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Chrzest, bierzmowanie i Eucharystia są sakramentami wtajemniczenia chrześcijańskiego. Na nich opiera się wspólne powołanie wszystkich uczniów CHRYSTUSA, powołanie 

do świętości i do misji ewangelizacji świata. Udzielają one łask koniecznych do życia według DUCHA podczas ziemskiej pielgrzymki prowadzącej do Ojczyzny. [KKK, 1533.] 

TRZECIA NIEDZIELA ZWYKŁA 

 

POWOŁANIE ŚW. PIOTRA I ŚW. ANDRZEJA — MERISI, Michał Anioł z CARAVAGGIO (1571, Mediolan – 1610, Porto Ercole) 
1603/6, olejny na płótnie, 140.1×176 cm, Buckingham Palace, Londyn; źródło: commons.wikimedia.org 

Z KSIĘGI PROROKA IZAJASZAIZ 8, 23B – 9, 3 
W dawniejszych czasach upokorzył PAN 

krainę Zabulona i krainę Neftalego, 

za to w przyszłości chwałą okryje 

drogę do morza, wiodącą przez Jordan, 

krainę pogańską. 

Naród kroczący w ciemnościach 

ujrzał światłość wielką; 

nad mieszkańcami kraju mroków 

światło zabłysło. 

Pomnożyłeś radość, 

zwiększyłeś wesele. 

Rozradowali się przed TOBĄ, 

jak się radują w żniwa, 

jak się weselą przy podziale łupu. 

Bo złamałeś jego ciężkie jarzmo 

i drążek na jego ramieniu, 

pręt jego ciemięzcy, 

jak w dniu porażki Madianitów. 

SALM RESPONSORYJNYPS 27 (26), 1BCDE. 4. 13-14 (R.: 1B) 

REFREN: PAN moim światłem i zbawieniem moim 

PAN moim światłem i zbawieniem moim, 

kogo miałbym się lękać? 

PAN obrońcą mego życia, 

przed kim miałbym czuć trwogę? 

O jedno tylko PANA proszę i o to zabiegam, 

żebym mógł zawsze przebywać w JEGO domu 

po wszystkie dni mego życia, 

abym kosztował słodyczy PANA, 

stale się radował JEGO świątynią. 

Wierzę, że będę oglądał dobra PANA 

w krainie żyjących. 

Oczekuj PANA, bądź mężny, 

nabierz odwagi i oczekuj PANA. 

Z PIERWSZEGO LISTU ŚW. PAWŁA APOSTOŁA DO KORYNTIAN1 KOR 1, 10-13. 17 
Upominam was, bracia, 

w imię PANA naszego, JEZUSA CHRYSTUSA, 

abyście żyli w zgodzie 

i by nie było wśród was rozłamów; 

abyście byli jednego ducha 

i jednej myśli. 

Doniesiono mi bowiem o was, bracia moi, 

przez ludzi Chloe, 

że zdarzają się między wami spory. 

Myślę o tym, co każdy z was mówi: 

„Ja jestem od Pawła, 

a ja od Apollosa; 

ja jestem Kefasa, 

a ja CHRYSTUSA”. 

Czyż CHRYSTUS jest podzielony? 

Czyż Paweł został za was ukrzyżowany? 

Czyż w imię Pawła zostaliście ochrzczeni? 

Nie posłał mnie CHRYSTUS, abym chrzcił, 

lecz abym głosił Ewangelię, 

i to nie w mądrości słowa, 

by nie zniweczyć CHRYSTUSOWEGO krzyża. 

AKLAMACJAPOR. MT 4, 23 Alleluja, Alleluja, Alleluja 

JEZUS głosił Ewangelię o królestwie 

i leczył wszelkie choroby 

wśród ludu. 

SŁOWA EWANGELII WEDŁUG ŚW. MATEUSZAMT 4, 12-23 
Gdy JEZUS posłyszał, 

że Jan został uwięziony, 

usunął się do Galilei. 

Opuścił jednak Nazaret, 

przyszedł i osiadł w Kafarnaum 

nad jeziorem, 

na pograniczu ziem Zabulona i Neftalego. 

Tak miało się spełnić słowo proroka Izajasza: 

„Ziemia Zabulona i ziemia Neftalego, 

na drodze ku morzu, 

Zajordanie, 

Galilea pogan! 

