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Ci, którzy przez wiarę i chrzest należą do CHRYSTUSA, powinni wyznawać swoją wiarę chrzcielną wobec ludzipor. Mt 10, 32; Rz 10, 9. [KKK, 44 (fragm.] 

ŚWIĘTO CHRZTU PAŃSKIEGO 

 

CHRZEST CHRYSTUSA — ALLORI, Aleksander (1535, Florencja – 1607, Florencja) 
fragm., 1591, olejny na płótnie, Galleria dell' Accademia, Florencja; źródło: www.reprodart.com 

Z KSIĘGI PROROKA IZAJASZAIZ 40, 1-5. 9-11 
»Pocieszajcie, pocieszajcie mój lud!« 

– mówi wasz BÓG. 

»Przemawiajcie do serca Jeruzalem 

i wołajcie do niego, 

że czas jego służby się skończył, 

że nieprawość jego odpokutowana, 

bo odebrało z ręki PANA karę w dwójnasób 

za wszystkie swe grzechy«. 

Głos się rozlega: 

»Drogę PANU przygotujcie na pustyni, 

wyrównajcie na pustkowiu gościniec dla naszego BOGA! 

Niech się podniosą wszystkie doliny, 

a wszystkie góry i pagórki obniżą; 

równiną niechaj się staną urwiska, 

a strome zbocza niziną. 

Wtedy się chwała PAŃSKA objawi, 

razem ją każdy człowiek zobaczy, 

bo usta PAŃSKIE to powiedziały«. 

Wstąp na wysoką górę, 

zwiastunko dobrej nowiny na Syjonie! 

Podnieś mocno twój głos, 

zwiastunko dobrej nowiny w Jeruzalem! 

Podnieś głos, nie bój się! 

Powiedz miastom judzkim: 

„Oto wasz BÓG! 

Oto PAN BÓG przychodzi z mocą 

i ramię JEGO dzierży władzę. 

Oto JEGO nagroda z NIM idzie 

i przed NIM JEGO zapłata. 

Podobnie jak pasterz pasie ON SWĄ trzodę, 

gromadzi ją SWOIM ramieniem, 

jagnięta nosi na SWEJ piersi, 

owce karmiące prowadzi łagodnie”. 

PSALM RESPONSORYJNYPS 104 (103), 1-2A. 3B-4. 24-25. 27-28. 29B-30 (R.: POR. 1A) 

REFREN: Chwal i błogosław, duszo moja, PANA 

Wyzwoli bowiem biedaka, który go wzywa, 

Błogosław, duszo moja, PANA, 

BOŻE mój, PANIE, TY jesteś bardzo wielki! 

odziany w majestat i piękno, 

światłem okryty jak płaszczem. 

Chmury są TWOIM rydwanem, 

przechadzasz się na skrzydłach wiatru. 

Wichry używasz za SWYCH posłów, 

sługami TWOIMI ogień i płomienie. 

Jak liczne są dzieła TWOJE, PANIE! 

TY wszystko mądrze uczyniłeś, 

ziemia jest pełna TWOICH stworzeń. 

Oto jest morze, ogromne i szerokie, 

a w nim żyjątek bez liku, 

zwierząt wielkich i małych. 

Wszystko to czeka na CIEBIE, 

byś dał im pokarm we właściwym czasie. 

Gdy im dajesz, zbierają, 

gdy otwierasz SWĄ rękę, 

sycą się TWYM dobrem. 

Kiedy odbierasz im oddech, marnieją 

i w proch się obracają. 

Stwarzasz je, napełniając SWYM duchem, 

i odnawiasz oblicze ziemi. 

Z LISTU ŚW. PAWŁA APOSTOŁA DO TYTUSATT 2, 11-14; 3, 4-7 
Ukazała się łaska BOGA, 

która niesie zbawienie wszystkim ludziom 

i poucza nas, 

abyśmy wyrzekłszy się bezbożności i żądz światowych, 

rozumnie i sprawiedliwie, i pobożnie żyli na tym świecie, 

oczekując błogosławionej nadziei 

i objawienia się chwały wielkiego BOGA 

i zbawiciela naszego, JEZUSA CHRYSTUSA, 

który wydał samego siebie za nas, 

aby odkupić nas od wszelkiej nieprawości 

i oczyścić lud wybrany sobie na własność, 

gorliwy w spełnianiu dobrych uczynków. 

Gdy ukazała się dobroć i miłość ZBAWICIELA naszego, BOGA, do ludzi, 

nie ze względu na sprawiedliwe uczynki, jakie spełniliśmy, 

lecz z miłosierdzia SWEGO zbawił nas 

przez obmycie odradzające i odnawiające w DUCHU ŚWIĘTYM, 

którego wylał na nas obficie 

przez JEZUSA CHRYSTUSA, ZBAWICIELA naszego, 

abyśmy usprawiedliwieni JEGO łaską, 

stali się w nadziei dziedzicami życia wiecznego. 

