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Ucieczka do Egiptu i rzeź niewiniątekPOR. MT 2, 13-18 ukazują, że ciemności przeciwstawiają się światłu: SŁOWO „przyszło do SWOJEJ własności, a swoi GO nie przyjęli”J 1, 11. [KKK, 530, fragm.] 

ŚWIĘTO ŚWIĘTEJ RODZINY 
JEZUSA, MARYI I JÓZEFA 

 

UCIECZKA DO EGIPTU — GIRARDET, Eugeniusz Aleksander (1853, Paryż – 1907, Paryż) 

olejny na płótnie, 73.5×101 cm, własność prywatna; źródło: commons.wikimedia.org 

Z MĄDROŚCI SYRACHASYR 3, 2-6. 12-14 
PAN uczcił ojca przez dzieci, 

a prawa matki nad synami utwierdził. 

Kto czci ojca, zyskuje odpuszczenie grzechów, 

a kto szanuje matkę, jakby skarby gromadził. 

Kto czci ojca, radość mieć będzie z dzieci, 

a w czasie modlitwy będzie wysłuchany. 

Kto szanuje ojca, długo żyć będzie, 

a kto posłuszny jest PANU, 

da wytchnienie swej matce. 

Synu, wspomagaj swego ojca w starości, 

nie zasmucaj go w jego życiu. 

A jeśliby nawet rozum stracił, 

miej wyrozumiałość, 

nie pogardzaj nim, 

choć jesteś w pełni sił. 

Miłosierdzie względem ojca nie pójdzie w zapomnienie, 

w miejsce grzechów zamieszka u ciebie. 

SALM RESPONSORYJNYPS 128 (127), 1B-2. 3. 4-5 (R.: 1B) 

REFREN: Szczęśliwy człowiek, który służy PANU 

Szczęśliwy człowiek, który służy PANU 

i chodzi JEGO drogami. 

Będziesz spożywał owoc pracy rąk swoich, 

szczęście osiągniesz i dobrze ci będzie. 

Małżonka twoja jak płodny szczep winny 

w zaciszu twego domu. 

Synowie twoi jak oliwne gałązki 

dokoła twego stołu. 

Tak będzie błogosławiony człowiek, 

który służy PANU. 

Niech cię z Syjonu PAN błogosławi 

i obyś oglądał pomyślność Jeruzalem 

przez wszystkie dni twego życia. 

Z LISTU ŚW. PAWŁA APOSTOŁA DO KOLOSANKOL 3, 12-21 
Bracia: 

Jako wybrańcy BOŻY 

– święci i umiłowani – 

obleczcie się w serdeczne współczucie, 

w dobroć, pokorę, 

cichość, cierpliwość, 

znosząc jedni drugich 

i wybaczając sobie nawzajem, 

jeśliby ktoś miał coś do zarzucenia drugiemu: 

jak PAN wybaczył wam, 

tak i wy. 

Na to zaś wszystko przywdziejcie miłość, 

która jest spoiwem doskonałości. 

A w sercach waszych niech panuje pokój CHRYSTUSOWY, 

do którego też zostaliście wezwani 

w jednym CIELE. 

I bądźcie wdzięczni. 

Słowo CHRYSTUSA niech w was mieszka 

w całym SWYM bogactwie: 

z całą mądrością nauczajcie i napominajcie siebie, 

psalmami, hymnami, 

pieśniami pełnymi ducha, 

pod wpływem łaski śpiewając BOGU 

w waszych sercach. 

A cokolwiek mówicie lub czynicie, 

wszystko niech będzie w imię PANA JEZUSA, 

dziękując BOGU OJCU przez NIEGO. 

Żony, bądźcie poddane mężom, 

jak przystało w PANU. 

Mężowie, miłujcie żony 

i nie okazujcie im rozjątrzenia. 

Dzieci, bądźcie posłuszne rodzicom we wszystkim, 

bo to jest miłe w PANU. 

Ojcowie, nie rozdrażniajcie waszych dzieci, 

aby nie traciły ducha. 

AKLAMACJAKOL 3, 15A. 16A Alleluja, Alleluja, Alleluja 

W sercach waszych 

niech panuje pokój CHRYSTUSOWY; 

słowo CHRYSTUSA niech w was mieszka 

w całym SWYM bogactwie. 

