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SŁOWO stało się CIAŁEM, abyśmy poznali w ten sposób miłość BOŻĄ: „[…] zesłał SYNA SWEGO JEDNORODZONEGO na świat, abyśmy życie mieli dzięki NIEMU”1 J 4, 9. [KKK, 458, fragm.] 

DRUGA NIEDZIELA PO NARODZENIU PAŃSKIM 

Z MĄDROŚCI SYRACHASYR 24, 1-2. 8-12 
Mądrość wychwala sama siebie, 

chlubi się pośród swego ludu. 

Otwiera usta na zgromadzeniu NAJWYŻSZEGO 

i chlubi się przed JEGO potęgą. 

Wtedy przykazał mi STWÓRCA wszystkiego, 

Ten, co mnie stworzył, 

wyznaczył mi mieszkanie 

i rzekł: 

»W Jakubie rozbij namiot 

i w I zraelu obejmij dziedzictwo!« 

Przed wiekami, na samym początku mnie stworzył 

i już nigdy istnieć nie przestanę. 

W świętym przybytku, 

w JEGO obecności, 

zaczęłam pełnić służbę 

i przez to na Syjonie mocno stanęłam. 

Podobnie w mieście umiłowanym 

dał mi odpoczynek, 

w Jeruzalem jest moja władza. 

Zapuściłam korzenie w sławnym narodzie, 

w posiadłości PANA, 

w JEGO dziedzictwie. 

SALM RESPONSORYJNYPS 147B, 12-13. 14-15. 19-20 (R.: POR. J 1, 14 

REFREN: SŁOWO WCIELONE wśród nas zamieszkało 

Chwal, Jeruzalem, PANA, 

wysławiaj twego BOGA, Syjonie! 

Umacnia bowiem zawory bram twoich 

i błogosławi synom twoim w tobie. 

Zapewnia pokój twoim granicom 

i wyborną pszenicą ciebie darzy. 

Zsyła na ziemię SWOJE polecenia, 

a szybko mknie JEGO słowo. 

Oznajmił SWOJE słowo Jakubowi, 

Izraelowi ustawy SWE i wyroki. 

Nie uczynił tego dla innych narodów, 

nie oznajmił im SWOICH wyroków. 

Z LISTU ŚW. PAWŁA APOSTOŁA DO EFEZJANEF 1, 3-6. 15-18 
Niech będzie błogosławiony 

BÓG i OJCIEC PANA naszego, 

JEZUSA CHRYSTUSA; 

ON napełnił nas wszelkim błogosławieństwem duchowym 

na wyżynach niebieskich 

– w CHRYSTUSIE. 

W NIM bowiem wybrał nas przed założeniem świata, 

abyśmy byli święci i nieskalani 

przed JEGO obliczem. 

Z miłości przeznaczył nas dla SIEBIE 

jako przybranych synów 

poprzez JEZUSA CHRYSTUSA, 

według postanowienia SWEJ woli, 

ku chwale majestatu SWEJ łaski, 

którą obdarzył nas w UMIŁOWANYM. 

Przeto i ja, 

usłyszawszy o waszej wierze w PANA JEZUSA 

i o miłości względem wszystkich świętych, 

nie zaprzestaję dziękczynienia, 

wspominając was w moich modlitwach. 

Proszę w nich, 

aby BÓG PANA naszego, JEZUSA CHRYSTUSA, 

OJCIEC chwały, 

dał wam ducha mądrości i objawienia 

w głębszym poznawaniu JEGO SAMEGO. 

Niech da wam światłe oczy serca, 

byście wiedzieli, czym jest nadzieja, 

do której ON wzywa, 

czym bogactwo chwały JEGO dziedzictwa 

wśród świętych. 

AKLAMACJAPOR. 1 TM 3, 16 Alleluja, Alleluja, Alleluja 

CHRYSTUS został ogłoszony narodom, 

znalazł wiarę w świecie, 

JEMU chwała na wieki. 

SŁOWA EWANGELII WEDŁUG ŚW. JANAJ 1, 1-18 
Na początku było SŁOWO, 

a SŁOWO było u BOGA, 

i BOGIEM było SŁOWO. 

ONO było na początku u BOGA. 

Wszystko przez NIE się stało, 

a bez NIEGO nic się nie stało, 

z tego, co się stało. 

W NIM było życie, 

a życie było światłością ludzi, 

a światłość w ciemności świeci 

i ciemność jej nie ogarnęła. 

