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JEZUS wypełnił mesjańską nadzieję Izraela w potrójnej funkcji kapłana, proroka i króla. [KKK, 436, fragm.] 

TRZECIA NIEDZIELA ZWYKŁA 

Z KSIĘGI NEHEMIASZANE 8, 2-4A. 5-6. 8-10 
Kapłan Ezdrasz przyniósł Prawo przed zgromadzenie, w którym 

uczestniczyli przede wszystkim mężczyźni, lecz także kobiety oraz wszyscy 

inni, którzy byli zdolni słuchać. 

I czytał z tej księgi, zwrócony do placu znajdującego się przed Bramą 

Wodną, od rana aż do południa przed mężczyznami, kobietami i tymi, 

którzy mogli rozumieć; a uszy całego ludu były zwrócone ku księdze 

Prawa. 

Pisarz Ezdrasz stanął na drewnianym podwyższeniu, które zrobiono w tym 

celu. 

Ezdrasz otworzył księgę na oczach całego ludu – znajdował się bowiem 

wyżej niż cały lud; a gdy ją otworzył, cały lud powstał. 

I Ezdrasz błogosławił PANA, wielkiego BOGA, a cały lud, podniósłszy ręce, 

odpowiedział: 

„Amen! Amen!” 

Potem oddali pokłon i padli przed PANEM na kolana, twarzą ku ziemi. 

Czytano więc z tej księgi, księgi Prawa BOŻEGO, dobitnie, z dodaniem 

objaśnienia, tak że lud rozumiał czytanie. 

Wtedy Nehemiasz, to jest namiestnik, oraz kapłan-pisarz Ezdrasz, jak i le-

wici, którzy pouczali lud, rzekli do całego ludu: 

„Ten dzień jest poświęcony Panu, Bogu waszemu. 

Nie bądźcie smutni i nie płaczcie!” 

Cały lud bowiem płakał, gdy usłyszał te słowa Prawa. 

I rzekł im Nehemiasz: 

„Idźcie, spożywajcie potrawy świąteczne i pijcie słodkie napoje, 

poślijcie też porcje temu, który nic gotowego nie ma: albowiem 

poświęcony jest ten dzień BOGU naszemu. A nie bądźcie 

przygnębieni, gdyż radość w PANU jest waszą ostoją”. 

PSALM RESPONSORYJNYPS 19 (18), 8-9. 10 I 15 (R.: POR. J 6, 63C) 

REFREN: Słowa TWE, PANIE, są duchem i życiem 

Prawo PańSkie jest doskonałe i pokrzepia duszę, 

świadectwo PANA jest pewne, nierozważnego uczy mądrości. 

Jego słuszne nakazy radują serce, 

jaśnieje przykazanie PANA i olśniewa oczy. 

Bojaźń PANA jest szczera i trwa na wieki, 

sądy PANA prawdziwe, wszystkie razem słuszne. 

Niech znajdą uznanie przed TOBĄ 

słowa ust moich i myśli mego serca, 

PANIE, moja OPOKO i mój ZBAWICIELU. 

Z PIERWSZEGO LISTU ŚW. PAWŁA APOSTOŁA DO KORYNTIAN1 KOR 12, 12-30 
Bracia: 

Podobnie jak jedno jest ciało, choć składa się z wielu członków, a wszy-

stkie członki ciała, mimo iż są liczne, stanowią jedno ciało, tak też jest 

i z CHRYSTUSEM. 

Wszyscy bowiem w jednym DUCHU zostaliśmy ochrzczeni, aby stanowić 

jedno CIAŁO: 

czy to Żydzi, czy Grecy, czy to niewolnicy, czy wolni. 

Wszyscy też zostaliśmy napojeni jednym DUCHEM. 

Ciało bowiem to nie jeden członek, lecz liczne członki. 

Jeśliby noga powiedziała: 

„Ponieważ nie jestem ręką, nie należę do ciała” 

– czy wskutek tego rzeczywiście nie należy do ciała? 

Lub jeśliby ucho powiedziało: 

„Ponieważ nie jestem okiem, nie należę do ciała” 

– czyż nie należałoby do ciała? 

Gdyby całe ciało było wzrokiem, gdzież byłby słuch? 