AKLAMACJAPOR. ŁK 3, 16 Alleluja, Alleluja, Alleluja 

Jan powiedział: 

„Idzie mocniejszy ode mnie; 

ON będzie was chrzcił DUCHEM ŚWIĘTYM 

i ogniem”. 

SŁOWA EWANGELII WEDŁUG ŚW. ŁUKASZAŁK 3, 15-16.21-22 

Gdy lud oczekiwał z napięciem 

i wszyscy snuli domysły w swych sercach 

co do Jana, 

czy nie jest MESJASZEM, 

on tak przemówił do wszystkich: 

„Ja was chrzczę wodą; 

lecz idzie mocniejszy ode mnie, 

któremu nie jestem godzien 

rozwiązać rzemyka u sandałów. 

ON będzie was chrzcił DUCHEM ŚWIĘTYM 

i ogniem”. 

Kiedy cały lud przystępował do chrztu, 

JEZUS także przyjął chrzest. 

A gdy się modlił, 

otworzyło się niebo 

i DUCH ŚWIĘTY zstąpił nad NIEGO, 

w postaci cielesnej niby gołębica, 

a z nieba odezwał się głos: 

»TY jesteś MOIM SYNEM umiłowanym, 

w TOBIE mam upodobanie«. 

https://www.reprodart.com/a/allori-alessandro/the-baptism-of-christ-6.html
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INFORMACJE PARAFIALNE 
 13.I (niedziela): Święto CHRZTU PAŃSKIEGO: 

 Zakończenie okresu NARODZENIA PAŃSKIEGO. 
 14–19.I (poniedziałek–sobota): Trwa wizytacja duszpasterska – 

KOLĘDA. Za wszystkie ofiary składane w czasie kolędy – 
przeznaczone zostaną na spłatę zobowiązań związanych 
z remontem naszego 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 

14.I 
(poniedziałek) 

SZYMANÓW 1600 dwóch księży 

15.I 
(wtorek) 

ŁYCZYN I SŁOMCZYN 
(UL. ŁYCZYŃSKA) 

1600 jeden ksiądz 

17.I 
(czwartek) 

SŁOMCZYN 
(UL. WIŚLANA) 

1600 dwóch księży 

18.I 
(piątek) 

SŁOMCZYN 
(UL. JABŁONIOWA) 

1600 
jeden ksiądz 

(od Kawęczynka) 

SŁOMCZYN 
(UL. ŚNIEŻNA, WAGAROWA, 

UROCZA) 
1600 jeden ksiądz 

19.I 
(sobota) 

GASSY 930 dwóch księży: 

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

 20.I (niedziela): 
 Na Mszę św. o 1800 zapraszamy! rodziców i dzieci, które 

przygotowują się do 1. Komunii św. Po Mszy św. 
spotkanie z rodzicami dzieci pierwszokomunijnych. 

 Chrzty w styczniu w 4. niedzielę miesiąca, 27.I, na sumie. 
Zgłoszenia do 18.I w kancelarii. Przygotowanie dla rodziców 
i chrzestnych 20.I po sumie, w kościele. 

 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! 

 Ofiary na spłatę zobowiązań związanych z trwającym re-
montem kościoła 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! 

ODESZLI 
W ostatnim czasie odeszli z naszego grona: 

śp. Zygmunt RUSA  31.XII.2018 l. 77 

śp. Genowefa BUCZEK  25.XII.2018 l. 88 

Wieczne odpoczywanie racz Im dać PANIE! 

INTENCJE MSZALNE I MODLITEWNE 

14.I 
(poniedziałek) 

730  

  

15.I 
(wtorek) 

730 † Edwarda 

  

16.I 
(środa) 

730  

  

17.I 
(czwartek) 

730  

  

18.I 
(piątek) 

730  

  

19.I 
(sobota) 

730 † Zygmunta SZCZEPAŃSKIEGO, w 1. rocznicę śmierci 

  

20.I 
(niedziela) 

845 
† Janiny WRONA, 

zmarłych z rodziny WRONÓW, 

Sabiny MATERZYŃSKIEJ 

1030 

† Dariusza KLUCZYŃSKIEGO, 

Polikarpa WILCZYŃSKIEGO, 

Józefa KLUCZYŃSKIEGO, 

Józefa OKLEJA 

1200 

† Stanisława i Eleonory CHIBIŃSKIECH, 

Jana i Anny TOMCZYKÓW, 

Janiny i Andrzeja OSIADACZÓW, 

Heleny i Jana WROCHNÓW 

1800 † Adama KOWALCZYKA 

BISKUPI WARSZAWSCY: ZYGMUNT SZCZĘSNY FELIŃSKI, CZ.XVI 

14.VI.1863 – gdy trwało jeszcze powstanie styczniowe – abp ZYGMUNT 

SZCZĘSNY FELIŃSKI wyjechał pociągiem, pod strażą, do Sankt Petersburga. 

