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Odnalezienie JEZUSA w świątyniPOR. ŁK 2, 41-52 jest jedynym wydarzeniem, które przerywa milczenie Ewangelii o ukrytych latach JEZUSA. 

JEZUS pozwala tu dostrzec tajemnicę swego całkowitego poświęcenia się posłaniu wypływającemu z JEGO BOŻEGO synostwa: 

 »Czy nie wiedzieliście, że powinienem być w tym, co należy do MEGO OJCA?«ŁK 2, 49. 

MARYJA i Józef „nie rozumieli” tych słów, ale przyjęli je w wierze, a MARYJA „chowała wiernie wszystkie te wspomnienia w SWYM sercu”ŁK 2, 51 przez wszystkie 

lata, gdy JEZUS pozostawał ukryty w milczeniu zwyczajnego życia. [KKK, 148 (fragm.), 149] 

ŚWIĘTO ŚWIĘTEJ RODZINY JEZUSA, MARYI I JÓZEFA 

 

ODNALEZIENIE JEZUSA W JEROZOLIMIE 

witraż, kościół pw. św. Józefa, Mogadore, Ohio; źródło: crosstippedchurches.blogspot.com 

Z PIERWSZEJ KSIĘGI SAMUELA1 SM 1, 20-22. 24-28 
Anna poczęła i po upływie dni urodziła syna, i nazwała go imieniem 

Samuel, ponieważ mówiła: 

„Uprosiłam go u PANA”. 

Elkana udał się z całą rodziną, by złożyć PANU doroczną ofiarę i wypełnić 

swój ślub. 

Anna zaś nie poszła, lecz oświadczyła swemu mężowi: 

„Gdy chłopiec będzie odstawiony od piersi, zaprowadzę go, żeby 

się pokazał przed obliczem PANA i aby tam pozostał na zawsze”. 

Gdy go odstawiła, wzięła go z sobą w drogę, zabierając również trzyletniego 

cielca, jedną efę mąki i bukłak wina. 

Przyprowadziła go do domu PANA, do Szilo. 

Chłopiec był jeszcze mały. 

Zabili cielca i poprowadzili chłopca przed Helego. 

Powiedziała ona wówczas: 

„Pozwól, panie mój! Na twoje życie! To ja jestem ową kobietą, 

która stała tu przed tobą i modliła się do PANA. 

O tego chłopca się modliłam,i spełnił PAN prośbę, którą do NIEGO 

zanosiłam. Oto ja oddaję go PANU. 

Po wszystkie dni, jak długo będzie żył, zostaje oddany PANU”. 

I oddali tam pokłon PANU. 

PSALM RESPONSORYJNYPS 84 (83), 2-3. 5-6. 9-10 (R.: POR. 5A) 

REFREN: Szczęśliwi, którzy mieszkają w TWYM domu 

Jak miłe są TWOJE przybytki, 

PANIE zastępów! 

Dusza moja stęskniona pragnie przedsionków PAŃSKICH, 

serce moje i ciało radośnie wołają do BOGA żywego. 

Szczęśliwi, którzy mieszkają w domu TWOIM, PANIE, 

nieustannie wielbiąc CIEBIE. 

Szczęśliwi, których moc jest w TOBIE, 

którzy zachowują ufność w swym sercu. 

PANIE zastępów, usłysz modlitwę moją, 

nakłoń ucha, BOŻE Jakuba. 

Spójrz, BOŻE, Tarczo nasza, 

wejrzyj na twarz TWOJEGO pomazańca. 

Z PIERWSZEGO LISTU ŚW. JANA APOSTOŁA1 J 3, 1-2. 21-24 
Najmilsi: 

Popatrzcie, jaką miłością obdarzył nas ojciec: 

zostaliśmy nazwani dziećmi BOŻYMI, i rzeczywiście nimi jesteśmy. 

Świat zaś dlatego nas nie zna, że nie poznał JEGO. 

Umiłowani, obecnie jesteśmy dziećmi BOŻYMI, ale jeszcze się nie ujawniło, 

czym będziemy. 

Wiemy, że gdy się objawi, będziemy do NIEGO podobni, bo ujrzymy GO 

takim, jakim jest. 

Umiłowani, jeśli serce nas nie oskarża, to mamy ufność w BOGU, a o co 

prosić będziemy, otrzymamy od NIEGO, ponieważ zachowujemy JEGO 

przykazania i czynimy to, co się JEMU podoba. 

Przykazanie zaś JEGO jest takie, 

abyśmy wierzyli w imię JEGO SYNA, JEZUSA CHRYSTUSA, 

i miłowali się wzajemnie tak, jak nam nakazał. 

Kto wypełnia JEGO przykazania, trwa w BOGU, a BÓG w nim; 

a to, że trwa ON w nas, poznajemy po DUCHU, którego nam dał. 

AKLAMACJAPOR. DZ 16, 14B Alleluja, Alleluja, Alleluja 

Otwórz, PANIE, nasze serca, 

abyśmy uważnie słuchali 

słów SYNA TWOJEGO. 