Lub gdyby całe było słuchem, gdzież byłoby powonienie? 

Lecz BÓG, tak jak chciał, stworzył różne członki, rozmieszczając każdy 

z nich w ciele. 

Gdyby całość była jednym członkiem, gdzież byłoby ciało? 

Tymczasem są wprawdzie liczne członki, ale jedno ciało. 

Nie może więc oko powiedzieć ręce: 

„Nie jesteś mi potrzebna”, 

albo głowa nogom: 

„Nie potrzebuję was”. 

Raczej nawet niezbędne bywają dla ciała te członki, które uchodzą 

za słabsze; a te, które uważamy za mało godne szacunku, tym większym 

obdarzamy poszanowaniem. 

Tak przeto szczególnie się troszczymy o przyzwoitość wstydliwych 

członków ciała, gdyż wobec tych, które nie należą do wstydliwych, 

nie istnieje taka potrzeba. 

Lecz BÓG tak ukształtował nasze ciało, że zyskały więcej szacunku członki 

z natury mało godne czci, by nie powstało rozdwojenie w ciele, lecz żeby 

poszczególne członki troszczyły się o siebie nawzajem. 

Tak więc, gdy cierpi jeden członek, współcierpią wszystkie inne członki; 

podobnie gdy jednemu członkowi okazywane jest poszanowanie, 

współradują się wszystkie członki. 

Wy przeto jesteście CIAŁEM CHRYSTUSA i poszczególnymi JEGO członkami. 

I tak ustanowił BÓG w Kościele naprzód apostołów, po wtóre proroków, 

po trzecie nauczycieli, a następnie tych, co mają moc czynienia cudów, 

potem tych, którzy uzdrawiają, którzy wspierają pomocą, którzy rządzą, 

którzy przemawiają rozmaitymi językami. 

Czyż wszyscy są apostołami? 

Czy wszyscy prorokują? 

Czy wszyscy są nauczycielami? 

Czy wszyscy mają moc czynienia cudów? 

Czy wszyscy posiadają łaskę uzdrawiania? 

Czy wszyscy mówią językami? 

Czy wszyscy potrafią je tłumaczyć? 

AKLAMACJAPOR. ŁK 4, 18 Alleluja, Alleluja, Alleluja 

»PAN posłał MNIE, 

abym ubogim niósł dobrą nowinę, 

więźniom głosił wolność« 

SŁOWA EWANGELII WEDŁUG ŚW. ŁUKASZAŁK 1, 1-4; 4, 14-21 
Wielu już starało się ułożyć opowiadanie o zdarzeniach, które się dokonały 

pośród nas, tak jak nam je przekazali ci, którzy od początku byli 

naocznymi świadkami i sługami słowa. 

Postanowiłem więc i ja zbadać dokładnie wszystko od pierwszych chwil 

i opisać ci po kolei, dostojny Teofilu, abyś się mógł przekonać o całkowitej 

pewności nauk, których ci udzielono. 

W owym czasie: 

Powrócił JEZUS mocą DUCHA 

do Galilei, a wieść o NIM roze-

szła się po całej okolicy. 

ON zaś nauczał w ich synago-

gach, wysławiany przez wszy-

stkich. 

Przyszedł również do Nazaretu, 

gdzie się wychował. 

W dzień szabatu udał się swoim 

zwyczajem do synagogi i po-

wstał, aby czytać. 

Podano MU księgę proroka Iza-

jasza. 

Rozwinąwszy księgę, znalazł 

miejsce, gdzie było napisane: 

»DUCH PAŃSKI spoczywa na MNIE, 

ponieważ MNIE namaścił i posłał 

MNIE, abym ubogim niósł dobrą 

nowinę, więźniom głosił wol-

ność, a niewidomym przejrze-

nie; abym uciśnionych odsyłał 

wolnymi, abym obwoływał rok 

łaski PANA«. 

Zwinąwszy księgę, oddał słudze i usiadł; 

a oczy wszystkich w synagodze były w NIEGO utkwione. 

