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„Od kiedy BÓG dał nam swego SYNA, który jest JEGO jedynym SŁOWEM, nie ma innych słów do dania nam. 

Przez to jedno SŁOWO powiedział nam wszystko naraz... 

To bowiem, o czym częściowo mówił dawniej przez proroków, wypowiedział już całkowicie, dając nam swego SYNA. 

Jeśli więc dzisiaj ktoś chciałby GO jeszcze pytać lub pragnąłby jakichś wizji lub objawień, nie tylko postępowałby błędnie, lecz także obrażałby BOGA, nie mając 

oczu utkwionych jedynie w CHRYSTUSA, szukając innych rzeczy lub nowości”św. Jan od Krzyża, Subida del monte Carmelo, II, 22; por. Liturgia Godzin, I. [KKK, 65, fragm..] 

DRUGA NIEDZIELA ZWYKŁA 

 

ŚW. JAN UKAZUJĄCY ŚW. ANDRZEJOWI CHRYSTUSA — VANNINI, Oktawiusz (1585, Florencja – 1644, Florencja) 

ok. 1643, olejny na płótnie, Kaplica Czerwona, kościół pw. św. Michała i Kajetana, Florencja; źródło: commons.wikimedia.org 

Z KSIĘGI PROROKA IZAJASZAIZ 49, 3. 5-6 
PAN rzekł do mnie: 

»Ty jesteś sługą MOIM, Izraelu, 

w tobie się rozsławię«. 

Wsławiłem się w oczach PANA, 

BÓG mój stał się moją siłą. 

A teraz przemówił PAN, 

który mnie ukształtował od urodzenia 

na SWEGO Sługę, 

bym nawrócił do NIEGO Jakuba 

i zgromadził MU Izraela. 

A mówił: 

»To zbyt mało, iż jesteś MI Sługą 

dla podźwignięcia pokoleń Jakuba 

i sprowadzenia ocalałych z Izraela! 

Ustanowię cię światłością dla pogan, 

aby MOJE zbawienie 

dotarło aż do krańców ziemi«. 

SALM RESPONSORYJNYPS 40 (39), 2AB I 4AB. 7-8A. 8B-10 (R.: POR. 8A I 9A) 

REFREN: Przychodzę, BOŻE, pełnić TWOJĄ wolę 

Z nadzieją czekałem na PANA, 

a ON pochylił się nade mną. 

Włożył mi w usta pieśń nową, 

śpiew dla naszego BOGA. 

Nie chciałeś ofiary krwawej ani z płodów ziemi, 

lecz otwarłeś mi uszy; 

nie żądałeś całopalenia i ofiary za grzechy. 

Wtedy powiedziałem: „Oto przychodzę. 

W zwoju księgi jest o mnie napisane: 

Radością jest dla mnie pełnić TWOJĄ wolę, mój BOŻE, 

a TWOJE Prawo mieszka w moim sercu”. 

Głosiłem TWĄ sprawiedliwość w wielkim zgromadzeniu 

i nie powściągałem warg moich, 

o czym TY wiesz, PANIE. 

Z PIERWSZEGO LISTU ŚW. PAWŁA APOSTOŁA DO KORYNTIAN1 KOR 1, 1-3 
Paweł, 

z woli BOŻEJ powołany 

na apostoła JEZUSA CHRYSTUSA, 

i Sostenes, 

brat, 

do Kościoła BOŻEGO w Koryncie, 

do tych, którzy zostali uświęceni w JEZUSIE CHRYSTUSIE 

i powołani do świętości 

wespół ze wszystkimi, 

co na każdym miejscu 

wzywają imienia PANA naszego, 

JEZUSA CHRYSTUSA, 

ich i naszego PANA. 

Łaska wam i pokój 

od BOGA OJCA naszego 

i PANA JEZUSA CHRYSTUSA! 

AKLAMACJAJ 1, 14A. 12A Alleluja, Alleluja, Alleluja 

SŁOWO stało się CIAŁEM 

i zamieszkało między nami. 

Wszystkim, którzy JE przyjęli, 

dało moc, 

aby się stali dziećmi BOŻYMI. 

SŁOWA EWANGELII WEDŁUG ŚW. JANAJ 1, 29-34 

Jan zobaczył podchodzącego ku niemu JEZUSA 

i rzekł: 

„Oto BARANEK BOŻY, 

który gładzi grzech świata. 

To jest TEN, 

o którym powiedziałem: 

'Po mnie przyjdzie MĄŻ, 

który mnie przewyższył godnością, 

gdyż był wcześniej ode mnie'. 

Ja GO przedtem nie znałem, 

ale przyszedłem chrzcić wodą 

w tym celu, 

aby ON się objawił Izraelowi”. 

