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Przez wszystkie słowa Pisma świętego BÓG wypowiada tylko jedno SŁOWO, SWOJE jedyne SŁOWO, w którym wypowiada się całyPOR. HBR 1, 1-3… [KKK, 102.] 

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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INFORMACJE PARAFIALNE 
 3-8.I (poniedziałek-sobota): Wizytacja duszpasterska — tradycyjna 

KOLĘDA – rozpoczęła się. 
Za składane przy okazji ofiary — przeznaczone zostaną na 
spłatę zobowiązań za remont kościoła — nasi duszpasterze 
z góry składają serdeczne Bóg zapłać! 

PROGRAM WIZYTACJI DUSZPASTERSKIEJ (KOLĘDA) 

DATA MIEJSCOWOŚĆ OD KOMENTARZ 

3.I 
(poniedziałek) 

OBORY 
OD PAŁACU DO NR 10 

1600 jeden ksiądz 

5.I 
(środa) 

OBORY 
BLOKI NR 11–18 

1600 dwóch księży 

8.I 
(sobota) 

GASSY 930 dwóch księży 

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

Uwaga: Do końca trwania kolędy w dni powszednie nie ma 
Mszy św. o 1800 (chyba, że w intencjach podano inaczej). 

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

 7.I (piątek): 1. PIĄTEK MIESIĄCA: 
 Msza św. ku czci NAJŚWIĘTSZEGO SERCA PANA JEZUSA o 1800. 
 Spowiedź 1. piątkowa ½ godz. przed Mszą św. 
 Po Mszy św. wieczornej – do 2000 – adoracja NAJŚWIĘT-

SZEGO SAKRAMENTU. 
 8.I (sobota): 

 WYPOMINKI o 1715. 
 Msza św. za zmarłych polecanych w WYPOMINKACH o 1800. 

 Chrzty w styczniu w 4. niedzielę miesiąca, 23.I, na sumie. 
Zgłoszenia do 14.I w kancelarii. Przygotowanie dla rodziców 
i chrzestnych 16.I po sumie, w kościele. 

 Parafialne zimowisko w Kluszkowcach planowane jest w ter-
minie od 29.I do 6.II.2022 r. 

 Informacje i zapisy — u ks. Michała. 
 Ofiary na spłatę zobowiązań związanych z remontem koś-

cioła, a także na korony dla MATKI BOŻEJ NIEUSTAJĄCEJ POMOCY 
i JEJ SYNA (ongiś skradzione z naszego kościoła), można 
składać np. na konto parafialne: 

PKO S.A. VII O. w Warszawie 56 1240 1109 1111 0000 0551 5772 

Za wszystkie ofiary i dary (na korony) serdeczne Bóg zapłać! 

PAMIĘTAJMY też o WSPIERANIU NASZYCH DUSZPASTERZY! 

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

 max. 30% „obłożenia”; 
 niezbędna osłona ust i nosa (i.e. maseczka). 

ODESZLI 
W ostatnim czasie odeszli z naszego grona: 

śp. Janina WACHOCKA  21.XII.2021 l. 96 

śp. Stanisław DZIĘCIOŁ  17.XII.2021 l. 70 

śp. Eugeniusz UTRATA  17.XII.2021 l. 74 

Wieczne odpoczywanie racz Im dać PANIE! 

INTENCJE MSZALNE I MODLITEWNE 

3.I 
(poniedziałek) 730 † Jerzego PIŁKI 

4.I 
(wtorek) 730 † Jerzego PIŁKI 

5.I 
(wtorek) 730 w pewnej intencji 

6.I 
(czwartek) 

845 
† Elżbiety i Józefa PIÓRECKICH, 

Piotra KOWALSKIEGO 

1030 † Edwarda WROCHNY, w 5. rocznicę śmierci 

1200 w pewnej intencji 

1800 
† Genowefy i Zbigniewa GUTOWSKICH, 

zmarłych z rodzin GUTOWSKICH i JANISZKÓW 

7.I 
(piątek) 

730 w pewnej intencji 

1800 † Walerii MAGDZIARZ 

8.I 
(sobota) 

730 † Pawła CZEKAJA 

1715 WYPOMINKI 

1800 † zmarłych polecanych w WYPOMINKACH 

9.I 
(niedziela) 

845 
† Władysławy DEPTUCH, 

Anieli ĆWIEK, 

Agnieszki OGONEK 

1030 
† Anety KOMOSY, w 1. rocznicę śmierci, 

Mieczysława KOMOSY, 

Cypriana OSUCHA 

1200 
† Dariusza KLUCZYŃSKIEGO, 

Polikarpa WILCZYŃSKIEGO, 

Józefa KLUCZYŃSKIEGO 

1800 
† Wiesława NOGALA, w 9. rocznicę śmierci, 

Jana NOGALA, 

rodziców HAKOWSKICH i NOGALÓW 

 

MADONNINA (MADONNA ULIC) — FERRUZZI, Robert (1853, Šibenik –1934, Wenecja) 

1897, olejny na płótnie; źródło: commons.wikimedia.org 

KOLĘDA - POLONEZ 
Dziś rozmyślać Polskę będę 

do pradawnych wrócę lat 

gdy z Wigilią i koledą 

bój wygasał ogień bladł. 

W szczerym polu płatek śniegu 

pradziad łamał jak oplatek 

choć kibitka w Sybir biegła 

on powstańczą trzymał straż. 

Chcę przybliżyc Polski chlubę 

aż po Wybickiego dni 

gdy Mazurek błądził długo 

aby w marszu stał się Hymn. 

Jeszcze Polska nie zginęła 

gdy kolęda rodzi łzy 

gdy w Wigilię gniew zamiera 

gdy DZIECIĄTKO w ciszy śpi. 

Opłakiwać Polsko muszę 

Herodową września kaźń 

z koniem z szablą i kontuszem 

tyś na czołgi śmiało szła. 

Był opłatkiem list z obozu 

kruszył rozpacz dawał wiarę 

BÓG się rodził w owej grozie 

w stajni czarnej od pożarów. 

Dziś rozmyślam Polskie losy 

o wolności długi sen 

pochylonym pełnym kłosem 

wita ziemia dobry dzień. 

Gwiazda wiodła ich na zachód 

JEZUS płakał w huku min 

pozostali w polskim piachu 

ci co z gwiazdą w niebo szli. 

SZEMIOTH, Kazimierz (1933, Warszawa - 1985, 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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