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Na początku swojej publicznej działalności JEZUS dokonuje pierwszego znaku – na prośbę swej MATKI – podczas uczty weselnejPOR. J 2, 1-11. 

Kościół nadaje wielkie znaczenie obecności JEZUSA na godach w Kanie. 

Widzi w tym potwierdzenie, że małżeństwo jest czymś dobrym, oraz zapowiedź, że od tej pory będzie ono skutecznym znakiem obecności CHRYSTUSA. [KKK, 1613] 

DRUGA NIEDZIELA ZWYKŁA 

 

WODA W WINO — WEISTLING, Morgan (ur. 1964, Kalifornia) 
1998–2012; źródło: www.christcenteredmall.com 

Z KSIĘGI PROROKA IZAJASZAIZ 62, 1-5 
Przez wzgląd na Syjon nie umilknę, 

przez wzgląd na Jerozolimę nie spocznę, 

dopóki jej sprawiedliwość nie błyśnie jak zorza 

i zbawienie jej nie zapłonie jak pochodnia. 

Wówczas narody ujrzą twą sprawiedliwość 

i chwałę twoją wszyscy królowie. 

I nazwą cię nowym imieniem, 

które usta PANA określą. 

Będziesz prześliczną koroną w rękach PANA, 

królewskim diademem w dłoni twego BOGA. 

Nie będą więcej mówić o tobie „Porzucona”, 

o krainie twej już nie powiedzą „Spustoszona”. 

Raczej cię nazwą „Moje w niej upodobanie”, 

a krainę twoją – „Poślubiona”. 

Albowiem spodobałaś się PANU 

i twoja kraina otrzyma męża. 

Bo jak młodzieniec poślubia dziewicę, 

tak twój BUDOWNICZY ciebie poślubi, 

i jak oblubieniec weseli się z oblubienicy, 

tak BÓG twój tobą się rozraduje. 

PSALM RESPONSORYJNYPS 96 (95), 1-2A. 2B-3. 7-8. 9 I 10AC (R.: POR. 3) 

REFREN: Pośród narodów głoście chwałę PANA 

Śpiewajcie Panu pieśń nową, 

śpiewaj PANU, ziemio cała. 

Śpiewajcie PANU, 

sławcie JEGO imię. 

Każdego dnia głoście JEGO zbawienie. 

Głoście JEGO chwałę wśród wszystkich narodów, 

rozgłaszajcie JEGO cuda 

pośród wszystkich ludów. 

Oddajcie PANU, rodziny narodów, 

oddajcie PANU chwałę i uznajcie JEGO potęgę. 

Oddajcie PANU chwałę należną JEGO imieniu, 

przynieście dary i wejdźcie na JEGO dziedzińce. 

Uwielbiajcie PANA w świętym przybytku, 

zadrżyj, ziemio cała, przed JEGO obliczem. 

Głoście wśród ludów, że PAN jest królem, 

będzie sprawiedliwie sądził ludy. 

Z PIERWSZEGO LISTU ŚW. PAWŁA APOSTOŁA DO KORYNTIAN1 KOR 12, 4-1 
Bracia: 

Różne są dary łaski, 

lecz ten sam DUCH; 

różne też są rodzaje posługiwania, 

ale jeden PAN; 

różne są wreszcie działania, 

lecz ten sam BÓG, 

sprawca wszystkiego we wszystkich. 

Wszystkim zaś objawia się DUCH dla wspólnego dobra. 

Jednemu dany jest przez DUCHA dar mądrości słowa, 

drugiemu umiejętność poznawania według tego samego DUCHA, 

innemu jeszcze dar wiary w tymże DUCHU, 

innemu łaska uzdrawiania przez tego samego DUCHA, 

innemu dar czynienia cudów, 

innemu proroctwo, 

innemu rozpoznawanie duchów, 

innemu dar języków 

i wreszcie innemu łaska tłumaczenia języków. 

Wszystko zaś sprawia jeden i ten sam DUCH, 

udzielając każdemu tak, jak chce. 

AKLAMACJAPOR. 2 TES 2, 14 Alleluja, Alleluja, Alleluja 

BÓG wezwał nas przez Ewangelię, 

abyśmy dostąpili chwały PANA naszego, 

JEZUSA CHRYSTUSA. 

SŁOWA EWANGELII WEDŁUG ŚW. JANAJ 2, 1-11 
W Kanie Galilejskiej odbywało się wesele 

i była tam MATKA JEZUSA. 

Zaproszono na to wesele także JEZUSA i JEGO uczniów. 

A kiedy zabrakło wina, MATKA JEZUSA rzekła do NIEGO: 

„Nie mają wina”. 