Jan dał takie świadectwo: 

„Ujrzałem ducha, 

który zstępował z nieba jak gołębica 

i spoczął na NIM. 

Ja GO przedtem nie znałem, 

ale TEN, który mnie posłał, 

abym chrzcił wodą, 

powiedział do mnie: 

»TEN, nad którym ujrzysz DUCHA 

zstępującego i spoczywającego na NIM, 

jest TYM, 

który chrzci DUCHEM ŚWIĘTYM«. 

Ja to ujrzałem 

i daję świadectwo, 

że ON jest SYNEM BOŻYM”. 

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Ottavio_vannini,_san_giovanni_che_indica_il_Cristo_a_Sant%27Andrea.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! 

 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 Ko-

lęd i Pastorałek „WOŁY MOJE …” i KONCERT FINAŁO-
WY. Organizatorzy zapraszają! wszystkich parafian. 

 20–25.I (poniedziałek–sobota): Trwa wizytacja duszpasterska – 
KOLĘDA. Za wszystkie ofiary składane w czasie kolędy – 
przeznaczone zostaną na spłatę zobowiązań za remont 
kościoła – nasi duszpasterze z góry składają serdeczne Bóg 

zapłać! Program  poniżej. 
Uwaga: Od 2.I.2020 do końca trwania kolędy nie ma 

Mszy św. o 1800 w dni powszednie (chyba że z intencji 
mszalnych, poniżej, wynika inaczej). 

PROGRAM WIZYTACJI DUSZPASTERSKIEJ (KOLĘDA) 

DATA MIEJSCOWOŚĆ OD KOMENTARZ 

20.I 
(poniedziałek) 

OSIEDLE CONSTANS 1800 jeden ksiądz 

22.I 
(środa) 

CIECISZEW 1600 dwóch księży 

23.I 
(czwartek) 

SZYMANÓW 1600 dwóch księży 

24.I 
(piątek) 

SŁOMCZYN 
(UL. JABŁONIOWA – OD KAWĘCZYNKA) 

1600 jeden ksiądz 

25.I 
(sobota) 

DĘBÓWKA 930 jeden ksiądz 

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

 24.I (piątek): 
 O 1800, jak w każdy 4. piątek miesiąca, Msza św. w in-

tencji dzieci objętych „RÓŻAŃCEM RODZICÓW ZA DZIECI”. 
 Po Mszy św. modlitewne spotkanie. 

 Chrzty w styczniu w 4. niedzielę miesiąca, 26.I, na sumie. 
 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 odszedł z naszego grona: 

śp. Stefan NOWAKOWSKI  10.I.2020 l. 79 

Wieczne odpoczywanie racz Mu dać PANIE! 

INTENCJE MSZALNE I MODLITEWNE 

20.I 
(poniedziałek) 730  

21.I 
(wtorek) 730  

22.I 
(środa) 730 † cierpiących w czyśćcu 

23.I 
(czwartek) 730 

† dziadków CHYBIŃSKICH, TOMCZYKÓW, OSIADACZÓW i 

WROCHNÓW 

24.I 
(piątek) 

730 w pewnej intencji 

1800 w intencji dzieci objętych modlitwą różańcową rodziców 

25.I 
(sobota) 730 † Dariusza KOSZORKA, w 10. rocznicę śmierci 

26.I 
(niedziela) 845 

† Wiesława ZDUŃCZYKA, w 5. rocznicę śmierci, 

Marianny ZDUŃCZYK 

26.I 
(niedziela) 

1030 † Dariusza OLESIŃSKIEGO, w 10. rocznicę śmierci 

1200 

† Jerzego, w 2. rocznicę śmierci, 

Heleny i Karoliny MOLAK 

† Rafała FABISIAKA, w 2. rocznicę śmierci 

1800 
† Janiny WRONA, 

zmarłych z rodziny WRONÓW, 

SABINY MATERZYŃSKIEJ 

STEFAN KARD. WYSZYŃSKI: WŁADAĆ ZNACZY SŁUŻYĆ… 

Prawdopodobieństwo ukazania się chłopca ze wsi Zuzela na balkonie ba-

zyliki watykańskiej, które w ostatnim tygodniu określiliśmy jako „niewiary-

godne”, staje się jeszcze bardziej n i e z w y k ł e, gdy uświadomimy sobie, 

iż w 1944 jej bohater był prostym kapelanem Zakładu dla Niewidomych 

w podwarszawskich Laskach. W tym samym roku został kapelanem Armii 

Krajowej w grupie „Kampinos” pseud. „Radwan III”, i w tej roli wziął udział 

w Powstaniu Warszawskim. Powstanie upadło, Warszawa legła w gruzach. 