Lud, który siedział w ciemności, 

ujrzał światło wielkie, 

i mieszkańcom cienistej krainy śmierci 

wzeszło światło”. 

Odtąd począł JEZUS nauczać i mówić: 

»Nawracajcie się, 

albowiem bliskie jest królestwo niebieskie«. 

Przechodząc obok Jeziora Galilejskiego, 

JEZUS ujrzał dwóch braci: 

Szymona, zwanego Piotrem, 

i brata jego, Andrzeja, 

jak zarzucali sieć w jezioro; 

byli bowiem rybakami. 

I rzekł do nich: 

»Pójdźcie za MNĄ, 

a uczynię was rybakami ludzi«. 

Oni natychmiast, zostawiwszy sieci, 

poszli za NIM. 

A idąc stamtąd dalej, 

ujrzał innych dwóch braci: 

Jakuba, syna Zebedeusza, 

i brata jego, Jana, 

jak z ojcem swym Zebedeuszem 

naprawiali w łodzi swe sieci. 

Ich też powołał. 

A oni natychmiast zostawili łódź i ojca 

i poszli za NIM. 

I obchodził JEZUS całą Galileę, 

nauczając w tamtejszych synagogach, 

głosząc Ewangelię o królestwie 

i lecząc wszelkie choroby 

i wszelkie słabości wśród ludu. 

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:The_Calling_of_Saints_Peter_and_Andrew_-_Caravaggio_(1571-1610).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! 
 1.II (sobota): 1. SOBOTA MIESIĄCA: 

 Uczcijmy! NIEPOKALANE SERCE MARYI nabożeństwem PIĘCIU 

PIERWSZYCH SOBÓT MIESIĄCA — wynagradzającym za grze-
chy przeciwko SERCU MARYI! Zapraszamy! w kolejne pier-

wsze soboty miesiąca na Mszę św. o 1800. 
 Po Mszy św. o 1800 – RÓŻANIEC. 

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

GROMNICZNEJ. 
 Msze św. według porządku niedzielnego. 
 Poświęcenie gromnic podczas każdej Mszy św. 
 Ofiary zbierane do puszek przed kościołem przeznaczone 

będą na pomoc zakonom klauzurowym. 
 Po sumie comiesięczna adoracja NAJŚWIĘTSZEGO SAKRAMEN-

TU, a po niej spotkanie Kół Żywego Różańca. 
 27.I–1.II (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 

27.I 
(poniedziałek) 

SŁOMCZYN 
(UL. WILANOWSKA, NUMERY PARZYSTE, OD SZKOŁY) 

1600 jeden ksiądz 

28.I 
(wtorek) 

SŁOMCZYN 
(ŚNIEŻNA, WAGAROWA, UROCZA, WIOSENNA) 

1600 jeden ksiądz 

29.I 
(środa) 

SŁOMCZYN 
(UL. WIŚLANA) 

1600 dwóch księży 

31.I 
(piątek) 

TUROWICE 
(PRZY SZOSIE) 

KAWĘCZYN I TUROWICE 
(OD WIERZBÓWKI DO SZOSY) 

1600 trzech księży 

1.II 
(sobota) 

GASSY 930 dwóch księży 

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

 W nadchodzące ferie zimowe parafialny Zespół Caritas 

współorganizuje obóz narciarski w Szczawnicy. 
W grupie uczestników znajdą się dzieci z rodzin ubogich, 
których nie stać na pokrycie kosztów wyjazdu. Zwracamy się 
z gorącą prośbą o finansowe wsparcie naszej inicjatywy, gdyż 
bez pomocy parafian dzieci te nie będą miały możliwości 
wyjazdu i odpoczynku zimowego, tak jak ich rówieśnicy. 
Wsparcie można wpłacać na konto Zespołu Caritas: 

PKO S.A. VII O. w Warszawie – 51 1240 1109 1111 0010 1498 1185 

lub do skrzynki przy ołtarzu Matki Bożej Nieustającej Pomocy. 
Za wszystkie ofiary serdecznie dziękujemy! 

 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. Mariusz Stanisław STRUZIK  12.I.2020 l. 49 

Wieczne odpoczywanie racz Mu dać PANIE! 

