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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 BOŻYMI
ŚW. HILARY Z POITIERS, IN EVANGELIUM MATTHAEI, 2: PL 9, 927. [KKK, 537, fragm.] 

TRZECIA NIEDZIELA PO NARODZENIU PAŃSKIM 
ŚWIĘTO CHRZTU PAŃSKIEGO 

 

CHRZEST CHRYSTUSA — GERSON, Wojciech (1831, Warszawa – 1901, Warszawa) 

1879, olejny na płótnie, 245×490 cm, zaginiony ze zbiorów polskich w czasie II wojny światowej; źródło: commons.wikimedia.org 

Z KSIĘGI PROROKA IZAJASZAIz 42, 1-4. 6-7 
To mówi PAN: 

«Oto MÓJ SŁUGA, którego podtrzymuję, 

Wybrany MÓJ, w którym mam upodobanie. 

Sprawiłem, że DUCH MÓJ na NIM spoczął; 

on przyniesie narodom Prawo. 

Nie będzie wołał ni podnosił głosu, 

nie da słyszeć krzyku SWEGO na dworze. 

Nie złamie trzciny nadłamanej, 

nie zgasi ledwo tlejącego się knotka. 

On rzeczywiście przyniesie Prawo. 

Nie zniechęci się ani nie załamie, 

aż utrwali Prawo na ziemi, 

a JEGO pouczenia wyczekują wyspy. 

Ja, PAN, powołałem CIĘ słusznie, 

ująłem CIĘ za rękę i ukształtowałem, 

ustanowiłem CIĘ przymierzem dla ludzi, 

światłością dla narodów, 

abyś otworzył oczy niewidomym, 

ażebyś z zamknięcia wypuścił jeńców, 

z więzienia tych, co mieszkają w ciemności». 

PSALM RESPONSORYJNYPs 29 (28), 1b-2. 3ac-4. 3b i 9b-10 (R.: por. 11b) 

REFREN: PAN ześle pokój SWOJEMU ludowi 

Oddajcie PANU, synowie BOŻY, 

oddajcie PANU chwałę i sławcie JEGO potęgę. 

Oddajcie PANU chwałę JEGO imienia, 

na świętym dziedzińcu uwielbiajcie PANA. 

Ponad wodami głos PAŃSKI, 

PAN ponad wód bezmiarem! 

Głos PANA potężny, 

głos PANA pełen dostojeństwa. 

Zagrzmiał BÓG majestatu: 

a w JEGO świątyni wszyscy mówią: «Chwała!» 

PAN zasiadł nad potopem, 

PAN jako KRÓL zasiada na wieki. 

Z DZIEJÓW APOSTOLSKICHDz 10, 34-38 
Gdy Piotr przybył do domu setnika Korneliusza w Cezarei, 

przemówił w dłuższym wywodzie: 

„Przekonuję się, że BÓG 

naprawdę nie ma względu na osoby. 

Ale w każdym narodzie miły jest MU ten, 

kto się GO boi 

i postępuje sprawiedliwie. 

Posłał SWE słowo synom Izraela, 

zwiastując im pokój przez JEZUSA CHRYSTUSA. 

ON to jest PANEM wszystkich. 

Wiecie, co się działo w całej Judei, 

począwszy od Galilei, 

po chrzcie, który głosił Jan. 

Znacie sprawę JEZUSA z Nazaretu, 

którego BÓG namaścił DUCHEM ŚWIĘTYM 

i mocą. 

Dlatego że BÓG był z NIM, 

przeszedł ON, dobrze czyniąc 

i uzdrawiając wszystkich, 

którzy byli pod władzą diabła”. 

AKLAMACJAPOR. MK 9, 7 Alleluja, Alleluja, Alleluja 

Otwarło się niebo 

i zabrzmiał głos OJCA: 

«To jest MÓJ SYN umiłowany, 

JEGO słuchajcie». 

SŁOWA EWANGELII WEDŁUG ŚW. MATEUSZAMt 3, 13-17 
JEZUS przyszedł z Galilei nad Jordan 

do Jana, żeby przyjąć od niego chrzest. 

Lecz Jan powstrzymywał GO, mówiąc: 

„To ja potrzebuję chrztu od CIEBIE, 

a TY przychodzisz do mnie?” 

JEZUS mu odpowiedział: 

«Ustąp teraz, 

bo tak godzi się nam wypełnić wszystko, 

co sprawiedliwe». 

Wtedy MU ustąpił. 

A gdy JEZUS został ochrzczony, 

natychmiast wyszedł z wody. 

A oto otworzyły się nad NIM niebiosa 

i ujrzał ducha BOŻEGO 

zstępującego jak gołębica 

i przychodzącego nad NIEGO. 

A oto głos z nieba mówił: 

«TEN jest MÓJ SYN umiłowany, 

w którym mam upodobanie». 