SŁOWA EWANGELII WEDŁUG ŚW. ŁUKASZAŁK 2, 41-52 
Rodzice JEZUSA chodzili co roku do Jeruzalem na Święto Paschy. 

Gdy miał lat dwanaście, udali się tam zwyczajem świątecznym. 

Kiedy wracali po skończonych uroczystościach, został młody JEZUS w Jero-

zolimie, a tego nie zauważyli JEGO Rodzice. 

Przypuszczając, że jest wśród pątników, uszli dzień drogi i szukali GO 

między krewnymi i znajomymi. 

Gdy GO nie znaleźli, wrócili do Jeruzalem, szukając GO. 

Dopiero po trzech dniach odnaleźli GO w świątyni, 

gdzie siedział między nauczycielami, 

przysłuchiwał się im i zadawał pytania. 

Wszyscy zaś, którzy GO słuchali, byli zdumieni bystrością JEGO umysłu 

i odpowiedziami. 

Na ten widok zdziwili się bardzo, a JEGO MATKA rzekła do NIEGO: 

„SYNU, czemu nam to uczyniłeś? 

Oto ojciec TWÓJ i JA z bólem serca szukaliśmy CIEBIE”. 

Lecz ON im odpowiedział: 

»Czemu MNIE szukaliście? Czy nie wiedzieliście, że powinienem 

być w tym, co należy do mego OJCA?« 

Oni jednak nie zrozumieli tego, co im powiedział. 

Potem poszedł z nimi i wrócił do Nazaretu; i był im poddany. 

A MATKA JEGO chowała wiernie wszystkie te sprawy w swym sercu. 

JEZUS zaś czynił postępy w mądrości, w latach i w łasce u BOGA i u ludzi. 

http://crosstippedchurches.blogspot.com/2008/10/missing-boy-jesus-found-in-temple.html
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INFORMACJE PARAFIALNE 
 31.XII.2018 (poniedziałek): Ostatni dzień roku kalendarzowego. 

 O 1800 Msza św. dziękczynna za mijający AD 2018. 
 1.I.2019 (wtorek): 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! 
 2–5.I (środa–sobota): Trwa wizytacja duszpasterska – KOLĘDA. 

Za wszystkie ofiary składane w czasie kolędy – prze-
znaczone zostaną na remont kościoła – nasi duszpasterze 
z góry składają serdeczne Bóg zapłać! Program  poniżej. 
Uwaga: Od 2.I.2018 do końca trwania kolędy nie ma 

Mszy św. o 1800 w dni powszednie. 

PROGRAM WIZYTACJI DUSZPASTERSKIEJ (KOLĘDA) 

DATA MIEJSCOWOŚĆ OD KOMENTARZ 

2.I 
(środa) 

OSIEDLE BRZEŚCE 1600 dwóch księży 

3.I 
(czwartek) 

OBORY 
(OD PAŁACU DO NR 10) 

1600 jeden ksiądz 

5.I 
(sobota) 

PODŁĘCZE 930 
dwóch księży: 

jeden od strony Podłęcza, 
drugi od Kawęczyna 

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

 4.I (piątek): 1. 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 1830 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! 

 5.I (sobota): 1. SOBOTA MIESIĄCA: 
 Wszystkich czcicieli MATKI BOŻEJ zapraszamy! na Mszę św. 

o 1800, a po Mszy na różaniec – w ramach Nabożeństwa 
Pięciu Pierwszych Sobót Miesiąca. 

 Parafialna schola oraz Oaza zapraszają! na rodzinne 

kolędowanie, o 1600, w Domu Ludowym w Słomczynie. 
 6.I (niedziela): Uroczystość OBJAWIENIA PAŃSKIEGO – TRZECH KRÓLI: 

 Msze św. w porządku niedzielnym. 
 Poświęcenie kadzidła i kredy podczas każdej Mszy św. 

 Ofiary na spłatę zobowiązań związanych z trwającym re-
montem kościoła można nadal składać np. na konto para-
fialne: 

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! 

 28.I–3.II: Zimowisko dla dzieci i młodzieży w Klusz-
kowcach. Koszt 1,300 zł. Informacje i zapisy 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. 

 30.IX–11.X: Pielgrzymka do Gruzji i Armenii. Koszt: 3.990 zł. 
Program – na stoliku pod chórem. Warto rozważyć! 

ODESZLI 
W ostatnim czasie odeszła z naszego grona: 

śp. Krystyna KRZEMIŃSKA  16.XII.2018 l. 85 

Wieczne odpoczywanie racz Jej dać PANIE! 

