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Chociaż grzech pierworodny jest grzechem własnym każdegoPOR. SOBÓR TRYDENCKI: DS 1513, to jednak w żadnym potomku nie ma on charakteru winy osobistej. 

Jest pozbawieniem pierwotnej świętości i sprawiedliwości, ale natura ludzka nie jest całkowicie zepsuta: jest zraniona w swoich siłach naturalnych, poddana 

niewiedzy, cierpieniu i władzy śmierci oraz skłonna do grzechu (ta skłonność do zła jest nazywana „pożądliwością”). 

Chrzest, dając życie łaski CHRYSTUSA, gładzi grzech pierworodny i na nowo kieruje człowieka do BOGA, ale konsekwencje tego grzechu dla osłabionej i skłonnej 

do zła natury pozostają w człowieku i wzywają go do walki duchowej. [KKK, 405.] 

PIERWSZA NIEDZIELA ZWYKŁA 
ŚWIĘTO CHRZTU PAŃSKIEGO 

 

CHRZEST CHRYSTUSA — RENI, Gwidon (1575, Bolonia – 1642, Bolonia) 

ok. 1622/3, olejny na płótnie, 263.5×186.5 cm, Kunsthistorisches Museum, Wiedeń; źródło: commons.wikimedia.org 

Z KSIĘGI PROROKA IZAJASZAIZ 42, 1-4. 6-7 
To mówi PAN: 

»Oto MÓJ SŁUGA, którego podtrzymuję, 

Wybrany MÓJ, w którym mam upodobanie. 

Sprawiłem, że DUCH MÓJ na NIM spoczął; 

ON przyniesie narodom Prawo. 

Nie będzie wołał ni podnosił głosu, 

nie da słyszeć krzyku SWEGO na dworze. 

Nie złamie trzciny nadłamanej, 

nie zgasi ledwo tlejącego się knotka. 

ON rzeczywiście przyniesie Prawo. 

Nie zniechęci się ani nie załamie, 

aż utrwali Prawo na ziemi, 

a JEGO pouczenia wyczekują wyspy. 

JA, PAN, powołałem CIĘ słusznie, 

ująłem CIĘ za rękę i ukształtowałem, 

ustanowiłem CIĘ przymierzem dla ludzi, 

światłością dla narodów, 

abyś otworzył oczy niewidomym, 

ażebyś z zamknięcia wypuścił jeńców, 

z więzienia tych, co mieszkają w ciemności«. 

SALM RESPONSORYJNYPS 29 (28), 1B-2. 3AC-4. 3B I 9B-10 (R.: POR. 11B) 

REFREN: PAN ześle pokój SWOJEMU ludowi 

Oddajcie PANU, synowie BOŻY, 

oddajcie Panu chwałę i sławcie JEGO potęgę. 

Oddajcie PANU chwałę JEGO imienia, 

na świętym dziedzińcu uwielbiajcie PANA. 

Ponad wodami głos PAŃSKI, 

PAN ponad wód bezmiarem! 

Głos PANA potężny, 

głos PANA pełen dostojeństwa. 

Zagrzmiał BÓG majestatu: 

a w JEGO świątyni wszyscy mówią: „Chwała!” 

Pan zasiadł nad potopem, 

PAN jako Król zasiada na wieki. 

Z DZIEJÓW APOSTOLSKICHDZ 10, 34-38 

Gdy Piotr przybył do domu setnika Korneliusza w Cezarei, 

przemówił w dłuższym wywodzie: 

„Przekonuję się, 

że BÓG naprawdę nie ma względu na osoby. 

Ale w każdym narodzie miły jest MU ten, 

kto się GO boi 

i postępuje sprawiedliwie. 

Posłał SWE słowo synom Izraela, 

zwiastując im pokój przez JEZUSA CHRYSTUSA. 

ON to jest PANEM wszystkich. 

Wiecie, co się działo w całej Judei, 

począwszy od Galilei, 

po chrzcie, który głosił Jan. 

Znacie sprawę JEZUSA z Nazaretu, 

którego BÓG namaścił DUCHEM ŚWIĘTYM i mocą. 

Dlatego że BÓG był z NIM, 

przeszedł ON, dobrze czyniąc 

i uzdrawiając wszystkich, 

którzy byli pod władzą diabła”. 

AKLAMACJAPOR. MK 9, 7 Alleluja, Alleluja, Alleluja 

Otwarło się niebo 

i zabrzmiał głos OJCA: 

»To jest MÓJ SYN umiłowany, 

JEGO słuchajcie«. 