JEZUS JEJ odpowiedział: 

»Czyż to MOJA lub TWOJA sprawa, NIEWIASTO? 

Czy jeszcze nie nadeszła godzina MOJA?« 

Wtedy MATKA JEGO powiedziała do sług: 

«Zróbcie wszystko, cokolwiek wam powie». 

Stało zaś tam sześć stągwi kamiennych 

przeznaczonych do żydowskich oczyszczeń, 

z których każda mogła pomieścić dwie lub trzy miary. 

JEZUS rzekł do sług: 

»Napełnijcie stągwie wodą«. 

I napełnili je aż po brzegi. 

Potem powiedział do nich: 

»Zaczerpnijcie teraz i zanieście staroście weselnemu«. 

Ci więc zanieśli. 

Gdy zaś starosta weselny skosztował wody, która stała się winem – 

a nie wiedział, skąd ono pochodzi, 

ale słudzy, którzy czerpali wodę, wiedzieli – 

przywołał pana młodego i powiedział do niego: 

„Każdy człowiek stawia najpierw dobre wino, 

a gdy się napiją, wówczas gorsze. 

Ty zachowałeś dobre wino aż do tej pory”. 

Taki to początek znaków uczynił JEZUS w Kanie Galilejskiej. 

Objawił SWOJĄ chwałę 

i uwierzyli w NIEGO JEGO uczniowie. 

https://www.christcenteredmall.com/stores/art/weistling/water_to_wine.htm
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INFORMACJE PARAFIALNE 
 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. 

 21–26.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 

21.I 
(poniedziałek) 

CIECISZEW 1600 dwóch księży 

22.I 
(wtorek) 

CIECISZEW 
(ROLNICZY) 

1600 jeden ksiądz 

23.I 
(środa) 

TUROWICE 
(PRZY SZOSIE) 1600 trzech księży 

KAWĘCZYN I TUROWICE 
(OD WIERZBÓWKI DO SZOSY) 

24.I 
(czwartek) 

PARCELA 
(UL. GRZYBOWSKA I PODLASKA) 

1600 dwóch księży 

25.I 
(piątek) 

PARCELA 
(UL. BACZYŃSKIEGO) 

1600 dwóch księży 

26.I 
(sobota) 

BRZEŚCE 
(STRONA D. PGR-U) 

930 trzech księży 

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

 23.I (środa): Spotkanie informacyjne nowopowstającej Mikro-
szkoły Konstancin o 1800 w Domu Rekolekcyjnym Dobry 
Zakątek w Konstancinie przy ul. Słowackiego 8 (wjazd 

od ul. Deotymy). 
Mikroszkoła Konstancin współtworzona jest m.in. przez naszych 
parafian. Działająca na zasadzie spółdzielni rodziców szkoła 
będzie prowadzić naukę w oparciu o wartości chrześcijań-
skie, twórcze metody pracy i indywidualne podejście 
do ucznia. Zaprasza! dzieci do zerówki i pierwszej klasy. 

Więcej informacji na plakacie w gablocie przed kościołem. 
 25.I (piątek): Jak w każdy 4. piątek miesiąca modlitewne spot-

kanie „RÓŻANIEC RODZICÓW ZA DZIECI” – po Mszy św. o 1800. 
Zapraszamy! 

 Chrzty w styczniu w 4. niedzielę miesiąca, 27.I, na sumie. 
 28.I–3.II: Zimowisko dla dzieci i młodzieży w Kluszkowcach. 

Koszt 1,300 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! 

 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. Andrzej PETEREK  8.I.2019 l. 68 

śp. Stefan POSTEK  4.I.2019 l. 73 

Wieczne odpoczywanie racz Im dać PANIE! 

INTENCJE MSZALNE I MODLITEWNE 

21.I 
(poniedziałek) 

730  

  

22.I 
(wtorek) 

730 † cierpiących w czyśćcu 

  

23.I 
(środa) 

730  

  

24.I 
(czwartek) 

730  

  

25.I 
(piątek) 

730  

1800 
w intencji wszystkich dzieci objętych modlitwą RÓŻAŃCA RODZICÓW, 

a w szczególności o BOŻE błogosławieństwo i wszelkie potrzebne łaski 

dla Weroniki, z racji 18. urodzin 

26.I 
(sobota) 

730 

† Jerzego MOLAKA, w 1. rocznicę śmierci, 

Heleny i Karoliny MOLAK, 

Krzysztofa SZEWCZYKA, w 1. rocznicę śmierci, 

zmarłych z rodziny SZWECZYKÓW 

  

27.I 
(niedziela) 