SŁOWA EWANGELII WEDŁUG ŚW. MATEUSZAMT 2, 13-15. 19-23 
Gdy mędrcy się oddalili, 

oto anioł PAŃSKI ukazał się Józefowi we śnie i rzekł: 

„Wstań, weź dziecię i JEGO MATKĘ 

i uchodź do Egiptu; 

pozostań tam, aż ci powiem; 

bo Herod będzie szukał DZIECIĘCIA, 

aby JE zgładzić”. 

On wstał, 

wziął w nocy DZIECIĘ i JEGO MATKĘ 

i udał się do Egiptu; 

tam pozostał aż do śmierci Heroda. 

Tak miało się spełnić słowo, 

które PAN powiedział przez Proroka: 

»Z Egiptu wezwałem SYNA MEGO«. 

A gdy Herod umarł, 

oto Józefowi w Egipcie ukazał się Anioł PAŃSKI we śnie i rzekł: 

„Wstań, weź DZIECIĘ i JEGO MATKĘ 

i idź do ziemi Izraela, 

bo już umarli ci, 

którzy czyhali na życie DZIECIĘCIA”. 

On więc wstał, 

wziął DZIECIĘ i JEGO MATKĘ 

i wrócił do ziemi Izraela. 

Lecz gdy posłyszał, 

że w Judei panuje Archelaos 

w miejsce ojca swego, Heroda, 

bał się tam iść. 

Otrzymawszy zaś we śnie nakaz, 

udał się w okolice Galilei. 

Przybył do miasta zwanego Nazaret 

i tam osiadł. 

Tak miało się spełnić słowo Proroków: 

„Nazwany będzie NAZAREJCZYKIEM”. 

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Eug%C3%A8ne_Girardet,_Flight_into_Egypt.jpg
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INFORMACJE PARAFIALNE 
 Trwa ROK JUBILEUSZOWY w naszym kościele — od 30.VI.2019 

do 30.VI.2020 — ustanowiony przez STOLICĘ APOSTOLSKĄ 
na trzechsetlecie jego budowy. 
Zaczerpnijmy! wszyscy z bogactw duchowych płynących 

z ROKU JUBILEUSZOWEGO! 
 31.XII.2019 (wtorek): Ostatni dzień roku kalendarzowego. 

 O 1800 Msza św. dziękczynna za mijający AD 2019. 
 1.I.2020 (środa): Rozpoczęcie nowego roku – AD 2020. 

 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! 
 2–4.I (czwartek–sobota): Trwa wizytacja duszpasterska – KOLĘDA. 

Za wszystkie ofiary składane w czasie kolędy – prze-
znaczone zostaną na spłatę zobowiązań za 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 
(czwartek) 

OBORY 
(OD PAŁACU DO NR 10) 

1600 jeden ksiądz 

4.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 

 3.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! 

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

o 1800, a po Mszy na RÓŻANIEC – w ramach Nabożeń-
stwa Pięciu Pierwszych Sobót Miesiąca. 

 Parafialna schola oraz Oaza zapraszają! na 7. rodzinne 

kolędowanie, o 1715, w Domu Ludowym w Słomczynie. 
Przynieśmy ze sobą donośne głosy i instrumenty, 
przyprowadźmy rodziny i znajomych. Nie zapomnijmy 
o zastawieniu wspólnego stołu czymś do spożycia. 
I wspólnie radujmy się z narodzenia PANA! 

 6.I (poniedziałek): Uroczystość OBJAWIENIA PAŃSKIEGO – TRZECH 

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

 19.I (niedziela): 1. Konkurs Kolęd i Pastorałek „WOŁY MOJE …” 
w Słomczynie. Przesłuchania odbędą się prawd. 18.I (sobota). 
Więcej informacji — na stronie parafialnej. 

 W przyszłym 2020 roku, w dniach od 15 do 24.IX, organizo-
wana jest pielgrzymka do Ziemi Świętej i Jordanii. W koście-
le, na stoliku pod chórem, można znaleźć jej program. 

 Ofiary na spłatę zobowiązań związanych z trwającym re-
montem kościoła i rewitalizacji frontonu naszej świątyni 
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! 