SŁOWA EWANGELII WEDŁUG ŚW. MATEUSZAMT 3, 13-17 
JEZUS przyszedł z Galilei nad Jordan do Jana, 

żeby przyjąć od niego chrzest. 

Lecz Jan powstrzymywał GO, mówiąc: 

„To ja potrzebuję chrztu od CIEBIE, 

a TY przychodzisz do mnie?” 

JEZUS mu odpowiedział: 

»Ustąp teraz, 

bo tak godzi się nam wypełnić 

wszystko, co sprawiedliwe«. 

Wtedy MU ustąpił. 

A gdy JEZUS został ochrzczony, 

natychmiast wyszedł z wody. 

A oto otworzyły się nad NIM niebiosa 

i ujrzał ducha BOŻEGO 

zstępującego jak gołębica 

i przychodzącego nad NIEGO. 

A oto głos z nieba mówił: 

»Ten jest MÓJ SYN umiłowany, 

w którym mam upodobanie«. 

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Guido_Reni_-_The_Baptism_of_Christ_-_Google_Art_Project.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! 
 13–18.I (poniedziałek–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 

13.I 
(poniedziałek) 

OBORY 
(BLOKI OD NR 12 DO 18) 

1600 dwóch księży 

14.I 
(wtorek) 

OBORY 
(BLOKI NR 19, 20 I 21) 

1600 dwóch księży 

15.I 
(środa) 

KAWĘCZYN 
(STRONA PRAWA – PATRZĄC OD KOŚCIOŁA) 

1600 dwóch księży 

16.I 
(czwartek) 

KAWĘCZYN 
(STRONA LEWA – PATRZĄC OD KOŚCIOŁA) 

1600 dwóch księży 

17.I 
(piątek) 

PARCELA 
(UL. GRZYBOWSKA I PODLASKA) 

1600 dwóch księży 

18.I 
(sobota) 

PARCELA 
(UL. BACZYŃSKIEGO) 

930 dwóch księży 

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

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

przygotowują się w tym roku do 1. Komunii św. 
 Po Mszy św. spotkanie z rodzicami dzieci pierwszo-

komunijnych. 
 O 1630 w kościele ogłoszenie wyników 1. Konkursu 

Kolęd i Pastorałek „WOŁY MOJE …” w Słomczynie. 
Organizatorzy zapraszają! wszystkich zainteresowanych! 

 Przesłuchania 18.I (sobota) w szkole podstawowej 
w Słomczynie. 

 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. 

 15–24.IX: Pielgrzymka do Ziemi Świętej i Jordanii. W ko-
ściele, 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 odeszły z naszego grona: 

śp. Sabina-Anna BEHNKE-BANECKA  27.XII.2019 l. 93 

śp. Alina WARGOCKA  26.XII.2019 l. 81 

Wieczne odpoczywanie racz Im dać PANIE! 

INTENCJE MSZALNE I MODLITEWNE 

13.I 
(poniedziałek) 730 w pewnej intencji 

14.I 
(wtorek) 730  

15.I 
(środa) 730 † Edwarda 

16.I 
(czwartek) 730  

17.I 
(piątek) 730  

18.I 
(sobota) 730 

† Mariana BARANA, w 6. rocznicę śmierci, 

Marianny BARAN, 

Aliny WŁOSIŃSKIEJ, 

Zenona BARAŃSKIEGO 

19.I 
(niedziela) 

845 
† Adama KOWALCZYKA, 

zmarłych z rodzin SIDUNÓW 

1030 † Krzysztofa, Magdaleny, Celiny i Jana PARADOWSKICH 

1200 
† Feliksy i Władysława CHRZANOWSKICH, 

Zofii i Stanisława WALIGÓRÓW 

1800 † Janusza GWARDYSA 

STEFAN KARD. WYSZYŃSKI: Z NIEWOLNIKÓW NIE MA PRACOWNIKÓW… 

Stefan kard. Wyszyński to postać n i e w i a r y g o d n a. Nie da się 

bowiem, rozumując w kategoriach ludzkich, wymyśleć historii, która chło-

pca – urodzonego we wsi Zuzela nad Bugiem, bez elektryczności, z dre-

wnianym budynkiem szkoły, z dala od wielkich dróg i traktów, w państew-

ku zwanym dumnie Królestwem Polskim, a potocznie Krajem Przywiślań-

skim, na dalekich rubieżach wielkiego, obejmującego całą nieomal północ 

kontynentu euroazjatyckiego, Imperium Rosyjskiego – doprowadza 

do stóp Tronu Piotrowego w Watykanie. A tak się stało. 

