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Jedyny cel nauczania należy widzieć w miłości, która nigdy się nie skończyKATECHIZM RZYMSKI, WSTĘP, 10 … [KKK, 25, fragm.] 

TRZECIA NIEDZIELA ZWYKŁA 

Z KSIĘGI NEHEMIASZANE 8, 2-4A. 5-6. 8-10 
Kapłan Ezdrasz przyniósł Prawo przed zgromadzenie, 

w którym uczestniczyli przede wszystkim mężczyźni, 

lecz także kobiety oraz wszyscy inni, którzy byli zdolni słuchać. 

I czytał z tej księgi, 

zwrócony do placu znajdującego się przed Bramą Wodną, 

od rana aż do południa 

przed mężczyznami, kobietami i tymi, którzy mogli rozumieć; 

a uszy całego ludu były zwrócone ku księdze Prawa. 

Pisarz Ezdrasz stanął na drewnianym podwyższeniu, 

które zrobiono w tym celu. 

Ezdrasz otworzył księgę na oczach całego ludu — 

znajdował się bowiem wyżej niż cały lud; 

a gdy ją otworzył, cały lud powstał. 

I Ezdrasz błogosławił PANA, wielkiego BOGA, 

a cały lud, podniósłszy ręce, odpowiedział: 

„Amen! Amen!” 

Potem oddali pokłon i padli przed PANEM na kolana, twarzą ku ziemi. 

Czytano więc z tej księgi, księgi Prawa BOŻEGO, 

dobitnie, z dodaniem objaśnienia, tak że lud rozumiał czytanie. 

Wtedy Nehemiasz, to jest namiestnik, 

oraz kapłan-pisarz Ezdrasz, jak i lewici, którzy pouczali lud, 

rzekli do całego ludu: 

„Ten dzień jest poświęcony PANU, BOGU waszemu. 

Nie bądźcie smutni i nie płaczcie!” 

Cały lud bowiem płakał, gdy usłyszał te słowa Prawa. 

I rzekł im Nehemiasz: 

„Idźcie, spożywajcie potrawy świąteczne i pijcie słodkie napoje, 

poślijcie też porcje temu, który nic gotowego nie ma: 

albowiem poświęcony jest ten dzień BOGU naszemu. 

A nie bądźcie przygnębieni, 

gdyż radość w PANU jest waszą ostoją”. 

PSALM RESPONSORYJNYPS 19 (18), 8-9. 10 I 15 (R.: POR. J 6, 63C) 

REFREN: Słowa TWE, PANIE, są duchem i życiem 

Prawo PAŃSKIE jest doskonałe i pokrzepia duszę, 

świadectwo PANA jest pewne, nierozważnego uczy mądrości. 

JEGO słuszne nakazy radują serce, 

jaśnieje przykazanie PANA i olśniewa oczy. 

Bojaźń PANA jest szczera i trwa na wieki, 

sądy PANA prawdziwe, wszystkie razem słuszne. 

Niech znajdą uznanie przed TOBĄ 

słowa ust moich i myśli mego serca, 

PANIE, moja OPOKO i mój ZBAWICIELU. 

Z PIERWSZEGO LISTU ŚW. PAWŁA APOSTOŁA DO KORYNTIAN1 KOR 12, 12-30 
Bracia: 

Podobnie jak jedno jest ciało, choć składa się z wielu członków, 

a wszystkie członki ciała, mimo iż są liczne, stanowią jedno ciało, 

tak też jest i z CHRYSTUSEM. 

Wszyscy bowiem w jednym DUCHU zostaliśmy ochrzczeni, 

aby stanowić jedno CIAŁO: 

czy to Żydzi, czy Grecy, czy to niewolnicy, czy wolni. 

Wszyscy też zostaliśmy napojeni jednym DUCHEM. 

Ciało bowiem to nie jeden członek, lecz liczne członki. 

Jeśliby noga powiedziała: 

„Ponieważ nie jestem ręką, nie należę do ciała” — 

czy wskutek tego rzeczywiście nie należy do ciała? 

Lub jeśliby ucho powiedziało: 

„Ponieważ nie jestem okiem, nie należę do ciała” — 

czyż nie należałoby do ciała? 

Gdyby całe ciało było wzrokiem, gdzież byłby słuch? 

Lub gdyby całe było słuchem, gdzież byłoby powonienie? 

Lecz BÓG, tak jak chciał, stworzył różne członki, 

rozmieszczając każdy z nich w ciele. 