INTENCJE MSZALNE I MODLITEWNE 

27.I 
(poniedziałek) 730 † Aliny WARGOCKIEJ, w miesiąc po śmierci 

28.I 
(wtorek) 730 

w intencji Jakuba, z racji 26. urodzin, 

o BOŻE błogosławieństwo i potrzebne łaski 

29.I 
(środa) 730   

30.I 
(czwartek) 730 

† Henryka, w 5. rocznicę śmierci, 

Janiny SYKULAKÓW 

31.I 
(piątek 730  

1.II 
(sobota) 

730 
† Mariana i Reginy KOZICKICH, 

zmarłych rodziców 

1800 o nawrócenie grzeszników 

2.II 
(niedziela) 

845 o BOŻE błogosławieństwo dla Marii MATEJAK 

1030 
† Janiny MICHALAK, 

Wiktorii i Wojciecha GAWRYSIÓW 

1200 

† Mieczysława KOMOSY, 

Cypriana OSUCHA, w 3. rocznicę śmierci 

† Eleonory BOJAŃCZYK, w 7. rocznicę śmierci, 

Anieli i Władysława BARANÓW, 

zmarłych z rodziny BOJAŃCZYKÓW 

1800 o nawrócenie grzeszników 

WYNIKI 1. KONKURSU KOLĘD I PASTORAŁEK „WOŁY MOJE…” 

18–19.I.2020 nasza parafia, pod patronatem ks. Proboszcza, zbiorowym 

wysiłkiem naszej młodzieży, zorganizowała i przeprowadziła 1. KONKURS 

KOLĘD I PASTORAŁEK „WOŁY MOJE…’. Uczestniczyli w nim przedstawiciele 

bodaj wszystkich szkół i przedszkoli naszego dekanatu. Poniżej 

przedstawiamy jego wyniki, gratulując wszystkim laureatom: 

GRAND PRIX 

Dominika Czarnecka, Julia Czarnecka, Karolina Golańska, Nicole 

Kozicka, Ewa Odrowąż-Coates, Marta Słowik, Katarzyna Zulczyk (Szkoła 

podstawowa w Baniosze) – „Mizerna cicha” 

KATEGORIA I (PRZEDSZKOŁA I ZERÓWKA) 

1. miejsce 

Aleksandra Soboń, Lenka Belkiewicz, Gabrysia Kucharska 

(Przedszkole nr 2 „Tęczowe”) – „Jezusa Narodzonego” 

2. miejsce 

Laura Wolamin, Jan Kwieciński (Przedszkole nr 4 z oddziałem 

integracyjnym „Leśna chatka”) – „Opłatek” 

3. miejsce 

Jan Chorosiński (Przedszkole niepubliczne „Ochronka”) – „Dzisiaj w 

Betlejem” 

KATEGORIA II (KLASY I–III) 

1. miejsce 

Dominika Grybel-Wilczyńska (Szkoła Podstawowa. nr 1 w Konstancinie-

Jeziornie) – „Za kominem świerszczyk spał” 

2. miejsce – ex aequo 

Helena Ambrozik (Szkoła podstawowa nr 4 w Słomczynie) – „Święty 

Mikołaj” 

Dawid Laudański (Szkoła podstawowa w Baniosze) – „Jezus 

malusieńki” 

3. miejsce 

Nina Pułecka, Blanka Barej, Helena Ambrozik, Jan Pastwa (Szkoła 

podstawowa nr 4 w Słomczynie) – „Samotnie kolędować źle” 

KATEGORIA III (KLASY IV–VIII) 

1. miejsce 

Ewa Odrowąż-Coates (Szkoła podstawowa w Baniosze) – „Noel” 

2. miejsce 

Natasza Kondraciuk (Szkoła podstawowa nr 2) – „Kolędowy czas” 

3. miejsce – ex aequo 

Wiktoria Puchta (Szkoła podstawowa nr 2) – „Mario czy ty wiesz” 

Barbara Ambrozik (Szkoła podstawowa nr 4 w Słomczynie) – „Straszny 

rwetes bracie ośle” 

KATEGORIA RODZINA 

Dyplom Finalisty Konkursu 

rodzina Jakubczyków 

Wyróżnienie (ZA TRADYCYJNE KOLĘDOWANIE I ORYGINALNOŚĆ WYKONANIA PRAWDZIWOŚĆ PRZEKAZU) 

Aleksandra Jastrzemska, Alicja Trzewik, Maria Kaczmarek, Judyta 

Zdebska (Szkoła podstawowa nr 6 w Opaczy) – „Oj, Maluśki, Maluśki” 

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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