Czy można było sobie wybrazić, że 34 lata później ten sam kapelan będzie 

stał tuż za osobą nowo wybranego papieża na balkonie bazyliki pw. św. 

Piotra? 

Pochylmy się więc nad jeszcze jednym cytatem z tzw. „Kazań Święto-

krzyskich” z 1974 Sługi Bożego Stefana kard. Wyszyńskiego, nazwanego 

przez św. Jana Pawła II Prymasem Tysiąclecia, który wkrótce zostanie 

wyniesiony na ołtarze: 

„Jakie funkcje posiada Homo Politicus? 

Kościół nazwał swoich kapłanów ministrami – ministri sacri. Władza 

świecka przejęła tę nazwę dla swoich ministrów, chociaż nie zawsze 

przejęła ducha, którym muszą się rządzić ministri sacri. Jednakże 

łacińskie słowo 'minister' znaczy po polsku 'sługa' – bardziej jest tutaj 

uwydatniona postawa oraz zadania służebnicze, aniżeli władza. 

Władza też podlega władzy. Władza sprawowana nie jest najwyższą mocą 

i najwyższą siłą. Władza ma zakres ograniczony, bo istnieje odwołanie się 

od niej. Władza musi odwoływać do sumienia, a nie do siły. Wynika z tego 

ograniczenie siły porządkującej świat przez prawo naturalne siły ludzkiej 

osoby i przez to, że władza jest ustanowiona nie tylko dla dobra jednostki, 

lub jakiejś frakcji czy partii, lecz dla dobra powszechnego – dla dobra 

wspólnego ogółu obywateli. A więc nie dobra takiej czy innej grupy, tylko 

dobra wszystkich ludzi, nad którymi władza ma czuwać, aby wypełniając 

obowiązki mieli również zagwarantowane i swoje prawa. Stąd do władzy 

publicznej należy czuwanie nad tym, aby jedni obywatele nie ograniczali 

praw innych. 

Postęp nie jest i nie może być przywilejem niewiary – jak się nieraz głosi. 

Przeżyliśmy już raz szaloną pychę niewierzących ignorantów, którzy 

uważali, że mają monopol na postęp i postępowość. Trzeba jasno 

powiedzieć, że niewiara nie daje patentu i pełnej kwalifikacji do mądrości 

i władzy. Oczekujemy więc, by zaniechano wreszcie wszelkiej formy 

dyskryminacji w imię niewiary wobec ludzi, których wiarę rozpoznano, ani 

nie ośmieszano ludzi wierzących, nie zamykano im drogi do awansu 

społecznego, zawodowego i politycznego. 

Klimat zastraszania powinien wreszcie zniknąć, aby władza państwowa 

zyskiwała sobie miłość obywateli przez poszanowanie ich praw. Im bar-

dziej uszanowane będą podstawowe prawa obywateli, a szczególnie prawo 

do wolności osoby ludzkiej, prawo do prawdy, miłości i sprawiedliwości, 

prawo do równego startu społecznego, zawodowego czy kulturalnego, 

prawo do wolności wierzenia i wyznania – tym bardziej okaże się zbędny 

klimat zastraszenia i tym szybciej można będzie ograniczyć fantastycznie 

rozbudowany aparat bezpieczeństwa, który dla wielu obywateli jest praw-

dziwym niebezpieczeństwem. Pragniemy, aby cała atmosfera społeczna – 

nawet w sądownictwie, wśród prokuratorów Rzeczypospolitej, wśród tych, 

do których należy wymierzać słuszną karę dla zapewnienia ładu społecz-

nego – była wolna od terroru, aby kary były proporcjonalne do win, i wy-

kroczeń, aby nie stosowano najwyższego wymiaru kar, zwłaszcza za prak-

tyki religijne. Pragniemy, aby władza państwowa zdobywała sobie miłość 

w społeczeństwie, nie przez postrach i kary, ale przez poszanowanie praw 

obywateli, i aby pamiętała, że władać to znaczy służyć. 

Mądra organizacja społeczeństwa nie polega na tym, aby stosować 

wszędzie ten sam wąski schemat, tylko na tym, aby stworzyć możliwości 

pełnej oraz swobodnej pracy różnych warstw i grup społecznych, według 

ich rozumnych i zdrowych upodobań. Łączy się z tym konieczność 

odważnej obrony wolności prawa koalicji czyli zrzeszania się dla swoich 

celów, jak również prawa do wolności pracy, opinii publicznej, 

wydawnictw, dyskusji, rozważań i badań naukowych. 

Oto elementy, które tworzą bogactwo życia kulturalnego, społecznego, 

narodowego i politycznego”. 

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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