Poprzez Wilno dojechał do miejscowości Gatczyna, gdzie nakazano mu pozo-

stać, czekając na przybycie cara. Przydzielono mu apartamenty w pałacu 

carskim – ale „w apartamencie wyższego piętra […] rozgościł się żandarmski 

kapitan z dwoma żołnierzami, w przedpokoju zaś pozostawiono aż czterech 

w dworskiej liberii lokajów […] z których dwaj towarzyszyli mi na każdą 

wycieczkę do parku, bądź pieszo, bądź powozem”, jak zanotował FELIŃSKI. 

Car nie przybył, za to po paru tygodniach pojawił się jego przedstawiciel, 

niejaki Płatonow. Przystąpił do przesłuchania. FELIŃSKI udzielił mu lekcji: 

„Mylne jest bardzo mniemanie, że religia sferę tylko oderwanych idei 

obejmuje. Jest ona owszem przede wszystkim nauką praktyczną, na to nam 

właśnie od BOGA daną, byśmy wedle niej życie nasze urządzili; i to nie tylko 

życie prywatne, ale i społeczne także; gdyż BÓG, co zarówno jest PANEM spo-

łeczeństwa, jak i pojedynczego człowieka, ma niezaprzeczone prawo doma-

gać się, by i życie publiczne, niemniej jak prywatne, zgodnie z JEGO wolą było 

urządzone. Religia […] ukazuje nam nie tylko prywatne, lecz i społeczne też o-

bowiązki, stojąc na straży zarówno praw człowieka, jak i praw narodu. Pol-

ska, przestając być państwem, nie przestała być narodem, nie utraciła przeto 

w obliczu BOGA i ludzkości praw każdemu narodowi należnych; obowiązkiem 

jest przeto sług BOŻYCH prawa te wyjaśniać i do ich zachowania zachęcać”… 

Płatonow przekazał odpowiedzi wyżej i po kilku dniach powrócił z prośbą 

o przelanie ich – na życzenie carskie – na papier. 

Następnego dnia Płatonow oznajmił ZYGMUNTOWI, „że cesarz niekontent był 

z [jego] postępowania, lecz więcej jeszcze niezadowolony był z [jego] tłumacze-

nia”, a „na mieszkanie zaś [jego] przeznaczony został Jarosław nad Wołgą”. 

Pozostawiono MU „całą pensję, jaką [pobierał] w Warszawie”. Pozostawiono 

mu też „zarząd diecezji” – „nie inaczej wszakże [będzie] mógł znosić się 

z konsystorzem, jak za pośrednictwem sekretariatu stanu w Petersburgu”. 

Nazajutrz odwieziono GO na stację kolei i omijając Sankt Petersburg, przez 

Twer, statkiem po Wołdze dowieziono do Jarosławia. 

A w Warszawie, po zesłaniu ZYGMUNTA, wprowadzono żałobę kościelną: 

zamilkły organy, dzwony i śpiewy. 

W Jarosławiu żyło tylko kilkuset katolików, wśród których zaczął prowadzić 

szeroką działalność apostolską i dobroczynną. Objęła ona także wielu no-

wych wygnańców. Pisał o ich losie: 

„Tymczasem w Warszawie i na całym obszarze polskiej ziemi zapanowało 

tak dzikie prześladowanie religii i narodowości naszej, jakiego nie było 

nawet za czasów cara Mikołaja. Po uśmierzeniu zbrojnego powstania 

nie tylko wieszano i wysyłano na Sybir tych, co w nich udział przyjęli, lecz 

wysiedlano całe wsie i zaścianki i całą ludność przepędzano jako trzodę 

w głąb Rosji dlatego tylko, że była katolicką i polskiego używała języka […] 

Rosyjska [zaś] prasa, tak oficjalna jak i niezależna, [rozniecała] we wszystkich 

klasach rosyjskiego narodu dziką ku Polakom nienawiść […] Opinia też całego 

rosyjskiego narodu, niezdolna do samoistnego sądu, tak dalece oburzyła się 

przeciwko nam, że wszystkie miejscowe klęski, jak pożary, rozboje i fałszer-

stwa, Polakom przypisywano”… 

Lata płynęły. W 1870 kolejny raz próbowano zmusić go do rezygnacji – pier-

wszy raz sugerował to już wspomniany Płatonow. Tym razem przez 5 miesię-

cy nie wypłacano mu przydzielonej pensji. Opuścił więc dość wygodne miesz-

kanie, sprzedał meble i w odległej części miasta wynajął domek, w którym 

urządził publiczną kapliczkę. 

Rok później znów próbowano – oznajmił, że zrezygnuje tylko wtedy, gdy taka 

będzie wola i decyzja Ojca św. 

Dużo pisał… ciąg dalszy nastąpi… 

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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