845 † Krzysztofa, Magdaleny, Celiny i Jana PARADOWSKICH  

1030 † Rafała FABISIAKA, w 1. rocznicę śmierci 

1200 

† Wiesława ZDUŃCZYKA, w 4. rocznicę śmierci, 

Marianny ZDUŃCZYK 

o błogosławieństwo BOŻE i wszelkie potrzebne łaski 

dla Marii, z racji 70. urodzin 

1800 † Dariusza Piotra OLESIŃSKIEGO, w 9. rocznicę śmierci 

BISKUPI WARSZAWSCY: ZYGMUNT SZCZĘSNY FELIŃSKI, CZ.XVII 

Od VII.1863 abp ZYGMUNT SZCZĘSNY FELIŃSKI przebywał na zesłaniu w Ja-

rosławiu nad Wołgą. Pozostawał jednak nadal metropolitą warszawskim. 

Jak wyjaśniał w swoich zapiskach: 

„Wyrok cesarski [cara Aleksandra II], usuwający mię ostatecznie od zarządu 

archidiecezją warszawską, podpisany został w początku kwietnia 1864 roku, 

w lipcu zaś[— 30.VII.1864 — ]Ojciec Święty Pius IX wydał encyklikę ['Ubi 

Urbaniano'] do biskupów polskich, w której uskarżając się przed całym 

katolickim światem na prześladowania, jakich Kościół polski doznaje 

ze strony rosyjskiego rządu, wspomina o niesłychanym dotąd pokuszeniu się 

świeckiej władzy o odjęcie biskupowi duchownej jurysdykcji, jak się to stało 

na mojej osobie. Przy czym Ojciec Święty ogłasza dekret cesarski za nie-

ważny i poleca uznawać mię i nadal za prawego arcybiskupa 

warszawskiego”… 

W związku z tym wraz z upływem lat Rosjanie niejednokrotnie próbowali 

zmusić ZYGMUNTA do rezygnacji. Bezskutecznie. 

Pisał: „Życie płynęło cicho, jednostajnie; tylko niedziele i święta odróżniały 

się od dni powszednich uroczystszym nabożeństwem i liczniejszym 

zebraniem parafian do kaplicy”… 

Dopiero po śmierci cara Aleksandra II w 1881 pojawiła się szansa na zakoń-

czenie zesłania w Jarosławiu. Rozpoczęły się rozmowy Stolicy Apostolskiej 

z Kremlem. „Pertraktacje ciągnęły się wszakże jeszcze lat parę, aż do-

wiedziałem się wreszcie stanowczo, że dopiero z powodu koronacji 

Aleksandra III otrzymam oficjalne pozwolenie wyjechania za granicę. Było to 

w końcu 1882 roku; korzystając więc z rozpoczynającej się zimy, zabrałem 

się do spisania mych pamiętników…” 

„Koronacja [nowego cara] miała się odbyć 16 maja 1883 roku, mnie jednak 

gubernator tygodniem przed tym zawiadomił oficjalnie, że mogę bez przesz-

kody wyjechać za granicę, bylebym ominął w drodze Warszawę […] Wieczorem 

zebrali się u mnie po raz ostatni moi ukochani parafianie, nazajutrz zaś 

po Mszy wyruszyłem przez Moskwę i Brześć Litewski do Lwowa”… 

Zesłanie trwało 20 lat – bez dwóch tygodni… 

Wyjazd doszedł do skutku dzięki papieskiej zgodzie na zakończenie posługi 

ZYGMUNTA na stolicy warszawskiej. 15.III.1883 ZYGMUNT, na prośbę papieża, 

zrezygnował formalnie z funkcji arcybiskupiej w Warszawie i otrzymał 

nominację na tytularnego arcybiskupa starożytnej diecezji Tarsu. 

Ze Lwowa w zaborze austriackim udał się do Krakowa, a stamtąd do Rzymu 

– witany wszędzie po drodze jako bohater narodowy. 

W Rzymie natychmiast spotkał się papieżem Leonem XIII… 

Osiadł w wiosce Dźwiniaczka, w obwodzie tarnopolskim zaborczego Cesar-

stwa Austro-Węgier. Został kapelanem kaplicy przy dworku hr. Heleny Kozie-

brodzkiej. Zajął się duszpasterstwem wśród ludu wiejskiego. Organizował 

misje ludowe, urządzał rekolekcje, głosił kazania, długie godziny spędzał 

w konfesjonale, uroczyście celebrował nabożeństwa, szerzył cześć 

NAJŚWIĘTSZEJ MARYI PANNY, krzewił III Zakon św. Franciszka. 

Warszawy już nigdy nie zobaczył… dokończenie 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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