W oczekiwaniu na beatyfikację kard. Wyszyńskiego pochylmy się nad ko-

lejnymi jego wypowiedziami z tzw. „Kazań Świętokrzyskich”: 

„Zacieśnimy […] zakres naszych rozważań do dziedziny ziemskiej, w jakiej 

się obracamy. Utrzymamy siły na płaszczyźnie pojęcia homo oeconomicus. 

Człowiek bowiem równa się: ciało i duch. Ciału potrzebny jest chleb, 

duchowi jest on zbędny. A jednak duch przebywa w określonym ciele. 

Ogromne znaczenie dla formacji duchowej człowieka ma odpowiednia 

kondycja ciała. Jednakże w porównaniu: ciało – duch – człowiek, zaznacza 

się prymat ducha, bo ciało bez chleba umrze, a duch żyje wiecznie. Dzięki 

mocy ducha człowiek głodny może wiele wytrzymać. Wiemy to z doświad-

czeń więziennych, z przeżyć każdego niemal dnia. 

Wartości materialne nie mogą przysłonić człowiekowi całego jego powoła-

nia, znaczenia człowieczeństwa, godności osoby ludzkiej. Posługując się 

wartościami ekonomicznymi musimy pamiętać, że i tutaj istnieje ład, któ-

ry jest normowany przez zasadę miłości. Zaczynając od najbliższych sobie, 

zaspakajając potrzeby rodziny, narodu czy państwa, dopiero w dalszym 

ciągu, kierując się miłością ogólnoludzką, możemy służyć zbywającymi 

dobrami innym ludziom i narodom. Ład w miłowaniu – ordo caritatis – wy-

maga, aby człowiek, który staje na czele jakiejś grupy społecznej i przyj-

muje na siebie odpowiedzialność za nią, pomiętał najpierw o obowiązkach 

wobec dzieci swego narodu, a dopiero w miarę – zaspakajania i nasycania 

najpilniejszych podstawowych potrzeb obywateli własnych – rozszerzał 

dążenie do niesienia pomocy na inne ludy i narody, na całą rodzinę ludzką. 

Papież Jan XXIII w swej encyklice 'Pacem in terris' mówi: 'Na mocy prawa 

naturalnego człowiek może żądać odpowiedniej pracy zarobkowej' w swo-

jej własnej społeczności  […] Człowiek może żądać odpowiedniej pracy 

zarobkowej we własnej Ojczyźnie – żądaniu temu odpowiada obowiązek 

dostarczenia mu pracy zarobkowej. Przy czym ma się to łączyć ze swobo-

dą wyboru w jej podejmowaniu, nie może to być praca narzucona. Czło-

wiek, jako istota rozumna i wolna, rozeznając swoje upodobania i ukierun-

kowania, musi mieć swobodę wyboru. Dalej – każdy ma prawo do takich 

warunków pracy, aby jego siły fizyczne nie osłabły, aby nie był przed-

wcześnie wyniszczony. Idzie też o to, aby człowiek pracował w warunkach 

godnych, by nie cierpiała nieskazietelność obyczajów. 

Okropny jest język Produkcjonizmu. Właściwie nic innego obecnie nie sły-

szymy, tylko o produkcji i o produkcji – bez przerwy. Pod wpływem 

frazeologii wszechwładztwa ekonomizmu nastąpiło zacieśnienie 

zainteresowań człowieka. Prymat przed osobą ludzką zdobyła sobie 

materia. Osłabiło się wspólnotę rodzinną, rabuje się prawo człowieka 

do BOGA, spycha się go na pozycje robota. Trzeba się przed tym bronić. Nie-

bezpieczeństwo odrodzenia się ducha kapitalizmu wypływa z ubóstwienia 

materii i produkcji. Ubóstwienie materii i produkcji rodzi ideał konsump-

cyjny, żądzę bogacenia się, walkę konkurencyjną, wreszcie doprowadza 

do  deprecjacji człowieka. 

Nasza Ojczyzna zamieszkana jest przez Naród wybitnie kulturalny. Jesteś-

my indywidualistami, to prawda, ale to świadczy o naszych szerokich 

zainteresowaniach kulturalnych. A największą wartością w Ojczyźnie 

naszej jest człowiek. Ten pod sercem matki i ten na urzędzie, ten na roli 

i ten w warsztacie pracy, na katedrze profesora, rzemieślnik, murarz, 

architekt, inżynier, naukowiec. Oni są największą wartością Narodu. 

To Naród ma służyć obywatelowi! Całe życie gospodarcze ma służyć 

człowiekowi, aby nie było zniewolenia człowieka, bo z niewolników nie ma  

pracowników”. 

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 
 

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

