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Przez chrzest chrześcijanin zostaje sakramentalnie upodobniony do CHRYSTUSA, który w SWOIM chrzcie uprzedza SWOJĄ śmierć i SWOJE zmartwychwstanie; 

powinien on wejść w tę tajemnicę pokornego uniżenia się i skruchy, zstąpić do wody z JEZUSEM, aby wyjść z niej razem z NIM, odrodzić się z wody i DUCHA, aby 

w SYNU stać się umiłowanym SYNEM OJCA i „wkroczyć w nowe życie”RZ 6, 4: 

Mamy pogrzebać się z CHRYSTUSEM przez chrzest, by z NIM zmartwychwstać; zstąpmy z NIM, abyśmy z NIM zostali wyniesieni; wznieśmy się z NIM w górę, 

abyśmy z NIM dostąpili chwałyŚW. GRZEGORZ Z NAZJANZU, ORATIONES, 40, 9: PG 36, 369 B… 

Wszystko, co dokonało się w CHRYSTUSIE, pozwala nam poznać, że po JEGO kąpieli w wodzie DUCH ŚWIĘTY z nieba unosi się nad nami, a przybrani przez głos 

OJCA, stajemy się synami BOŻYMIŚW. HILARY Z POITIERS, IN EVANGELIUM MATTHAEI, 2: PL 9, 927… [KKK, 537.] 

ŚWIĘTO CHRZTU PAŃSKIEGO 

Z KSIĘGI PROROKA IZAJASZAIZ 40, 1-5. 9-11 
«Pocieszajcie, pocieszajcie MÓJ lud!» 

– mówi wasz BÓG. 

„Przemawiajcie do serca Jeruzalem 

i wołajcie do niego, 

że czas jego służby się skończył, 

że nieprawość jego odpokutowana, 

bo odebrało z ręki PANA karę 

w dwójnasób 

za wszystkie swe grzechy”. 

Głos się rozlega: 

„Drogę PANU przygotujcie na pustyni, 

wyrównajcie na pustkowiu gościniec 

dla naszego BOGA! 

Niech się podniosą wszystkie doliny, 

a wszystkie góry i pagórki obniżą; 

równiną niechaj się staną urwiska, 

a strome zbocza niziną. 

Wtedy się chwała PAŃSKA objawi, 

razem ją każdy człowiek zobaczy, 

bo usta PAŃSKIE to powiedziały”. 

Wstąp na wysoką górę, 

zwiastunko dobrej nowiny na Syjonie! 

Podnieś mocno twój głos, 

zwiastunko dobrej nowiny w Jeruzalem! 

Podnieś głos, 

nie bój się! 

Powiedz miastom judzkim: 

„Oto wasz BÓG! 

Oto PAN BÓG przychodzi z mocą 

i ramię JEGO dzierży władzę. 

Oto JEGO nagroda z NIM idzie 

i przed NIM JEGO zapłata. 

Podobnie jak pasterz 

pasie ON SWĄ trzodę, 

gromadzi ją SWOIM ramieniem, 

jagnięta nosi na SWEJ piersi, 

owce karmiące prowadzi łagodnie”. 

PSALM RESPONSORYJNYPS 104 (103), 1-2A. 3B-4. 24-25. 27-28. 29B-30 (R.: POR. 1A) 

REFREN: Chwal i błogosław, duszo moja, PANA 

Błogosław, duszo moja, PANA, 

BOŻE mój, PANIE, TY jesteś bardzo wielki! 

odziany w majestat i piękno,  

światłem okryty jak płaszczem. 

Chmury są TWOIM rydwanem,  

przechadzasz się na skrzydłach wiatru. 

Wichry używasz za SWYCH posłów,  

sługami TWOIMI ogień i płomienie. 

Jak liczne są dzieła TWOJE, PANIE!  

TY wszystko mądrze uczyniłeś,  

ziemia jest pełna TWOICH stworzeń. 

Oto jest morze, ogromne i szerokie,  

a w nim żyjątek bez liku,  

zwierząt wielkich i małych. 

Wszystko to czeka na CIEBIE,  

byś dał im pokarm we właściwym czasie. 

Gdy im dajesz, zbierają,  

gdy otwierasz SWĄ rękę, 

sycą się TWYM dobrem. 

Kiedy odbierasz im oddech, marnieją  

i w proch się obracają. 

Stwarzasz je, napełniając SWYM DUCHEM, 

i odnawiasz oblicze ziemi. 

Z LISTU ŚW. PAWŁA APOSTOŁA DO TYTUSATT 2, 11-14; 3, 4-7 
Ukazała się łaska BOGA, 

która niesie zbawienie wszystkim ludziom 

i poucza nas, 

abyśmy wyrzekłszy się bezbożności 

i żądz światowych, 

rozumnie i sprawiedliwie, 

i pobożnie żyli na tym świecie, 

oczekując błogosławionej nadziei 

i objawienia się chwały wielkiego BOGA 

i ZBAWICIELA naszego, JEZUSA CHRYSTUSA, 

który wydał samego SIEBIE za nas, 

aby odkupić nas od wszelkiej nieprawości 

i oczyścić lud wybrany SOBIE na własność, 

gorliwy w spełnianiu dobrych uczynków. 

