, Sabiny, Jana i Heleny WROCHNÓW 

MISTRZOWIE SŁOWA: WOLNOŚĆ TRZEBA ZDOBYWAĆ … (JAN PAWEŁ II) 
Wolności nigdy nie można posiadać. Jest bardzo niebezpiecznie ją po-

siadać. Wolność trzeba stale zdobywać. 

Wolność jest właściwością człowieka, BÓG go stworzył wolnym. Stworzył go 

wolnym, dał mu wolną wolę bez względu na konsekwencje […] Więc wolność 

jest wymiarem bytu człowieka, wymiarem bytu osobowego i wymiarem 

bytu wspólnotowego… 

ŚW. JAN PAWEŁ II (1920, Wadowice – 2005, Watykan) – 10.VI.1987, Kraków 

PATRONKA TYGODNIA: BŁ. FELICYTA PRICET, MĘCZENNICA 
Na świat przyszła ok. 1745 w miejscowości Châtillon-sur-Sèvre (dziś Mauléon) 
w regionie Nowa Akwitania, w departamencie Deux-Sèvres, w zachodniej Francji. 

Niewiele wiadomo o jej życiu. Wiadomo, iż w czasie rewolucji francuskiej przeby-
wała w departamencie Wandea regionu Kraj Loary. 

Rewolucja wybuchła w 1789. Trzy lata później, 10.VIII.1792 drogą zbrojnego pow-
stania obalona została monarchia i powołana republika. Niebawem na gilotynie 
zginął król francuski, Ludwik XVI. 

Lewacka republika szybko wdała się w zbrojne konflikty z sąsiadami. W ciągu 
następnego roku z dnia na dzień sytuacja się pogarszała, zarówno pod względem 
militarnym, jak gospodarczym i społecznym. Wówczas powołano do istnienia Ko-
mitet Ocalenia Narodowego, który 27.VII.1793 przejął najbardziej lewicowy klub 
parlamentarny, tzw. jakobini. Powstały w 1789 jako tzw. Klub Bretoński 10.VIII.1790 
przeistoczył się, a jakże, w Stowarzyszenie Przyjaciół Konstytucji (fr. Société des amis 

de la Constitution). Po powstaniu republiki przemianował się na Stowarzyszenie 
Przyjaciół Wolności i Równości. Na jego czele stanął osławiony Maksymilian 
Robespierre. 

Rozpoczęły się rządy terroru. 

W Wandei przed rewolucją Kościół posiadał ok. 10% ziemi, na przestrzeni setek lat 
darowanej mu w zapisach testamentowych przez miejscowych mieszkańców. 
Zgodnie z intencjami darczyńców stanowiła ona podstawę utrzymania duchowień-
stwa i kościołów, służyła do walki z ubóstwem oraz utrzymaniu szkół i szpitali. 

Tymczasem już w XI.1789 rewolucyjne Zgromadzenie Narodowe skonfiskowało 
dobra kościelne, które szybko rozkradziono. Padły łupem rozmaitej maści „rewolu-
cjonistów”. Mieszkańcy zostali bez opieki medycznej, społecznej i wielu szkół. 

W I.1791 padły pierwsze ofiary wśród osób cywilnych broniących swoich 
duszpasterzy, których w międzyczasie lewacy zaczęli zmuszać do podpisywania 
tzw. Cywilnej Konstytucji Kleru, na podstawie której mieli wypowiadać posłuszeń-
stwo papieżowi a przysięgać władzom cywilnym. W VIII.1792 w miasteczku 
Breissure zamordowali ok. 500 nieuzbrojonych parafian, przeciwstawiających się 
eksmisji sióstr z pobliskiego klasztoru… 

10.III.1793 w Wandei wybuchło powstanie. Tydzień później lewacy w Paryżu uch-
walili dekret skazujący na śmierć każdego buntownika schwytanego z bronią 
w ręku. 1.VIII.1793 Komitet Ocalenia Narodowego, pod rządami jakobińskimi, 
wydał rozkaz generałowi Turreau: „Przeprowadzić eksterminację wszystkich 
powstańców, do ostatniego człowieka. Spalić ich farmy, wygnieść tych tchórzy 
jak pchły. Skruszyć tych ohydnych Wandejczyków”… 

I Wandeę „skruszono” – powstanie padło 23.XII.1793… 

Stało się to preludium do ludobójczej eksterminacji departamentu. Angers i są-
siednie Avrillé padły łupem rewolucjonistów 10.XII.1973. Rozpoczęły się represje. 
Zaczęły działać „trybunały rewolucyjne”. Jeden z rewolucyjnych przywódców miał 
rzec: „Przysięgam, Wandea stanie się pustynią”. I rzeczywiście, od I.1794 
do IV.1794 lewacy zamordowali w zbiorowych egzekucjach ok. 2,000 osób, kobiet 
i mężczyzn, młodych i starych. 

Felicyta, która podąża-
ła za armią powstańczą, 
została szybko schwy-
tana i 18.I.1794 roz-
strzelana. Wraz z nią 
zamordowano kilku ka-
płanów, zakonnic i osób 
świeckich, w tym Moni-
kę Pichery, Karolinę Lu-
cas i Wiktorię Gusteau. 

20.I.1794 w obliczu re-
presji Wandejczycy po-
nownie chwycili za broń. 
Odpowiedzią Paryża by-
ła taktyka „spalonej 
ziemi”. Lewacka armia, 
uformowana w tzw. „pie-

kielne kolumny”, pod dowództwem gen. Turreau, który otrzymał rozkaz 
„Eksterminować bandytów co do jednego” i przekształcił go w swój: „Obnoście 
wszystkich na ostrzach bagnetów. Wsie, zagrody, lasy, zagajniki, w ogóle wszy-
stko, co może spłonąć, będzie wydane płomieniom”, zrównały Wandeę z ziemią. 

Lewacy gwałcili kobiety na ołtarzach kościołów i rozrywali bagnetami dzieci. 
Kobiety palono żywcem w piecach, miażdżono prasą do tłoczenia wina. Z ofiar 
ściągano skóry i szyto z nich spodnie… 

W ciągu 9 miesięcy wymordowano min. 120 tys. – maks. 600 tys. okolicznych 
mieszkańców. Liczba 300 tys. zabitych wskazywana jest najczęściej. 

Felicytę wraz z trzema wspomnianymi niewiastami beatyfikował 19.II.1984, w gro-
nie 99 męczenników Angers, św. Jan Paweł II. (uroczystość 18 stycznia) 

il.: ROZSTRZELANIE W AVRILLÉ – witraż, kaplica pw. św. Ludwika, Champ des Martyrs, Avrillé ; źródło: leblogdumesnil.unblog.fr 

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 
 

http://leblogdumesnil.unblog.fr/2014/02/01/2014-17-le-1er-fevrier-nous-fetons-le-bienheureux-guillaume-repin-et-ses-98-compagnons-martyrs-2/
http://www.swzygmunt.knc.pl/

