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Podstawowa prawda, której Pismo święte i Tradycja nie przestają nauczać i wysławiać, głosi, że „świat został stworzony dla chwały BOŻEJ”SOBÓR WATYKAŃSKI I: DS 3025. [KKK, 293, 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 Izraelu 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. 

PSALM 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. 
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ŚW. JAN I „NA POCZĄTKU BYŁO SŁOWO” — nieznany kopista grecki IX w.) 

825-850, manuskrypt, Bibliothèque nationale de France, fol. 265. 176-177; źródło: smecsundaymorningforum.org 

INFORMACJE PARAFIALNE 
 3.I (niedziela): 

 Światowa pandemia wirusa COVID-19 trwa… 
 Zasady obecności w kościele: 

 Max. 1 osoba na 15 m2, przy zachowaniu 1.5 m 
odległości od innych osób. 

 6.I (środa): Uroczystość OBJAWIENIA PAŃSKIEGO – TRZECH KRÓLI: 
 Msze św. w porządku niedzielnym. 
 Poświęcenie kadzidła i kredy podczas każdej Mszy św. 

 9.I (sobota): 
 WYPOMINKI o 1720. 
 Msza św. za zmarłych polecanych w WYPOMINKACH o 1800. 

 Chrzty w styczniu w 4. niedzielę miesiąca, 24.I, na sumie. 
Zgłoszenia do 15.I w kancelarii. Przygotowanie dla rodziców 

i chrzestnych 17.I po sumie, w kościele. 
 W związku z panującą sytuacją epidemiczną tegoroczna 

wizyta duszpasterska — tradycyjna KOLĘDA — odbędzie się 
w terminie późniejszym, gdy warunki na to dozwolą. 

 Ofiary na spłatę zobowiązań związanych z zakończonym 
remontem kościoła i rewitalizacją 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! 

PAMIĘTAJMY TEŻ O WSPIERANIU NASZYCH DUSZPASTERZY! 

ODESZLI 
W ostatnim czasie odszedł z naszego grona: 

śp. Mirosław Andrzej ZAWADA  20.XII.2020 l. 68 

Wieczne odpoczywanie racz Mu dać PANIE! 

INTENCJE MSZALNE I MODLITEWNE 

4.I 
(poniedziałek) 730 

o BOŻE błogosławieństwo i opiekę MATKI BOŻEJ w 2021 r. 

dla Zofii i Agaty 

5.I 
(wtorek) 730 w pewnej intencji 

6.I 
(środa) 

845 † Julii i Wojciecha RAWSKICH, Andrzeja WIEWIÓRY 

1030 † Ireny i Eugeniusza WARGOCKICH, zmarłych z rodziny 

1200 † Edwarda WROCHNY, w 4. rocznicę śmierci 

1800 
† Kamila, Stefana i Heleny RAWSKICH, 

Kazimiery i Józefa BIELAWSKICH 

7.I 
(czwartek) 730 w pewnej intencji 

8.I 
(piątek) 730 † Celiny i Mariusza SZUSTKOWSKICH 

9.I 
(sobota) 

730 † Rafała FABISIAKA 

1720 WYPOMINKI 

1800 † zmarłych polecanych w WYPOMINKACH 

10.I 
(niedziela) 

845 
† Zygmunta SZCZEPAŃSKIEGO, 

zmarłych z rodziny SZCZEPAŃSKICH 

1030 
† Dariusza KLUCZYŃSKIEGO, 

Polikarpa WILCZYŃSKIEGO, Józefa KLUCZYŃSKIEGO 

10.I 
(niedziela) 

1200 † Romana CETKOWSKIEGO 

1800 
† Teresy Jadwigi DRUSZCZYŃSKIEJ, w 5. rocznicę śmierci, 

Józefa DRUSZCZYŃSKIEGO, 

zmarłych z rodzin DRUSZCZYŃSKICH i JAGNYZIAKÓW 

BĄDŹMY MĘŻNI – 19 LUDOBÓJSTW 
Św. Paweł w 1. liście do Koryntian wystosował niezwykłe posłanie do adre-

satów w Koryncie, a tak naprawdę do wszystkich pokoleń, także do nas: 

„Czuwajcie, trwajcie mocno w wierze, bądźcie mężni i umacniajcie się! 

Wszystkie wasze sprawy niech się dokonują w miłości!”1 KOR 16, 13-15. 

