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Kościół jest zatem tym, który wierzy pierwszy, i w ten sposób prowadzi, karmi i podtrzymuje naszą wiarę. 

To Kościół wyznaje wszędzie PANA („Te per orbem terrarum sancta confitetur Ecclesia” – „Ciebie po wszystkiej ziemi wyznaje Kościół święty”, śpiewamy w Te Deum), 

a z nim i w nim także my dochodzimy do wyznania: „Wierzę”, „Wierzymy”. 

To właśnie dzięki Kościołowi przez chrzest otrzymujemy wiarę i nowe życie w CHRYSTUSIE. W obrzędzie chrztu dorosłych szafarz chrztu pyta katechumena: „O co prosisz 

Kościół BOŻY? ” Odpowiedź: „O wiarę!” „Co ci daje wiara?” – „Życie wieczne!” [KKK, 168.] 

ŚWIĘTO CHRZTU PAŃSKIEGO 
Z KSIĘGI PROROKA IZAJASZAIZ 55, 1-11 
Tak mówi PAN: 

»Wszyscy spragnieni, przyjdźcie do wody, 

przyjdźcie, choć nie macie pieniędzy! 

Kupujcie i spożywajcie, dalejże, 

kupujcie bez pieniędzy i bez płacenia 

za wino i mleko! 

Czemu wydajecie pieniądze 

na to, co nie jest chlebem? 

I waszą pracę – 

na to, co nie nasyci? 

Słuchajcie MNIE, a jeść będziecie przysmaki 

i dusza wasza zakosztuje tłustych potraw. 

Nakłońcie uszu 

i przyjdźcie do MNIE, 

posłuchajcie MNIE, 

a dusza wasza żyć będzie. 

Zawrę z wami wieczyste przymierze; 

niezawodne są łaski dla Dawida. 

Oto ustanowiłem go świadkiem dla ludów, 

dla ludów wodzem i rozkazodawcą. 

Oto zawezwiesz naród, 

którego nie znasz, 

i ci, którzy cię nie znają, 

przybiegną do ciebie 

ze względu na PANA, twojego BOGA, 

przez wzgląd na ŚWIĘTEGO IZRAELA, 

bo ON ci dodał chwały. 

Szukajcie PANA, 

gdy się pozwala znaleźć, 

wzywajcie GO, 

dopóki jest blisko! 

Niechaj bezbożny porzuci swą drogę 

i człowiek nieprawy swoje knowania. 

Niech się nawróci do PANA, 

a TEN się nad nim zmiłuje, 

do BOGA naszego, 

gdyż hojny jest w przebaczaniu. 

Bo myśli MOJE nie są myślami waszymi 

ani wasze drogi MOIMI drogami« 

– mówi PAN. 

»Bo jak niebiosa górują nad ziemią, 

tak drogi MOJE – nad waszymi drogami 

i myśli MOJE – nad myślami waszymi. 

Zaiste, podobnie jak ulewa i śnieg spadają z nieba 

i tam nie powracają, 

dopóki nie nawodnią ziemi, 

nie użyźnią jej i nie zapewnią urodzaju, 

tak iż wydaje nasienie dla siewcy 

i chleb dla jedzącego, 

tak słowo, które wychodzi z ust MOICH, 

nie wraca do MNIE bezowocne, 

zanim wpierw nie dokona tego, co chciałem, 

i nie spełni pomyślnie swego posłannictwa«. 

PSALM RESPONSORYJNYIZ 12, 2. 3 I 4BCD. 5-6 (R.: POR. 3) 

REFREN: Będziecie czerpać ze zdrojów zbawienia 

Oto BÓG jest moim zbawieniem! 

JEMU zaufam i bać się nie będę. 

PAN jest moją pieśnią i mocą, 

i ON stał się moim zbawieniem. 

Wy zaś z weselem czerpać będziecie wodę 

ze zdrojów zbawienia. 

Chwalcie PANA, wzywajcie JEGO imienia! 

Ukażcie narodom JEGO dzieła, 

przypominajcie, że JEGO imię jest chwalebne. 

Śpiewajcie PANU, bo czynów wspaniałych dokonał! 

I cała ziemia niech o tym się dowie. 

Wznoś okrzyki i wołaj radośnie, mieszkanko Syjonu, 

bo wielki jest wśród ciebie ŚWIĘTY IZRAELA. 

Z PIERWSZEGO LISTU ŚW. JANA APOSTOŁA1 J 5, 1-9 
Najmilsi: 

Każdy, kto wierzy, że JEZUS jest MESJASZEM, 

z BOGA się narodził; 

i każdy miłujący TEGO, który dał życie, 

miłuje również tego, kto życie od NIEGO otrzymał. 