Pojawił się człowiek posłany przez BOGA 

– Jan mu było na imię. 

Przyszedł on na świadectwo, 

aby zaświadczyć o światłości, 

by wszyscy uwierzyli przez niego. 

Nie był on światłością, 

lecz został posłany, 

aby zaświadczyć o światłości. 

Była światłość prawdziwa, 

która oświeca każdego człowieka, 

gdy na świat przychodzi. 

Na świecie było SŁOWO, 

a świat stał się przez NIE, 

lecz świat GO nie poznał. 

Przyszło do SWOJEJ własności, 

a swoi GO nie przyjęli. 

Wszystkim tym jednak, 

którzy JE przyjęli, 

dało moc, 

aby się stali dziećmi BOŻYMI, 

tym, którzy wierzą w imię JEGO 

– którzy ani z krwi, 

ani z żądzy ciała, 

ani z woli męża, 

ale z BOGA się narodzili. 

A SŁOWO stało się ciałem 

i zamieszkało wśród nas. 

I oglądaliśmy JEGO chwałę, 

chwałę, jaką JEDNORODZONY 

otrzymuje od OJCA, 

pełen łaski i prawdy. 

Jan daje o NIM świadectwo 

i głośno woła w słowach: 

„TEN był, o którym powiedziałem: 

TEN, który po mnie idzie, 

przewyższył mnie godnością, 

gdyż był wcześniej ode mnie”. 

Z JEGO pełności wszyscy otrzymaliśmy 

– łaskę po łasce. 

Podczas gdy Prawo zostało dane 

za pośrednictwem Mojżesza, 

łaska i prawda 

przyszły przez JEZUSA CHRYSTUSA. 

BOGA nikt nigdy nie widział; 

ten JEDNORODZONY BÓG, 

który jest w łonie OJCA, 

o NIM pouczył. 



 

 nr I/2020 (925)   
 

Wyd. Redakcja parafia pw. św. Zygmunta, ul. Wiślana 85, 05-507, Słomczyn strona — 2 — 
Nakład: 400 egz. 5 stycznia AD 2020 

 

SŁOWO STAŁO SIĘ CIAŁEM — ROMAN, Karol 
współczesne dzieło cyfrowe; źródło: fineartamerica.com 

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

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

 7–11.I (wtorek–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 (chyba że z intencji 
mszalnych, obok, wynika inaczej). 

PROGRAM WIZYTACJI DUSZPASTERSKIEJ (KOLĘDA) 

DATA MIEJSCOWOŚĆ OD KOMENTARZ 

7.I 
(wtorek) 

ŁYCZYN I SŁOMCZYN 
(UL. ŁYCZYŃSKA) 

1600 jeden ksiądz 

9.I 
(czwartek) 

CIECISZEW 
(ROLNICZY) 

1600 jeden ksiądz 

10.I 
(piątek) 

BRZEŚCE 
(OSIEDLE) 

1600 dwóch księży 

11.I 
(sobota) 

BOROWINA 930 dwóch księży 

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

 11.I (sobota): 
 WYPOMINKI o 1715. 
 Msza św. za zmarłych polecanych w WYPOMINKACH o 1800. 

 19.I (niedziela): Ogłoszenie wyników 1. Konkursu Kolęd i Pasto-
rałek „WOŁY MOJE …” w Słomczynie. Przesłuchania będą 
miały miejsce 18.I (sobota) w szkole podstawowej w Słom-
czynie. Więcej informacji — na stronie parafialnej. 

 Chrzty w styczniu w 4. niedzielę miesiąca, 26.I, na sumie. 
Zgłoszenia do 17.I w kancelarii. Przygotowanie dla rodziców 
i chrzestnych 19.I po sumie, w kościele. 

 W 2020 roku, w dniach od 15 do 24.IX, organizowana jest 
pielgrzymka do Ziemi Świętej i Jordanii. W kościele, 
na stoliku pod chórem, można znaleźć jej program. Są 
jeszcze wolne miejsca. Zapraszamy! 

 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! 

ODESZLI 
W ostatnim czasie odeszła z naszego grona: 

śp. Zofia RAWSKA  27.XII.2019 l. 88 

Wieczne odpoczywanie racz Jej dać PANIE! 