Począł więc mówić do nich: 

»Dziś spełniły się te słowa Pisma, które słyszeliście«. 

il. CHRYSTYS — GIERLACH, Damian (ur. 1984, Krosno) — 2016, obraz olejny, 50×40cm; źródło: imged.p 

https://imged.pl/obraz-jezus-chrystus-portret-gierlach-gallery-18775626.html
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INFORMACJE PARAFIALNE 
 28.I–3.II: Zimowisko dla dzieci i młodzieży w Kluszkowcach. 

Pamiętajmy! o uczestnikach w naszych modlitwach! 

 W czasie rozpoczynających się ferii zimowych parafialny 
Zespół Caritas współorganizuje obóz narciarski w Szczawnicy. 

Pamiętajmy! o uczestnikach w naszych modlitwach! 

 1.II (piątek): 1. PIĄTEK MIESIĄCA: 
 Msza św. ku czci NAJŚWIĘTSZEGO SERCA PANA JEZUSA o 1800. 
 Spowiedź 1. piątkowa ½ godz. przed Mszą św. 

 2.II (sobota): Święto OFIAROWANIA PAŃSKIEGO — MATKI BOŻEJ 

GROMNICZNEJ. 
 Msze św. o 845 i 1800. 
 Poświęcenie gromnic podczas każdej Mszy św. 
 Ofiary zbierane na tacę przeznaczone będą na pomoc 

zakonom klauzurowym. 
 1. SOBOTA MIESIĄCA: 

 Po Mszy św. o 1800 różaniec… 

 3.II (niedziela): 
 Po sumie comiesięczna adoracja NAJŚWIĘTSZEGO SAKRAMEN-

TU, a po niej spotkanie Kół Żywego Różańca. 
 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 

28.I 
(poniedziałek) 

OBORY 
(BL. NR 19, 20 I 21) 

1600 dwóch księży 

29.I 
(wtorek) 

OBORY 
(BL. NR 12–18) 

1600 dwóch księży 

30.I 
(środa) 

OSIEDLE CONSTANS 1800 jeden ksiądz 

31.I 
(czwartek) 

SŁOMCZYN 
(UL. WILANOWSKA, 

NUMERY NIEPARZYSTE) 
1600 dwóch księży 

2.II 
(sobota) 

BRZEŚCE 
(STRONA SZKOŁY) 

1030 
dwóch księży: 

jeden od Konstantynówki, 
drugi od Kawęczyna 

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

 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! 

INTENCJE MSZALNE I MODLITEWNE 

28.I 
(poniedziałek) 

730 w intencji Magdy i Antoniego 

  

29.I 
(wtorek) 

730  

  

30.I 
(środa) 

730 † Henryka, w 4. rocznicę śmierci i Janiny SYKULAKÓW 

  

31.I 
(czwartek) 

730 † Zygmunta RUSY, w miesiąc po śmierci 

  

1.II 
(piątek) 

730 

o potrzebne łaski dla Kościoła w Polsce, 

ks. kard. Kazimierza, 

biskupów, księży, zakonników i zakonnice 

oraz wiernych 

1800 
† Jadwigi STAROS, 

Franciszki, Antoniego i Ryszarda KORNASZEWSKICH, 

Jerzego LATOSZKA 

2.II 
(sobota) 

845 

 o potrzebne łaski dla Kościoła w Polsce, 

ks. kard. Kazimierza, 

biskupów, księży, zakonników i zakonnice 

oraz wiernych 

1800 o nawrócenie grzeszników 

3.II 
(niedziela) 

845 
† Janiny, Zofii i Józefa MICHALAKÓW, 

Wiktorii i Wojciecha GAWRYSIÓW 

1030 o nawrócenie grzeszników 

1200 

o potrzebne łaski dla Kościoła w Polsce, 

ks. kard. Kazimierza, 

biskupów, księży, zakonników i zakonnice 

oraz wiernych 

1800 † Janiny, Leona, Władysława i Stanisława KANABUSÓW 

BISKUPI WARSZAWSCY: ŚW. ZYGMUNT SZCZĘSNY FELIŃSKI, CZ.XVIII I OSTATNIA 

Ostatnie lata życia spędził w wiosce Dźwiniaczka nad 

Dniestrem, niedaleko jakże znanych z „Trylogii” Henryka 

Sienkiewicza miejsc: Okopów Świętej Trójcy, Raszkowa, 

Chocimia… 

Otworzył tam w IX.1885 pierwszą szkołę, prowadzoną 

przez Zgromadzenie Sióstr Franciszkanek Rodziny 

Maryi, które wiele lat wcześniej, w 1857, założył i spro-

wadził do Dźwiniaczki. Rozpoczął budowę kościoła. 