Po tym poznajemy, że miłujemy dzieci BOŻE, 

gdy miłujemy BOGA 

i wypełniamy JEGO przykazania, 

albowiem miłość względem BOGA 

polega na spełnianiu JEGO przykazań, 

a przykazania JEGO nie są ciężkie. 

Wszystko bowiem, co z BOGA zrodzone, 

zwycięża świat; 

tym właśnie zwycięstwem, 

które zwyciężyło świat, 

jest nasza wiara. 

A któż zwycięża świat, 

jeśli nie ten, kto wierzy, 

że JEZUS jest SYNEM BOŻYM? 

JEZUS CHRYSTUS jest tym, 

który przyszedł przez wodę 

i krew, i ducha, 

nie tylko w wodzie, 

lecz w wodzie i we krwi. 

DUCH daje świadectwo, 

bo duch jest prawdą. 

TRZEJ bowiem dają świadectwo: 

duch, woda i krew, 

a ci trzej w jedno się łączą. 

Jeśli przyjmujemy świadectwo ludzi – 

to świadectwo BOŻE więcej znaczy, 

ponieważ jest to świadectwo BOGA, 

które dał o SWOIM SYNU. 

AKLAMACJAPOR. J 1, 29 Alleluja, Alleluja, Alleluja 

Jan zobaczył podchodzącego ku niemu JEZUSA 

i rzekł do NIEGO: 

„Oto BARANEK BOŻY, 

który gładzi grzech świata”. 

SŁOWA EWANGELII WEDŁUG ŚW. MARKAMK 1, 7-11 

Jan Chrzciciel tak głosił: 

„Idzie za mną mocniejszy ode mnie, 

a ja nie jestem godzien, 

aby schyliwszy się, 

rozwiązać rzemyk u JEGO sandałów. 

Ja chrzciłem was wodą, 

ON zaś chrzcić was będzie DUCHEM ŚWIĘTYM”. 

W owym czasie przyszedł JEZUS z Nazaretu w Galilei 

i przyjął od Jana chrzest w Jordanie. 

W chwili gdy wychodził z wody, 

ujrzał rozwierające się niebo 

i DUCHA jak gołębicę zstępującego na NIEGO. 

A z nieba odezwał się głos: 

»TY jesteś MOIM SYNEM umiłowanym, 

w TOBIE mam upodobanie«. 
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CHRZEST CHRYSTUSA — GERSON, Wojciech (1831, Warszawa – 1901, Warszawa) 

1879, olejny na płótnie, 245×490 cm, dzieło zrabowane podczas II wojny światowej; źródło: commons.wikimedia.org 

INFORMACJE PARAFIALNE 
 10.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. 

 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. 

 Parafialny Zespół Caritas dziękuje wszystkim, którzy włączyli 

się w adwentową pomoc dla najuboższych mieszkańców 
naszej Parafii. Dzięki Państwa dobroci 14 rodzin otrzymało 
bożonarodzeniowe paczki świąteczne! 

 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! 

INTENCJE MSZALNE I MODLITEWNE 

11.I 
(poniedziałek) 730 

† Aleksandry, Kazimierza i Antoniego KRAWCZYKÓW, 

Janusza MAKUCHA 

12.I 
(wtorek) 730 o zdrowie dla Wojciecha ZARZYCKIEGO 

13.I 
(środa) 730 w pewnej intencji 

14.I 
(czwartek) 730 dziękczynna za wszystkie łaski 

15.I 
(piątek) 730 † Edwarda 

16.I 
(sobota) 730 

o BOŻE błogosławieństwo w znalezieniu miejsca na dom 

i opiekę św. Józefa nad rodziną 

17.I 
(niedziela) 845 

† Zofii JARMUŁ, 

Adama JONASZA, 

Adama KOWALCZYKA 

17.I 
(niedziela) 

1030 † Krzysztofa, Magdaleny, Celiny i Jana PARADOWSKICH 

1200 † Feliksy i Władysława CHRZANOWSKICH 

1800 
† Wiesława NOGALA, w 8. rocznicę śmierci, 

Jana NOGALA, 

rodziców HAKOWSKICH i NOGALÓW 

19 LUDOBÓJSTW – HOŁODOMOR 
Wychowani na Trylogii Henryka Sienkiewicza pamiętają pewnie dość 

incydentalny, ale jakże ważny fragment „Ogniem i mieczem”, gdy książę 

Jeremi Wiśniowiecki, sławetny Jarema, opuszcza swoje rodzinne Łubnie, 

nie wiedząc, że nie będzie mu już dane do nich powrócić. Niewielu jednak 

chyba wie, że Łubnie znajdowały się, i znajdują, mniej więcej w połowie 

drogi między … Kijowem a Charkowem, na tzw. lewobrzeżnej, czyli 

położonej na lewym brzegu Dniepru, Ukrainie. Tę część Ukrainy prawie 

300 lat później dotknąć miała – także na skutek niemożności powrotu 

Rzeczypospolitej, w wyniku buntu Chmielnickiego, na te tereny – tragedia, 

określana mianem Hołodomoru. 

