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Z powodu swej transcendencji BÓG nie może być widziany takim, jaki jest, dopóki ON sam nie ukaże SWOJEJ tajemnicy… [KKK, 1028, fragm.] 

CZWARTA NIEDZIELA ZWYKŁA 

Z KSIĘGI PROROKA JEREMIASZAJR 1, 4-5. 17-19 
Za panowania Jozjasza 

PAN skierował do mnie następujące słowo: 

«Zanim ukształtowałem cię w łonie matki, 

znałem cię, 

nim przyszedłeś na świat, 

poświęciłem cię, 

prorokiem dla narodów ustanowiłem cię. 

Ty zaś przepasz biodra, wstań 

i mów wszystko, co ci rozkażę. 

Nie lękaj się ich, 

bym cię czasem nie napełnił lękiem przed nimi. 

A oto JA czynię cię dzisiaj twierdzą warowną, 

kolumną żelazną i murem ze spiżu 

przeciw całej ziemi, 

przeciw królom judzkim 

i ich przywódcom, ich kapłanom 

i ludowi tej ziemi. 

Będą walczyć przeciw tobie, 

ale nie zdołają cię zwyciężyć, 

gdyż JA jestem z tobą 

– mówi PAN – 

by cię ochraniać». 

PSALM RESPONSORYJNYPS 71 (70), 1-2. 3-4A. 5-6B. 15AB I 17 (R.: POR. 15) 

REFREN: Będę wysławiał pomoc TWOJĄ, PANIE 

W TOBIE, PANIE, ucieczka moja, 

niech wstydu nie zaznam na wieki. 

Wyzwól mnie i ratuj w TWEJ sprawiedliwości, 

nakłoń ku mnie SWE ucho i ześlij ocalenie. 

Bądź dla mnie skałą schronienia 

i zamkiem warownym, aby mnie ocalić, 

bo TY jesteś moją opoką i twierdzą. 

BOŻE mój, wyrwij mnie z rąk niegodziwca. 

Bo TY, mój BOŻE, jesteś moją nadzieją, 

PANIE, TOBIE ufam od młodości. 

TY byłeś moją podporą od dnia narodzin, 

od łona matki moim opiekunem. 

Moje usta będą głosiły TWOJĄ sprawiedliwość 

i przez cały dzień TWOJĄ pomoc. 

BOŻE, TY mnie uczyłeś od mojej młodości 

i do tej chwili głoszę TWOJE cuda. 

Z PIERWSZEGO LISTU ŚW. PAWŁA APOSTOŁA DO KORYNTIAN1 KOR 12, 31 – 13, 13 
Bracia: 

Starajcie się o większe dary, 

a ja wam wskażę drogę jeszcze doskonalszą. 

Gdybym mówił językami ludzi i aniołów, 

a miłości bym nie miał, 

stałbym się jak miedź brzęcząca 

albo cymbał brzmiący. 

Gdybym też miał dar prorokowania 

i znał wszystkie tajemnice, 

i posiadł wszelką wiedzę, 

i wiarę miał tak wielką, 

iżbym góry przenosił, 

a miłości bym nie miał 

– byłbym niczym. 

I gdybym rozdał na jałmużnę całą majętność moją, 

a ciało wystawił na spalenie, 

lecz miłości bym nie miał, 

nic mi nie pomoże. 

Miłość cierpliwa jest, 

łaskawa jest. 

Miłość nie zazdrości, 

nie szuka poklasku, 

nie unosi się pychą; 

nie jest bezwstydna, 

nie szuka swego, 

nie unosi się gniewem, 

nie pamięta złego; 

nie cieszy się z niesprawiedliwości, 

lecz współweseli się z prawdą. 

Wszystko znosi, 

wszystkiemu wierzy, 

we wszystkim pokłada nadzieję, 

wszystko przetrzyma. 

Miłość nigdy nie ustaje, 

nie jest jak proroctwa, które się skończą, 

albo jak dar języków, który zniknie, 

lub jak wiedza, której zabraknie. 

Po części bowiem tylko poznajemy 

i po części prorokujemy. 

Gdy zaś przyjdzie to, co jest doskonałe, 

zniknie to, co jest tylko częściowe. 