INTENCJE MSZALNE I MODLITEWNE 

31.XII 
(poniedziałek) 

730 dziękczynna, za mijający rok 

1800 dziękczynna, za mijający rok 

1.I 
(wtorek) 

845 
† Zdzisława, Jarosława i Pawła GUTTÓW, 

zmarłych z rodzin SOĆKÓW i GUTTÓW 

1030 o BOŻE błogosławieństwo dla rodziny 

1200 
† Mieczysława, Franciszka i Marianny MICHALSKICH, 

Jana i Stefanii LACHÓW 

1800 
† Genowefy i Zbigniewa GUTOWSKICH, 

zmarłych z rodzin GUTOWSKICH i JANISZKÓW 

2.I 
(środa) 

730 o nawrócenie grzeszników 

  

3.I 
(czwartek) 

730 w pewnej intencji 

  

4.I 
(piątek) 

730  

1545 † Genowefy JANUSZ, z racji imienin 

1800 † Zbigniewa, w 11. rocznicę śmierci, i Jadwigi AMBROZIKÓW 

5.I 
(sobota) 

730 w pewnej intencji 

1800 o nawrócenie grzeszników 

6.I 
(niedziela) 

845 
† Zdzisława NOGALA, w 6. rocznicę śmierci, 

Jana NOGALA, rodziców NOGALÓW i HAKOWSKICH 

1030 dziękczynna, z racji imienin Kacpra 

1200 † Edwarda WROCHNY, w 2. rocznicę śmierci 

1800 † Rafała FABISIAKA 

BISKUPI WARSZAWSCY: ZYGMUNT SZCZĘSNY FELIŃSKI, CZ.XV 

15.III.1863 abp ZYGMUNT SZCZĘSNY FELIŃSKI napisał list do cara rosyjskiego: 

„Najjaśniejszy Panie! Było to zawsze przywilejem Kościoła odzywać się 

do władców tego świata w czasie wielkich nieszczęść i klęsk publicznych. 

W imię też tego przywileju i tego obowiązku, w charakterze pierwszego 

pasterza w Królestwie Polskim, śmiem zwrócić się do W[aszej] C[esarskiej] 

Mości, aby jej przedstawić naglące potrzeby mej owczarni. Krew [powstania 

styczniowego, które przed kilkudziesięciu dniami wybuchło], płynie obfitymi 

potokami, represja zaś, zamiast uspokoić umysły, coraz więcej je rozdrażnia. 

Zaklinam W[aszą] C[esarską] Mość w imię miłości chrześcijańskiej i w imię 

interesów obu narodów, aby chciała położyć koniec tej walce 

eksterminacyjnej. Instytucje, udzielone przez W[aszą] C[esarską] Mość, 

są niedostateczne do zapewnienia szczęścia krajowi. Polska nie zadowoli się 

autonomią administracyjną, potrzebuje ona życia politycznego. 

Najjaśniejszy Panie! Ujmij potężną dłonią kierownictwo polskiej sprawy; 

uczyń z Polski naród niepodległy, połączony z Rosją dynastycznym tylko 

węzłęm; jest to jedyne rozwiązanie, zdolne powstrzymać rozlew krwi i po-

łożyć stałe trwałego uspokojenia podwaliny. 

Czas nagli. Każdy dzień stracony pogłębia przepaść, dzielącą tron od narodu. 

Nie czekaj, Naj[jaśniejszy] Panie, ostatecznego wyniku walki: więcej jest 

prawdziwej wielkości w przebaczeniu cofającym się przed rzezią niźli 

w zwycięstwie wyludniającym kraj cały. Jedno wielkie słowo, godne 

wspaniałomyślności wielkiego Monarchy, wystarczy dla ocalenia naszego. 

Oczekujemy go z ust W[aszej] C[esarskiej] Mości. Śmiem ufać, iż Monarcha, 

który pomimo tylu przeszkód wyzwolił od poddaństwa dwadzieścia milionów 

włościan, aby z nich swobodnych uczynić obywateli, nie cofnie się przed 

równie chalebnym zadaniem uszczęśliwienia tak bardzo utrapionego narodu. 

Najjaśniejszy Panie! OPATRZNOŚĆ to zleciła Ci rządy tego narodu, ona też 

wesprze Cię i ONA gotuje Ci koronę wiekuistej chwały, jeśli osuszysz wreszcie 

te łez i krwi potoki, co płyną od tak dawna w Polsce. 

Przebacz, Najjaśniejszy Panie, śmiałość słów moich, lecz chwila zbyt jest 

uroczysta. Przebacz pasterzowi, który będąc świadkiem nieogarnionych 

nieszczęść, śmie wstawiać się za trzodą swoją”… 

List przedłożył ks. Konstantemu, sprawującemu w imieniu brata, cara 

Aleksandra II, funkcję namiestnika Królestwa Polskiego. Ten nie przekazał 

go jednak na dwór w Sankt Petersburgu, w związku z czym abp FELIŃSKI 

zagroził jego wydrukiem w prasie zagranicznej. Tak rzeczywiście się stało – 

w pierwszych dniach VI.1863 list ukazał się w paryskim „Monitorze”. 

FELIŃSKI zdążył jeszcze raz sprzeciwić się ks. Konstantemu i mimo pogróżek 

o możliwości użycia wojska do rozproszenia tłumów poprowadził 4.VI.1863 

ulicami Warszawy procesję Bożego Ciała. 10 dni później wyruszył, wezwany 

przez cara, do Sankt Petersburga koleją, pod ochroną agentów rosyjskich. 

Do Warszawy już nigdy nie wrócił. …ciąg dalszy nastąpi… 

NIECH TEN, KTÓRY JEST W „TYM, CO NALEŻY DO JEGO OJCA” 
będzie z nami przez wszystkie dni Nowego 2019 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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