Gdy ukazała się dobroć i miłość 

ZBAWICIELA naszego, BOGA, 

do ludzi, 

nie ze względu na sprawiedliwe uczynki, 

jakie spełniliśmy, 

lecz z miłosierdzia SWEGO zbawił nas 

przez obmycie odradzające i odnawiające 

w DUCHU ŚWIĘTYM, 

którego wylał na nas obficie 

przez JEZUSA CHRYSTUSA, 

ZBAWICIELA naszego, 

abyśmy usprawiedliwieni JEGO łaską, 

stali się w nadziei 

dziedzicami życia wiecznego. 

AKLAMACJAPOR. ŁK 3, 16 Alleluja, Alleluja, Alleluja 

Jan powiedział: 

«Idzie mocniejszy ode mnie; 

ON będzie was chrzcił DUCHEM ŚWIĘTYM 

i ogniem». 

SŁOWA EWANGELII WEDŁUG ŚW. ŁUKASZAŁK 3, 15-16.21-22 

Gdy lud oczekiwał z napięciem 

i wszyscy snuli domysły w swych sercach 

co do Jana, 

czy nie jest MESJASZEM, 

on tak przemówił do wszystkich: 

«JA was chrzczę wodą; 

lecz idzie mocniejszy ode mnie, 

któremu nie jestem godzien 

rozwiązać rzemyka u sandałów. 

ON będzie was chrzcił DUCHEM ŚWIĘTYM 

i ogniem». 

Kiedy cały lud przystępował do chrztu,  

JEZUS także przyjął chrzest. 

A gdy się modlił, 

otworzyło się niebo 

i DUCH ŚWIĘTY zstąpił nad NIEGO, 

w postaci cielesnej niby gołębica, 

a z nieba odezwał się głos: 

«TY jesteś MOIM SYNEM umiłowanym, 

w TOBIE mam upodobanie». 

il. CHRZEST CHRYSTUSA — BLOCH, Karol Henryk (1834, Kopenhaga – 1939, Kopenhaga) 

1865–79, olejny na płótnie; źródło: www.carlbloch.org 

https://www.carlbloch.org/The-Baptism-Of-Christ.html


 

 NR II/2022 (1030)   
 

Wyd. Redakcja parafia św. Zygmunta, ul. Wiślana 85, 05-507, Słomczyn strona — 2 — 
Nakład: 400 egz. 9 stycznia AD 2022 

INFORMACJE PARAFIALNE 
 10-15.I (poniedziałek-sobota): Wizytacja duszpasterska — tradycyjna 

KOLĘDA – trwa. 
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 

10.I 
(poniedziałek) 

SŁOMCZYN 
UL. JABŁONIOWA, OD KAWĘCZYNKA 

1600 jeden ksiądz 

11.I 
(wtorek) 

ŁYCZYN I SŁOMCZYN 
UL. ŁYCZYŃSKA 

1600 jeden ksiądz 

12.I 
(środa) 

OBORY 
BLOKI NR 19, 20 I 21 

1600 dwóch księży 

13.I 
(czwartek) 

SZYMANÓW 1600 dwóch księży 

14.I 
(piątek) 

SŁOMCZYN 
UL. WILANOWSKA 133, ŚNIEŻNA, 

WAGAROWA, UROCZA, WIOSENNA 
1600 jeden ksiądz 

15.I 
(sobota) 

PODŁĘCZE 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). 

 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. 
 W nadchodzące ferie zimowe parafialny Zespół Caritas 

współorganizuje obóz narciarski w Murzasichlu koło 
Zakopanego. 
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 przekazywać bezpośrednio organizatorom wyjazdu. 
Za wszystkie ofiary serdecznie dziękujemy! 

 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. Władysław BOROWSKI  29.XII.2021 l. 80 

śp. Marianna GRABOWSKA  29.XII.2021 l. 82 

śp. Danuta SZEWCZYK  28.XII.2021 l. 63 

śp. Marian Bolesław KRYSA  20.XII.2021 l. 48 

Wieczne odpoczywanie racz Im dać PANIE! 