W 1917 władzę w Rosji przejęli bolszewicy, ekstremistyczna grupa 

uznająca wiarę w BOGA za „opium dla ludu” i pragnąca ją zastąpić 

specyficznie rozumianą wiedzą „naukową” – wiarą w nieuchronny postęp. 

Całkowite oddzielenie etyki – zasad współżycia społecznego pochodzących 

z wiary w CHRYSTUSA – od sfery polityki i władzy doprowadzić musiało, 

i doprowadziło, do niespotykanych zbrodni. Władzy, nominalnie władzy 

ludu, wkrótce już nikt i nic nie kontrolowało… 

Wprowadzono więc kolektywizację rolnictwa, bo wszak wszyscy są ponoć 

„równi” (fr. egalite). Miliony chłopów wciągnięto do kołchozów. Zarządzający 

nimi zaczęli wprowadzać nowe, „naukowe” praktyki uprawy roli. Wdrażano 

nowe, nieznane uprawy… Wszystko pięknie, tylko że gdy 1930 i 1931 

okazały się latami nieurodzajów – z różnych powodów – w miastach 

zaczęło brakować żywności. 

Wprowadzono więc przymusowe kontyngenty. Były na tyle wysokie, że koł-

chozy zmuszone były do przekazywania nawet ziarna przeznaczonego 

na przyszłe zbiory… Gdy zaczęto się sprzeciwiać na Ukrainę przyjechał 

Łazar Kaganowicz, wysłannik Moskwy, i doprowadził do tego, że protes-

tujący i niewywiązujący z nakazów byli aresztowani. Rozpoczęły się zbrojne 

akcje poszukiwania zboża… 

7.VIII.1932 komuniści wydali dekret „O ochronie mienia przedsiębiorstw 

państwowych, kołchozów, spółdzielni oraz wzmocnieniu własności 

społecznej”, zwany potocznie prawem „pięciu kłosów”. Za zerwanie takiej 

liczby groziła kara śmierci lub 10 lat łagru. 

Ludzie na ukraińskich wsiach zaczęli umierać z głodu. Próbowali 

wyjeżdżać do miast, by tam znaleźć pożywienie. Nie było to łatwe, bo trze-

ba było mieć dowód osobisty, a ten wydawały władze kołchozu. A zazwy-

czaj odmawiały wydania (przepisy te straciły moc dopiero w latach 1970.) 

Ginęły całe rodziny. Mnożyły się przypadku kanibalizmu. 

Trudno dziś ustalić liczbę ofiar. Szacunki wahają się od 4 do 10 mln ludzi, 

ok. 70% na terenach dzisiejszej wschodniej Ukrainy. Wśród nich było 

kilkadziesiąt tysięcy Polaków. Także potomków byłych poddanych 

„państwa łubniańskiego” Jeremiego Wiśniowieckiego. 

Państwo ukraińskie winnymi za ludobójstwo Hołodomoru uznało 

konkretnych ludzi: Józefa Stalina – pochodzenia gruzińskiego. 

Wiaczesława Mołotowa, Pawła Postyszewa – obu pochodzenia 

rosyjskiego, Stanisława Kosiora – pochodzenia polskiego, Własa Czubara 

– Ukraińca i Łazara Kaganowicza oraz Mendla Chatajewicza – obu 

pochodzenia żydowskiego. 

Decyzje mają skutki… Dla Polski i Polaków rozpoczynał się czas próby… 

O WIERZE… 
Jak często trzeba tracić wiarę 

urzędową 

nadętą 

zadzierając nosa do góry 

asekurując 

głoszoną stąd dotąd 

żeby odnaleźć tę jedyną 

wciąż jak węgiel jeszcze zielony 

tę, która jest po prostu 

spotkaniem po ciemku 

kiedy niepewność staje się pewnością 

prawdziwą wiarą bo całkiem nie do wiary 

ks. Jan TWARDOWSKI (1915, Warszawa – 2006, Warszawa) 

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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