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Gerson-Chrzest_Chrystusa.jpg
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INFORMACJE PARAFIALNE 
 8.I (niedziela): ŚWIĘTO CHRZTU PAŃSKIEGO – zakończenie okre-

su NARODZENIA PAŃSKIEGO. 
 9-14.I (poniedziałek--sobota): 

 Trwa wizytacja duszpasterska, tradycyjna KOLĘDA. 

PROGRAM WIZYTACJI DUSZPASTERSKIEJ (KOLĘDA) 

DATA MIEJSCOWOŚĆ OD KOMENTARZ 

9.I 
(poniedziałek) 

PARCELA 
UL. GRZYBOWSKA I PODLASKA 

1600 dwóch księży 

10.I 
(wtorek) 

KAWĘCZYNEK 1600 dwóch księży 

11.I 
(środa) 

TUROWICE 
PRZY SZOSIE 

KAWĘCZYN I TUROWICE 
OD WIERZBÓWKI DO SZOSY 

1600 trzech księży 

12.I 
(czwartek) 

PARCELA 
UL. BACZYŃSKIEGO 

1600 dwóch księży 

ŁYCZYN I SŁOMCZYN 
UL. ŁYCZYŃSKA 

1600 jeden ksiądz 

14.I 
(sobota) 

BOROWINA 
ROLNICZY 

930 dwóch księży 

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

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

Uwaga: Od 2.I.2023 do końca trwania kolędy w dni 
powszednie nie będzie Mszy św. o 1800. 

 14.I (sobota): 
 WYPOMINKI o 1715. 
 Msza św. za zmarłych polecanych w WYPOMINKACH o 1800. 

 Chrzty w styczniu w 4. niedzielę miesiąca, 22.I, na sumie. 
Zgłoszenia do 13.I w kancelarii. Przygotowanie dla rodziców 
i chrzestnych 15.I po sumie, w kościele. 

 11–18.II.2023: Parafialne zimowisko w Kluszkowcach: 
 Cena 2,350 zł. 
 Informacje i zapisy — u ks. Michała. 

 Parafialny Zespół Caritas serdecznie dziękuje! wszystkim, 

którzy włączyli się w kiermasz świąteczny i przez zakup świec 
wigilijnych lub sianka wsparli najuboższych mieszkańców 
naszej parafii! 

 Klerycy III roku Wyższego Metropolitalnego Seminarium Du-
chownego w Warszawie, zapraszają na sztukę „Wieczernik”. 

Informacje o terminach i rezerwacji biletów na: 
http://teatr.wmsd.waw.pl i na stronie parafialnej. 

 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! 

ODESZLI 
W ostatnim czasie odeszli z naszego grona: 

śp. Witold BARANOWSKI  29.XII.2022 l. 53 

śp. Marek PŁATKOWSKI  27.XII.2022 l. 71 

Wieczne odpoczywanie racz Im dać PANIE! 

INTENCJE MSZALNE I MODLITEWNE 

9.I 
(poniedziałek) 

730 † Papieża BENEDYKTA XVI 

10.I 
(wtorek) 

730 † Papieża BENEDYKTA XVI 

11.I 
(środa) 

730 
† Janiny, Leona, Stanisława, 

Janiny i Władysława KANABUSÓW, 

Zofii MONETY 

12.I 
(czwartek) 

730 † Papieża BENEDYKTA XVI 

13.I 
(piątek) 

730 w pewnej intencji 

14.I 
(sobota)) 

730 † Zygmunta SZCZEPAŃSKIEGO, w 5. rocznicę śmierci 

1715 WYPOMINKI 

1800 † polecanych w WYPOMINKACH 

15.I 
(niedziela) 

845 
† Wiesława ZDUŃCZYKA, w 8. rocznicę śmierci, 

Marianny ZDUŃCZYK 

1030 
† Dariusza KLUCZYŃSKIEGO, Polikarpa WILCZYŃSKIEGO, 

Józefa KLUCZYŃSKIEGO 

1200 
† Edwarda, w 40. rocznicę śmierci 

† Romana CETKOWSKIEGO 

1800 † Sabiny JABŁOŃSKIEJ 

NA POCZĄTKU BYŁO ΛΌΓOΣ … 
Wobec […] radykalnego sceptycyzmu konieczne jest i rozsądne podno-

szenie kwestii BOGA poprzez posługiwanie się rozumem i czynienie tego 

w kontekście tradycji wiary chrześcijańskiej […] 

Przypomniałem sobie o tym niedawno, czytając zredagowane przez 

prof. Theodore'a Kohury'ego (Monachium) wydanie części dialogu, który 

miał miejsce — prawdopodobnie w koszarach zimowych blisko Ankary — 

pomiędzy erudytą, bizantyjskim cesarzem Manuelem II Paleologiem 

a wykształconym Persem, na temat chrześcijaństwa i islamu oraz prawdy 

obojga. Prawdopodobnie to sam cesarz spisał ten dialog podczas 

oblężenia Konstantynopola między 1394 a 1402; tłumaczyłoby to, 

dlaczego jego argumenty przedstawione są bardziej szczegółowo niż 

odpowiedzi uczonego Persa. Dialog obejmuje szeroki zakres struktur wiary 

zawartej w Biblii oraz w Koranie i zajmuje się zwłaszcza obrazem BOGA 

i człowieka, wracając jednocześnie z konieczności raz za razem do relacji 

„trzech praw”: Starego Testamentu, Nowego Testamentu i Koranu. 