Gdy byłem dzieckiem, mówiłem jak dziecko, 

czułem jak dziecko, myślałem jak dziecko. 

Kiedy zaś stałem się mężem, 

wyzbyłem się tego, co dziecinne. 

Teraz widzimy jakby w zwierciadle, niejasno; 

wtedy zaś ujrzymy twarzą w twarz. 

Teraz poznaję po części, 

wtedy zaś będę poznawał tak, 

jak sam zostałem poznany. 

Tak więc trwają wiara, nadzieja, miłość – te trzy: 

największa z nich jednak jest miłość. 

AKLAMACJAPOR. ŁK 4, 18 Alleluja, Alleluja, Alleluja 

«PAN posłał MNIE, 

abym ubogim niósł dobrą nowinę, 

więźniom głosił wolność» 

SŁOWA EWANGELII WG ŚW. ŁUKASZAŁK 14, 21-30 

Kiedy JEZUS przyszedł do Nazaretu, 

przemówił do ludu w synagodze: 

«Dziś spełniły się te słowa Pisma, 

które słyszeliście». 

A wszyscy przyświadczali MU 

i dziwili się pełnym łaski słowom, 

które płynęły z ust JEGO. 

I mówili: 

«Czy nie jest to syn Józefa?» 

Wtedy rzekł do nich: 

«Z pewnością powiecie MI to przysłowie: 

Lekarzu, ulecz samego siebie; 

dokonajże i tu, w swojej ojczyźnie, 

tego, co wydarzyło się, jak słyszeliśmy, w Kafarnaum». 

I dodał: 

«Zaprawdę, powiadam wam: 

Żaden prorok nie jest mile widziany w swojej ojczyźnie. 

Naprawdę, mówię wam: 

Wiele wdów było w Izraelu za czasów Eliasza, 

kiedy niebo pozostawało zamknięte przez trzy lata i sześć miesięcy, 

tak że wielki głód panował w całym kraju; 

a Eliasz do żadnej z nich nie został posłany, 

tylko do owej wdowy w Sarepcie Sydońskiej. 

I wielu trędowatych było w Izraelu za proroka Elizeusza, 

a żaden z nich nie został oczyszczony, 

tylko Syryjczyk Naaman». 

Na te słowa wszyscy w synagodze unieśli się gniewem. 

Porwawszy się z miejsc, wyrzucili GO z miasta 

i wyprowadzili aż na urwisko góry, 

na której zbudowane było ich miasto, 

aby GO strącić. 

ON jednak, przeszedłszy pośród nich, oddalił się. 



 

 NR V/2022 (1033)   
 

Wyd. Redakcja parafia św. Zygmunta, ul. Wiślana 85, 05-507, Słomczyn strona — 2 — 
Nakład: 200 egz. 30 stycznia AD 2022 

INFORMACJE PARAFIALNE 
 31.I-5.II (poniedziałek-sobota): 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 

31.I 
(poniedziałek) 

CIECISZEW 1600 dwóch księży 

1.II 
(wtorek) 

BRZEŚCE 
OSIEDLE 

1600 dwóch księży 

5.II 
(sobota) 

BRZEŚCE 
STRONA D. PGR-U 

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). 

 2.II (środa): Święto OFIAROWANIA PAŃSKIEGO — MATKI BOŻEJ 

GROMNICZNEJ. 
 Msze św. 845 i 1800. 
 Poświęcenie gromnic podczas każdej Mszy św. 
 Ofiary zbierane do puszek przed kościołem przeznaczone 

będą na pomoc zakonom klauzurowym. 

 4.II (piątek): 1. PIĄTEK MIESIĄCA: 
 Msza św. ku czci NAJŚWIĘTSZEGO SERCA PANA JEZUSA o 1800. 
 Spowiedź 1. piątkowa ½ godz. przed Mszą św. 

 5.II (sobota): 1. SOBOTA MIESIĄCA: 
 Uczcijmy! NIEPOKALANE SERCE MARYI nabożeństwem PIĘCIU 

PIERWSZYCH SOBÓT MIESIĄCA – wynagradzającym za grze-
chy przeciwko SERCU MARYI! – na Mszy św. o NIEPOKA-
LANYM SERCU NAJŚWIĘTSZEJ MARYI PANNY o 1800. 
 Po Mszy św. różaniec. 