Gdyby całość była jednym członkiem, gdzież byłoby ciało? 

Tymczasem są wprawdzie liczne członki, ale jedno ciało. 

Nie może więc oko powiedzieć ręce: 

„Nie jesteś mi potrzebna”, 

albo głowa nogom: 

„Nie potrzebuję was”. 

Raczej nawet niezbędne bywają dla ciała te członki, 

które uchodzą za słabsze; 

a te, które uważamy za mało godne szacunku, 

tym większym obdarzamy poszanowaniem. 

Tak przeto szczególnie się troszczymy 

o przyzwoitość wstydliwych członków ciała, 

gdyż wobec tych, które nie należą do wstydliwych, 

nie istnieje taka potrzeba. 

Lecz BÓG tak ukształtował nasze ciało, 

że zyskały więcej szacunku członki z natury mało godne czci, 

by nie powstało rozdwojenie w ciele, 

lecz żeby poszczególne członki troszczyły się o siebie nawzajem. 

Tak więc, gdy cierpi jeden członek, 

współcierpią wszystkie inne członki; 

podobnie gdy jednemu członkowi okazywane jest poszanowanie, 

współradują się wszystkie członki. 

Wy przeto jesteście CIAŁEM CHRYSTUSA i poszczególnymi JEGO członkami. 

I tak ustanowił BÓG w Kościele naprzód apostołów, 

po wtóre proroków, po trzecie nauczycieli, 

a następnie tych, co mają moc czynienia cudów, 

potem tych, którzy uzdrawiają, którzy wspierają pomocą, 

którzy rządzą, którzy przemawiają rozmaitymi językami. 

Czyż wszyscy są apostołami? 

Czy wszyscy prorokują? 

Czy wszyscy są nauczycielami? 

Czy wszyscy mają moc czynienia cudów? 

Czy wszyscy posiadają łaskę uzdrawiania? 

Czy wszyscy mówią językami? 

Czy wszyscy potrafią je tłumaczyć? 

AKLAMACJAPOR. ŁK 4, 18 Alleluja, Alleluja, Alleluja 

«PAN posłał MNIE, abym ubogim niósł dobrą nowinę, 

więźniom głosił wolność» 

SŁOWA EWANGELII WG ŚW. ŁUKASZAŁK 1, 1-4; 4, 14-21 

Wielu już starało się ułożyć opowiadanie o zdarzeniach, 

które się dokonały pośród nas, tak jak nam je przekazali ci, 

którzy od początku byli naocznymi świadkami i sługami słowa. 

Postanowiłem więc i ja zbadać dokładnie wszystko od pierwszych chwil 

i opisać ci po kolei, dostojny Teofilu, 

abyś się mógł przekonać o całkowitej pewności nauk, 

których ci udzielono. 

W owym czasie: 

Powrócił JEZUS mocą DUCHA do Galilei, 

a wieść o Nim rozeszła się po całej okolicy. 

ON zaś nauczał w ich synagogach, wysławiany przez wszystkich. 

Przyszedł również do Nazaretu, gdzie się wychował. 

W dzień szabatu udał się SWOIM zwyczajem do synagogi 

i powstał, aby czytać. 

Podano MU księgę proroka Izajasza. 

Rozwinąwszy księgę, znalazł miejsce, gdzie było napisane: 

«DUCH PAŃSKI spoczywa na MNIE, 

ponieważ MNIE namaścił i posłał MNIE, 

abym ubogim niósł dobrą nowinę, 

więźniom głosił wolność, 

a niewidomym przejrzenie; 

abym uciśnionych odsyłał wolnymi, 

abym obwoływał rok łaski PANA». 

Zwinąwszy księgę, oddał słudze i usiadł; 

a oczy wszystkich w synagodze były w NIEGO utkwione. 

Począł więc mówić do nich: 

«Dziś spełniły się te słowa Pisma, które słyszeliście». 



 

 NR IV/2022 (1032)   
 

Wyd. Redakcja parafia św. Zygmunta, ul. Wiślana 85, 05-507, Słomczyn strona — 2 — 
Nakład: 200 egz. 23 stycznia AD 2022 

INFORMACJE PARAFIALNE 
 23.I (niedziela): Młodzież z klasy VIII, która podjęła się 

przygotowania do sakramentu bierzmowania, zapraszamy! 

na spotkanie w kościele, o 1645. 
 24-27.I (poniedziałek-czwartek): Wizytacja duszpasterska — tradycyj-

na 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 

24.I 
(poniedziałek) 

CIECISZEW 
ROLNICZY 

1600 jeden ksiądz 

25.I 
(wtorek) 

PARCELA 
UL. GRZYBOWSKA 

1600 jeden ksiądz 

26.I 
(środa) 

PARCELA 
UL. PODLASKA 

1600 jeden ksiądz 

27.I 
(czwartek) 

SŁOMCZYN 
UL. WIŚLANA 

1600 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). 