Mamy więc czuwać — w każdej chwili, każdego dnia. 

Mamy być mocni w wierze — coraz lepiej poznawać BOGA i naszą wiarę. 

Mamy być mężni — nie jak dzieci, większość spraw rozwiązujące przez pry-

zmat emocji — i nasze akty woli opierać na darze BOŻYM: rozumie. 

Mamy się wreszcie umacniać — czyli być silni, razem, wspólnie, a nie indy-

widualnie, każdy osobno. 

A wszystko czynić „w miłości” — a zatem nie „z miłości” czy „miłością”. 

To bowiem emocje, a działanie „w miłości” to akt woli i oznaczać może ko-

nieczność ostrej repremendy czy wymierzenia kary. I to bardzo dotkliwej… 

Jakże te rady są dziś aktualne, szczególnie w czasie pandemii. Szczególnie 

po XX w., gdy nasz naród – czyli nasze rodziny – dotknęły olbrzymie ciosy. 

Można powiedzieć, że w XX w. doświadczyliśmy ze strony naszych 

sąsiadów 19 LUDOBÓJSTW, czyli zbrodniczych aktów woli, mających na celu 

unicestwienie nas wszystkich, bądź znaczącej części: 

1. Wielki głód na Ukrainie (Hołodomor) 

2. Rosyjska Operacja Polska NKWD 

3. Niemiecki najazd na Polskę we 09.1939 

4. Niemiecka „Intelligenzaktion” (pl. „Akcja Inteligencja”) 

5. Niemiecka „Aktion T4” (pl. „Akcja T4”) 

6. Rosyjskie mordy „katyńskie” 

7. Rosyjskie deportacje „na Syberię” 

8. Niemieckie obozy koncentracyjne 

9. Rosyjskie masakry więzienne NKWD 

10. niem. Endlösung der Judenfrage (pl. ostateczne rozwiązanie kwestii 

żydowskiej) 

11. Działalność niemieckich Einsatzgruppen SS 

12. Niemieckie „eksperymenty medyczne” 

13. Niemiecka „Akcja Zamość” i rabunek dzieci 

14. Eksterminacja rosyjskich jeńców wojennych 

15. Ukraińskie „Riezać Lachy, sława Ukrainu” 

16. Niemiecka polityka w Generalnym Gubernatorstwie 

17. Rzeź warszawskiej Woli 

18. Rosyjskie masowe gwałty 1945 

19. Rosyjski Gułag 

I te wydarzenia chcemy przybliżać. Po to, by „czuwać, trwać mocno 

w wierze, być mężnymi i umacniać się”. By „wszystkie nasze sprawy 

dokonywać w miłości!”. 

Bo tak można czynić tylko w prawdzie – wiedzy o naszej przeszłości. 

SIOSTROM I BRACIOM POLAKOM, BY PAMIĘTALI… 
łzami otoczony… żródłem i płomieniem… 

okryty płaszczem ziemi… owiany kosmosem… 

Dobry Wielki BOŻE! fiołkiem w cichym kącie 

pomiędzy żywiołami wzrastam swoim losem… 

TYŚ pomiędzy początkiem i końcem wszechświata 

pochylony u źródła… biegnący ku brzegom… 

PANIE! co nas przenikasz oczami jak mieczem 

TYŚ pośród tych żywiołów - ALFĄ I OMEGĄ… 

Od narodzin do śmierci TWOJA dobra twarz 

TWOJE oczy ogromne patrzące nad nami 

z otchłani co ogarnąć nie umiemy myślą 

po wieczność co się sypie zmarłymi gwiazdami 

na TWOJEJ ludzkiej twarzy ślad czasu na czole 

i data co w nas ludzkie sumienie porusza 

bo przecież oto wiemy że się zbliża data 

gdy spłynie krwią oblicze mojego CHRYSTUSA 

i dźwigasz nas w cierpieniu ponad ludzkie sprawy 

jedynie całun śmierci zostawisz skrwawiony 

byśmy mogli zobaczyć TWOJE ziemskie ślady 

gdy patrzyłeś przez gorycz cierniowej korony 

TWOJE oczy ogromne czuwają nade mną 

Kazimierz Józef WĘGRZYN (ur. 1.I.1947. Miejsce Piastowe) 

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 
 

https://smecsundaymorningforum.org/tag/saint-jean/
mailto:swzygmunt.slomczyn@op.pl
http://www.swzygmunt.knc.pl/