 6.II (niedziela): 
 Po sumie comiesięczna adoracja NAJŚWIĘTSZEGO SAKRAMEN-

TU, a po niej spotkanie Kół Żywego Różańca. 
 Chrzty w lutym w 4. niedzielę miesiąca, 27.II, na sumie. 

Zgłoszenia do 18.II w kancelarii. Przygotowanie dla rodzi-
ców i chrzestnych 20.II po sumie, w kościele. 

 Trwa, od 29.I, parafialne zimowisko w Kluszkowcach. 
Pamiętajmy o dzieciach w naszych modlitwach. 

 W ferie zimowe parafialny Zespół Caritas współorganizuje 

obóz narciarski w Murzasichlu koło Zakopanego. 
W grupie uczestników są dzieci z rodzin ubogich, których nie 
stać na pokrycie kosztów wyjazdu. Zwracamy się z gorącą 
prośbą o finansowe wsparcie tej inicjatywy. 
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 odeszła z naszego grona: 

śp. Jadwiga Lilla KIEŁCZEWSKA-SKOCZYLAS 8.I.2022 l. 5 

Wieczne odpoczywanie racz Jej dać PANIE! 

INTENCJE MSZALNE I MODLITEWNE 

31.I 
(poniedziałek) 730 † Marianny 

1.II 
(wtorek) 730 † Bohdana, Zygmunta i Anny OLIZAROWSKICH 

2.II 
(środa) 

845 o nawrócenie grzeszników 

1800 
† Genowefy KORNASZEWSKIEJ, 

Czesława, Zdzisława, Szczepana i Bronisławy 
 KORNASZEWSKICH 

3.II 
(czwartek) 730 w pewnej intencji 

4.II 
(piątek) 

730 † Marianny 

1800 w intencji Pawła 

5.II 
(sobota) 

730 w pewnej intencji 

1800 o nawrócenie grzeszników 

6.II 
(niedziela) 

845 
† Janiny MICHALAK, w 50. rocznicę śmierci, 

Zofii i Józefa MICHALAKÓW, 

Wiktorii i Wojciecha GAWRYSIÓW 

1030 

† Antoniego KRÓLA, w 35. rocznicę śmierci, 

Marianny KRÓL, 

zmarłych z rodzin KRÓLÓW, 

 dziadków KRÓLÓW i SZATANÓW 

1200 
dziękczynna, z prośbą o błogosławieństwo BOŻE, 

dla Bogusława i Barbary DOMINIKÓW, 
z racji 40. rocznicy ślubu 

1800 

† Marianny, Bolesława, Stanisława, Remigii i Ireny 
 Podgórskich, 

Jana i Genowefy KALMUS, 

Jadwigi ZAGOŃCZYK 

NA GROMNICZNĄ 
O PANNO prześliczna, gromniczna! 

Pod ogień TWÓJ święcony, 

wiszący nad woskiem gromnic, 

przez las kolący i wyjące wilki, 

idę bez wszelkiej obrony: 

Nie módl się, ani się przyczyniaj, 

ale tylko wspomnij! 

TY, coś rodziła DZIECIĘ bez ognia i dachu, 

a przez ucieczkę uszła od zamachu 

i potem całe życie wyczekała w lęku 

na SYNA mękę… 

TY, coś chodziła między śmiertelnymi, 

najbliższa ziemi i najdalsza ziemi, 

mnie, płomienia szukająca w białych świecach, 

od napadu zbójeckiego nie chroń, 

ale mi gromnice dalekie w jutrznię 

wyraźną rozniecaj, 

nad mgłą szronu, nad zawisną między 

chałupami sanną, 

… I nie módl się, NAJŚWIĘTSZA PANNO, 

GWIAZDO szczęśliwego, krótkiego konania, 

nie módl się, ZORZO ŁASK, nie osłaniaj, 

tylko wspomnij! 

IŁŁAKOWICZÓWNA, Kazimiera (1892, Wilno – 1983, Poznań) 

 

MATKA BOŻA GROMNICZNA — STACHIEWICZ, Piotr (1858, Nowosiółki Gościnne – 1938, Kraków) 
1893, obraz olejny, z cyklu „Królowa Niebios. Legendy o Matce Boskiej”; źródło: commons.wikimedia.org 

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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