Podczas tego wykładu chciałbym omówić tylko jeden punkt — sam z siebie 

dość marginalny w samym dialogu — który, w kontekście zagadnienia 

„wiary i rozumu”, uznałem za ciekawy i który może posłużyć jako punkt 

wyjścia do moich rozmyślań nad tym zagadnieniem. 

W siódmej rozmowie (διάλεξις — kontrowersja) opracowanej przez 

prof. Khoury'ego, cesarz dotyka tematu dżihadu (świętej wojny). Cesarz 

musiał wiedzieć, że w surze 2,256 napisano: „Nie ma przymusu w religii”. 

Jest to jedna z sur wczesnego okresu, gdy Mahomet był jeszcze słaby 

i zagrożony. Ale oczywiście cesarz znał także przepisy, utworzone później 

i spisane w Koranie, dotyczące świętej wojny. Nie wchodząc w szczegóły, 

takie jak różnica traktowania przyznana tym, którzy mają „Księgę” oraz 

„niewiernym”, zwraca się do swego rozmówcy dość szorstko, zadając 

kluczowe pytanie na temat ogólnej relacji między religią a przemocą, 

w następujących słowach: „Pokaż mi, co przyniósł Mahomet, co byłoby 

nowe, a odkryjesz tylko rzeczy złe i nieludzkie, takie jak jego nakaz 

zaprowadzania mieczem wiary, którą głosił”. Cesarz kontynuuje, 

tłumacząc szczegółowo powody, dla których rozpowszechnianie wiary 

przemocą jest czymś nierozumnym. Przemoc jest niezgodna z naturą BOGA 

i naturą duszy. „BÓG nie cieszy się z krwi, a nierozumne postępowanie (συν 

λόγω) jest sprzeczne z BOŻĄ naturą. Wiara rodzi się z duszy, nie z ciała. 

Ktokolwiek miałby doprowadzić drugiego do wiary, potrzebuje zdolności 

dobrego przemawiania i właściwego rozumowania, bez przemocy i gróźb. 

Aby przekonać rozumną duszę, nie potrzeba silnego ramienia ani żadnej 

broni, ani żadnych innych sposobów grożenia danej osobie śmiercią…” 

Decydującym stwierdzeniem w tej argumentacji przeciwko nawracaniu 

przemocą jest to, że niedziałanie zgodnie z rozumem jest czymś sprzecz-

nym z naturą BOŻĄ. Redaktor, Theodore Khoury, zauważa: „dla cesarza, 

bizantyńczyka ukształtowanego przez filozofię grecką, to stwierdzenie jest 

oczywiste samo w sobie. Ale dla nauczania muzułmańskiego, BÓG jest 

całkowicie transcendentny. JEGO wola nie jest związana żadnymi naszymi 

kategoriami, nawet kategorią racjonalności”. Tu Khoury cytuje dzieło 

znanego francuskiego islamisty R. Arnaldeza, który wskazuje, że [islamski 

uczony] „Ibn Hazn posunął się do twierdzenia, że BÓG nie jest związany 

nawet swoim własnym słowem i że nic nie mogłoby go zmusić, aby objawił 

nam prawdę. Gdyby taka była wola BOŻA, to możliwe, że musielibyśmy 

nawet praktykować bałwochwalstwo”. 

Jeśli chodzi o rozumienie BOGA, a więc i o konkretne praktyki religijne, 

stajemy przed dylematem, który dziś staje się dla nas bezpośrednim 

wyzwaniem. Czy przekonanie, że działanie nierozumne sprzeciwia się 

BOŻEJ naturze jest tylko grecką koncepcją, czy też jest ono zawsze 

i z natury prawdziwe? 

Sądzę, że możemy dojrzeć […] głęboką zgodność pomiędzy tym, co greckie - 

w najlepszym znaczeniu tego słowa - i bliblijnym rozumieniem wiary 

w BOGA. Modyfikując pierwszy wers księgi Rodzaju, Jan rozpoczął prolog 

Ewangelii tymi słowami: „Na początku było λόγoς”. Jest to to samo słowo, 

którego użył cesarz: BÓG działa logosem. Logos oznacza zarówno rozum, 

jak i słowo — rozum, który jest twórczy i zdolny do samo-komunikowania, 

właśnie jako rozum. Jan w ten sposób wypowiedział ostateczne słowo 

na temat biblijnej koncepcji BOGA, a w słowie tym wszelkie — często 

mozolne i kręte ścieżki wiary biblijnej znajdują swą kulminację i syntezę. 

BENEDYKT XVI (1927, Marktl – 31.XII.2022, Watykan) — wykład na uniwersytecie w Ratyzbonie, 12.IX.2006, fragm. 

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 
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