 28.I (piątek): 

 O 1800, jak w każdy 4. piątek miesiąca, Msza św. 
w intencji dzieci objętych „RÓŻAŃCEM RODZICÓW ZA DZIECI”. 

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

 Informacje — 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. Jerzy BUZAK  12.I.2022 l. 61 

śp. Wiesław KONOPKA  8.I.2022 l. 70 

śp. Halina Janina PODGÓRSKA  6.I.2022 l. 85 

Wieczne odpoczywanie racz Im dać PANIE! 

INTENCJE MSZALNE I MODLITEWNE 

24.I 
(poniedziałek) 730 w pewnej intencji 

25.I 
(wtorek) 730 † Stanisławy, Wiktorii i Wincentego TROJNIAKÓW 

26.I 
(środa) 730 

† Józefa i Zofii KOPTONIÓW, 

Gertrudy KOPTOŃ, 

zmarłych z rodzin KOPTONIÓW i SEIDLÓW 

27.I 
(czwartek) 730 

† Henryka i Józefy WIŚNIEWSKICH, 

Jana KACZYŃSKIEGO, 

zmarłych z rodzin 

 WIŚNIEWSKICH, KACZYŃSKICH i RACZKOWSKICH 

28.I 
(piątek) 

730 
† Wiesława i Wandy ZARZYCKICH, 

Marianny ZARZYCKIEJ, 

zmarlych z rodzin ZARZYCKICH i RUBAJÓW 

1800 w intencji dzieci objętych modlitwą różańcową rodziców 

28.I 
(sobota) 730 † Marianny 

30.I 
(niedziela) 

845 
† Krzysztofa, Magdaleny, Celiny i Jana

 PARADOWSKICH 

1030 
dziękczynna, w 50. rocznicę ślubu, 

Józefa i Haliny KUCIŃSKICH 

1200 † Mirosławy OKLEJA 

1800 
† Henryka, w 7. rocznicę śmierci, Janiny SYKULAKÓW, 

Jana NOWIŃSKIEGO 

TARNINA 
Wbrew najgorszym przewidywaniom wróżbitów pogody 

– szeroki klin polarnego powietrza wbity po nasadę w powietrze – 

wbrew instynktowi życia świętej strategii przetrwania 

– inne rośliny z namysłem zbierają siły do skoku 

i na czarnych liniach frontu gromadzą pąki przed atakiem – 

zanim Prospero podniesie rękę 

tarnina rozpoczyna solowy koncert 

w zimnej pustej sali 

ten przydrożny krzew łamie 

zmowę ostrożnych 

i jest 

jak piękni młodzi ochotnicy 

którzy giną w pierwszym dniu wojny w nowiutkich mundurach 

podeszwy butów ledwo zapisane piaskiem 

jak gwiazdy poezji przedwcześnie zagasłe 

jak wycieczka szkolna zabrana przez lawinę 

jak ci co pośród ciemności widzą jasno 

jak powstańcy którzy wbrew zegarom historii 

wbrew najgorszym przewidywaniom mimo wszystko zaczynają 

o szaleństwo białych niewinnych kwiatów 

zamieć oślepiająca 

grzbiet fali 

aubada z krótkim uporczywym ostinato 

aureola bez głowy 

tak tarnino 

parę taktów 

w pustej sali 

a potem potargane nuty 

leżą wśród kałuż i rudych chwastów 

by nikt nie wspominał 

ktoś jednak musi mieć odwagę 

ktoś musi zacząć 

tak tarnino 

kilka czystych taktów 

to bardzo dużo 

to wszystko 

HERBERT, Zbigniew Bolesław Ryszard (1924, Lwów – 1998, Warszawa) 

 

JEZUS W SYNAGODZE — SKOVGAARD, Joachim Fryderyk (1856, Kopenhaga –1933, Kopenhaga) 

1914, olejny na płótnie, 133.5×140 cm; źródło: www.davidmus.dk 

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://www.davidmus.dk/en/collections/danish-modern/paintings/art/b-426
http://www.swzygmunt.knc.pl/