INTENCJE MSZALNE I MODLITEWNE 

6.I 
(poniedziałek) 

845 
† Bartosza OSIŃSKIEGO, 

Stanisławy i Mieczysława BOGUSZÓW, 

Stanisława BACHORSKIEGO 

1030 
† Edwarda WROCHNY, w 3. rocznicę śmierci, 

Ryszarda i Sabiny WROCHNÓW 

1200 
† Teresy WOJTCZAK, 

Stanisławy, w 45. rocznicę śmierci. 

1800 † Romana CETKOWSKIEGO 

7.I 
(wtorek) 730 w pewnej intencji 

8.I 
(środa) 730 w intencji ratowania małżeństwa 

9.I 
(czwartek) 730  

10.I 
(piątek) 730 

† Janiny, Leona, Stanisława, Władysława i Zofii 
KANABUSÓW 

11.I 
(sobota) 

730 † Zygmunta SZCZEPAŃSKIEGO, w 2. rocznicę śmierci 

1715 WYPOMINKI 

1800 † zmarłych polecanych w WYPOMINKACH 

12.I 
(niedziela) 

845 
† Teresy Jadwigi DRUSZCZYŃSKIEJ, w 4. rocznicę śmierci, 

Józefa DRUSZCZYŃSKIEGO, 

Jana, Stanisława i Katarzyny JAGNYZIAKÓW 

1030 
† Wiesława, w 7. rocznicę śmierci, i Jana NOGALÓW, 

zmarłych rodziców NOGALÓW i HAKOWSKICH 

1200 
† Janusza ANTASA, 

Franciszka CHARASINA, 

Marty BOGDAN 

1800 
† Zofii JARMUŁ, 

Adama JONASZA, 

Adama KOWALCZYKA 

DEUS CARITAS EST 

Zbliża się dzień niezwykły. Dzień, w którym na ołtarze wyniesiony zostanie 

do chwały Bożej nasz były Arcypasterz, ks. Stefan kard. WYSZYŃSKI. Dzień 

niezwykły bo i osoba nieprzeciętna, niezwykła. Sam św. Jan Paweł II 

nazwał go wszak „Prymasem Tysiąclecia”. Prymasów były dziesiątki, a tyl-

ko jeden zasłużył na to miano. Warto się zastanowić, dlaczego? 

W najbliższych miesiącach, w oczekiwaniu na ów dzień, pochylać się bę-

dziemy nad słowami Wielkiego Prymasa. Dziś rozpoczynamy od tzw. Kazań 

Świętokrzyskich, wygłaszanych przez kard. Wyszyńskiego w kościele 

pw. Świętego Krzyża w Warszawie, w kilku cyklach. Pierwszy miał miejsce 

w dniach 13, 20 i 27 stycznia 1974 (pozostałe w latach późniejszych). 

I już z pierwszych słów tych rozważań widać, jak Prymas Tysiąclecia 

wyprzedzał swój czas. Czytamy: 

„Zaczynamy przedmiotem: Homo Dei – t.j. Człowiek Boży, jak widzimy go 

w naszej współczesnej ojczyżnie? We wszystkich narodach człowiek dąży 

do utrzymania swego bytu, chce istnieć w nieskończoność, chce mieć 

życie wieczne. I chociażby ktoś głosił, że jest niewierzący, i nie wierzy 

w nieśmiertelność, to jednak przynajmniej dla siebie tej nieśmiertelności 

i wieczności oczekuje. Oczekuje od otoczenia, aby było w prawdzie i sam 

czuje obowiązek trwania w prawdzie. 

Człowiek nadto pragnie być miłowanym. Mniej może pragnie miłować, niż 

– być miłowanym, korzystać z miłości. Człowiek przechodząc od miłości 

fizycznej, której niedostateczność łatwo stwierdza, szuka miłości wyższego 

rzędu – miłości duchowej, a nawet nadprzyrodzonej. 

Skąd to wszystko w człowieku? Można dostrzec w sobie właściwości 

pochodne: pokoju, jedności, szacunku, kontaktowania i łączności z innymi 

ludźmi, a więc życia społecznego, i to w wymiarach wszechstronnych. Jest 

to głód całej Rodziny ludzkiej. 

Musi więc mieć jakieś wspólne źródło. Inny element podstawowy i istotny. 

To miłość – rodzicielka wszelkich dążeń ludzkich. 

Tak często głowimy się nad definicją bóstwa, a jest ona bardzo zwięzła 

i krótka: Deus caritas est – Bóg jest miłością”. 

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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