ZAPOWIEDZI 
Zapowiedź II: Hubert KOCON, kawaler, i Marzena RUBAS, panna, oboje 

z parafii tutejszej 
Ktokolwiek wiedziałby o przeszkodach w zawarciu małżeństwa przez 

w/w osoby proszony jest o skontaktowanie się z Kancelarią Parafialną 

ODESZLI 
W ostatnim czasie odeszła z naszego grona: 

śp. Stanisława KALIŃSKA  17.XII.2019 l. 86 

Wieczne odpoczywanie racz Jej dać PANIE! 

INTENCJE MSZALNE I MODLITEWNE 

30.XII 
(poniedziałek) 

730 
wynagradzające, za błędy i grzech, 

z prośbą o BOŻE miłosierdzie dla zmarłej † Iwony 

1800 † Zdzisława SYBILSKIEGO 

31.XII 
(wtorek) 

730 
† Zygmunta RUSY, w 1. rocznicę śmierci, 

Mariusza RUSY 

1800 dziękczynne, za cały rok 2019 

1.I 
(środa) 

845 
† Zdzisława, Jarosława i Pawła GUTTÓW, 

zmarłych z rodzin GUTTÓW i SOĆKÓW 

1030 o błogosławieństwo BOŻE dla rodziny 

1200 
† Mieczysława, Franciszka i Marianny MICHALSKICH, 

Jana i Stefanii LACHÓW 

1800 
† Ireny i Lucjana MOSKALEWICZÓW, 

Anny MICHAŁOWSKIEJ 

2.I 
(czwartek) 730 o nawrócenie grzeszników 

3.I 
(piątek) 

730 † Eugeniusza FABISIAKA 

1545 
† Piotra i Haliny JAKUBCZYKÓW, 

Weroniki i Stanisława PINIŃSKICH, 

zmarłych z rodziny SKROBACKICH 

1800 
† Genowefy i Zbigniewa GUTOWSKICH, 

zmarłych z rodzin GUTOWSKICH i JANISZKÓW 

4.I 
(sobota) 

730 
† Haliny i Adolfa WIŚNIEWSKICH, 

Jana i Katarzyny ŻUBERÓW, 

Stanisława i Marianny WIŚNIEWSKICH 

1800 o nawrócenie grzeszników 

5.I 
(niedziela) 

845 
† Leokadii i Henryka ŻUBERÓW, 

Czesławy MALINOWSKIEJ 

1030 † Jana STĘPNICKIEGO, w 7. rocznicę śmierci 

1200 w pewnej intencji 

1800 † Janusza GWARDYSA 

ZIMOWY SPACER 

dziś na zimowy zapraszam Cię spacer 

na ten niezwykły przyrody cud BOŻY! 

gdzie świerki wielkie jak katedry stoją 

wśród białej ciszy beskidzkich bezdroży 

i gdzie lodowe ołtarze się srebrzą 

pośród miliona gwiazdek pod nogami 

gdzie na gałęziach kryształowe dzwonki 

w tej świętej ciszy dzwonią ponad nami 

gdzie Biały Anioł porusza skrzydłami 

gdy wiatr go potrąci swoim oddechem 

i tam gdzie o gronie na horyzoncie 

nawet nasz oddech odbije się echem 

gdzie ptak i sarna ufnie się zbliżają 

w drodze za gwiazdą w BOŻE Narodzenie 

i gdzie się witają i człowiek i zwierzę 

tym pozdrowieniem którym jest milczenie 

dzisiaj zapraszam Cię na Szlak Milczenia 

drogę zachwytu dla BOŻEJ harmonii 

gdzie BOŻE dzieło jest wśród nas obecne 

przez zachwyt oczu i dotknięcie dłoni 

gdzie dzień jak biała kartka z kalendarza 

czeka na nasze śnieżne zamyślenia 

aby ją zerwać zapisaną czule 

gdy powrócimy ze Szlaku Milczenia… 

WĘGRZYN, Kazimierz Józef (1947, Miejsce Piastowe) 

OBYŚMY POTRAFILI ZACHWYCAĆ SIĘ  
BOŻĄ HARMONIĄ I BOŻYMI DZIEŁAMI 

w Nowym 2020 roku! 
 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 

Schola – +48 662 476 217 
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