INTENCJE MSZALNE I MODLITEWNE 

10.I 
(poniedziałek) 730 w intencji PANU BOGU wiadomej 

11.I 
(wtorek) 730 

o błogosławieństwo BOŻE i potrzebne łaski 

dla rodziny MAJCHER 

12.I 
(wtorek) 730 o zdrowie dla Renaty 

13.I 
(czwartek) 730 w pewnej intencji 

14.I 
(piątek) 730 † Marianny 

15I 
(sobota) 730 † Edwarda 

16.I 
(niedziela) 730 

† Zofii JARMUŁY, 

Adama JONASZA, 

Adama KOWALCZYKA 

† Romana CETKOWSKIEGO 

† Anny OBCOWSKIEJ  

w intencji Heleny, z racji 90. urodzin, oraz 

† Jana STĘPNICKIEGO, w 10. rocznicę śmierci 

CHRZEST JEST PRZYMIERZEM 
Chrzest jest przymierzem człowieka z BOGIEM […] 

Nie dotrzymać przymierza, przysięgi, przyrzeczenia człowiekowi – a to jest 

niewierność […]  

Niewierność niszczy Wiarę, Nadzieję i Miłość. 

Niewierność jest grzechem szatana. Nie będę ci służył. 

Niewierność jest największym grzechem przeciw BOGU. 

I dlaczego szczycą się tym ludzie, że są niewierni? […] 

Który z was jest Romuald Traugutt? 

Ja jestem Romuald Traugutt? 

Ucałował Krzyż, podniósł go wysoko. 

A w tłumie szloch, modlitwa, wołanie „Święty Boże”, a orkiestra carska 

grała walca […] 

Do końca wierny, BOGU i Ojczyźnie — Romuald Traugutt. 

A mój Major Dobrzański Hubal zza Pilicy. 

Otrzymał pismo generała Okulickiego, aby rozwiązał oddział: „Zdjąć 

mundury, rozesłać ludzi do domów, przechodzimy do walki podziemnej”. 

Co? I kilka żołnierskich słów. A gdzie żołnierska przysięga? 

Ja mam zdjąć mundur na rozkaz jakiegoś tam generała? Jam BOGU 

przysięgał, a nie generałowi. 

Munduru nie zdejmę i będę walczył jak żołnierz, a nie jakiś łachmyta! Będę 

walczył do końca. 

– Chłopcy! Jesteście wolni! Możecie wracać do domu, ale kto ma honor – 

to za mną. 

I zrozum tu człowieku takiego szaleńca. „Jam BOGU przysięgał”. 

Ale to są ludzie honoru. To są ludzie wierni. Tacy mogą nosić krzyże na 

sercu. Do końca są wierni BOGU i Ojczyźnie […] 

„Już dnieje, pora siać […] 

— Puszczaj, Kuba, brony a letko! 

[…] a on siał niezmordowanie […] nabierał ziemi, pustą garścią siał — jakby już 

jeno siebie samego rozsiewał do ostatka na te praojcowe role. 

Wszystkie dni przeżyte, wszystek żywot człowieczy, […] tym niwom 

świętym powracał i BOGU PRZEDWIECZNEMU […] 

— Gospodarzu! Gospodarzu! […] 

— Dyć jestem, czego? co?… […] 

— Ostańcie! Ostańcie z nami! Ostańcie!… […] 

Niebo się rozwarło przed nim […] BÓG OCIEC, siedzący na tronie ze snopów, 

wyciąga ku niemu ręce i rzecze dobrotliwie: 

— Pódziże, duszko człowiecza, do mnie. Pódziże, utrudzony parobku… 

Zachwiał się Boryna, roztworzył ręce, jak w czas Podniesienia:  

— PANIE BOŻE zapłać! — odrzekł i runął na twarz przed tym MAJESTATEM 

PRZENAJŚWIĘTSZYM”WŁADYSŁAW REYMONT, „CHŁOPI”. 

Wierny matce ziemi, powołaniu i BOGU. BOŻY parobek […] 

Służący, parobek umiera inaczej niż gospodarz. 

Dusza Kuby „niesła się we światy, jako ten ptaszek JEZUSOWY […] I wyżej 

leciała, dalej, dalej, aż tam… Aż tam […], gdzie już nie dosłyszy człowieczego 

płakania […] gdzie wieczny dzień […] gdzie ino ciche modlenie płynie i dymy 

pachnące […] i organy cicho grają, i święta ofiara odprawuje się ciągle,  […] 

i aniołowie, i święci pośpiewują […], w ten kościół święty, nieśmiertelny, 

BOŻY! […] 

Tam się ano rwała dusza umęczona i odpocznienia tęskliwa, Kubowa 

dusza […] A Kuba [ją] składał […] pod święte PANAJEZUSOWE nóżki”REYMONT, „PO. CIT.. 

Mój Kuba kochany! Wierny jak sługa. 

Albo jestem wierny BOGU, albo się sprzeniewierzyłem — jestem niewierny. 

Przecież jestem ochrzczony i BÓG jest mi wierny. 

A ja chciałbym powiedzieć: „Jam tylko Kuba. Parobek TWÓJ PAŃSKI”. 

bp ZAWITKOWSKI, Józef (1938, Wał – 2020, Warszawa) – 11.I.1998, Bazylika pw. św. Krzyża, 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 
 

http://www.swzygmunt.knc.pl/