Ostatnim JEGO dziełem był zakład naukowo-wycho-

wawczy dla niezamożnych dziewcząt w Łomnie nad 

górnym Dniestrem. 

Na miesiąc przed śmiercią pisał „Siedzę znowu na wsi, przykuty sprawami 

szkoły ludowej…”. List kończył: „ze zdrowiem moim dość licho, ale na to już 

nie ma rady, póki nie wynajdą sposobu na odmładzanie starców”. 

Na początku IX.1895 udał się na kurację do Karslbadu (Karlowe Wary). Był 

tam krótko. Wracając zatrzymał się Krakowie i w pałacu bpa Jana Puzyny, 

nowego ordynariusza krakowskiego, odszedł 17.IX.1895 do PANA. 

Pochowany został 20.IX na cmentarzu Rakowickim w Krakowie. Po kilku 

dniach trumnę przewieziono jednak do Dźwiniaczki, gdzie spoczęła na miej-

scowym cmentarzu, w grobowcu hrabiów Kęszyckich i Koziebrodzkich. 

Po odzyskaniu przez Polskę niepodległości 5.VI.1920 – tuż przed rosyjską 

inwazją na Polskę – przewieziono ją do Warszawy. Spoczęła w kościele 

pw. Świętego Krzyża. Następnie 14.IV.1921 uroczyście przeniesiono ją 

do archikatedry warszawskiej i umieszczono w podziemiach. W 2003 

sarkofag umieszczono w Kaplicy Literackiej w tejże archikatedrze. 

Stało się to już po 18.VIII.2002, gdy na Błoniach krakowskich JAN PAWEŁ II, 

podczas swojej ostatniej pielgrzymki do Ojczyzny ogłosił ZYGMUNTA 

błogosławionym. 11.X.2009 w Watykanie Benedykt XVI GO kanonizował. 

ZYGMUNT SZCZĘSNY FELIŃSKI, niezwykły świadek najbardziej znaczących 

wydarzeń w Polsce w XIX w.; ten, który ongiś, w 1862, napisał — „Polakiem 

jestem i Polakiem pragnę umrzeć, ponieważ to mi nakazują prawa boskie 

i ludzkie. Uważam nasz język, nasze obyczaje narodowe, naszą historię za 

drogocenną spuściznę naszych przodków, którą z nabożeństwem 

powinniśmy przechowywać dla potomności, wzbogaciwszy majątek 

narodowy naszą własną pracą. […] Szczycę się naszymi starymi polskimi 

cnotami, szlachetnością synów Polski, ich poświęceniem, odwagą i miłością 

Ojczyzny” — jest jedynym biskupem warszawskim wyniesionym na ołtarze… 

ORLA PERĆ 

Któż by ci sprostał, o, życie, 

Gdyby nie śmierć? 

Powtarzam w duszy zachwycie 

Wierszyka ćwierć. 

Zawarł w tym epigramacie 

Antyczny głos 

Prawdę o wielkim dramacie, 

Jakim jest los! 

Z olśniewającym natchnieniem 

Zrodzona myśl — 

Poruszająca sumieniem 

Wczoraj i dziś. 

Nigdy spłacony nie został 

Serdeczny dług… 

O, życie, któż by ci sprostał! 

Gdyby nie BÓG! 

O, życie, któż by ci sprostał, 

Gdyby nie śmierć? 

Droga jest łatwa i prosta 

Jak Orla Perć. 

A jednak na nią wchodzicie 

By piąć się wzwyż… 

Któż by ci sprostał, o, życie, 

Gdyby nie Krzyż! 

KOŁAKOWSKI, Roman (1957, Wrocław – 2019, Warszawa) 

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 
 

mailto:swzygmunt.slomczyn@op.pl
http://www.swzygmunt.knc.pl/
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