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  Chrzest udziela nam łaski nowego narodzenia w BOGU OJCU, za pośrednictwem JEGO SYNA w DUCHU ŚWIĘTYM. 

Ci bowiem, którzy noszą DUCHA BOŻEGO, są prowadzeni do SŁOWA, to znaczy do SYNA; SYN przedstawia ich jednak OJCU, a OJCIEC udziela im niezniszczalności. 

Bez DUCHA nie można więc widzieć OJCA, a bez SYNA nikt nie może zbliżyć się do OJCA, ponieważ SYN jest poznaniem OJCA, a poznanie SYNA BOŻEGO dokonuje 

się przez DUCHA ŚWIĘTEGO
ŚW. IRENEUSZ, DEMONSTRATIO APOSLOLICA… [KKK, 683, fragm.] 

DRUGA NIEDZIELA ZWYKŁA 

 

CHRZEST CHRYSTUSA — POUSSIN, Mikołaj (1594, Les Andelys –1665, Rzym) 

1648, olejny na cyprysowej desce, zbiory prywatne; źródło: www.sothebys.com 

Z KSIĘGI PROROKA IZAJASZAIz 49, 3. 5-6 
PAN rzekł do mnie: 

«Ty jesteś sługą MOIM, Izraelu, 

w tobie się rozsławię». 

Wsławiłem się w oczach PANA, 

BÓG mój stał się moją siłą. 

A teraz przemówił PAN, 

który mnie ukształtował od urodzenia 

na SWEGO Sługę, 

bym nawrócił do NIEGO Jakuba 

i zgromadził MU Izraela. 

A mówił: 

«To zbyt mało, iż jesteś MI Sługą 

dla podźwignięcia pokoleń Jakuba 

i sprowadzenia ocalałych z Izraela! 

Ustanowię cię światłością dla pogan, 

aby MOJE zbawienie dotarło 

aż do krańców ziemi». 

PSALM RESPONSORYJNYPs 40 (39), 2ab i 4ab. 7-8a. 8b-10 (R.: por. 8a i 9a) 

REFREN: Przychodzę, BOŻE, pełnić TWOJĄ wolę 

Z nadzieją czekałem na PANA, 

a ON pochylił się nade mną. 

Włożył mi w usta pieśń nową, 

śpiew dla naszego BOGA. 

Nie chciałeś ofiary krwawej ani z płodów ziemi, 

lecz otwarłeś mi uszy; 

nie żądałeś całopalenia i ofiary za grzechy. 

Wtedy powiedziałem: „Oto przychodzę. 

W zwoju księgi jest o mnie napisane: 

Radością jest dla mnie pełnić TWOJĄ wolę, mój BOŻE, 

a TWOJE Prawo mieszka w moim sercu”. 

Głosiłem TWĄ sprawiedliwość w wielkim zgromadzeniu 

i nie powściągałem warg moich, 

o czym TY wiesz, PANIE. 

Z PIERWSZEGO LISTU ŚW. PAWŁA APOSTOŁA DO KORYNTIAN1 Kor 1, 1-3 
Paweł, 

z woli BOŻEJ powołany na apostoła JEZUSA CHRYSTUSA, 

i Sostenes, 

brat, 

do Kościoła BOŻEGO w Koryncie, 

do tych, którzy zostali uświęceni w JEZUSIE CHRYSTUSIE 

i powołani do świętości 

wespół ze wszystkimi, 

co na każdym miejscu wzywają 

imienia PANA naszego, 

JEZUSA CHRYSTUSA, 

ich i naszego PANA. 

Łaska wam i pokój 

od BOGA OJCA naszego 

i PANA JEZUSA CHRYSTUSA! 

AKLAMACJAJ 1, 14A. 12A Alleluja, Alleluja, Alleluja 

SŁOWO stało się CIAŁEM 

i zamieszkało między nami. 

Wszystkim, którzy JE przyjęli, 

dało moc, 

aby się stali dziećmi BOŻYMI. 

SŁOWA EWANGELII WEDŁUG ŚW. JANAJ 1, 29-34 
Jan zobaczył podchodzącego ku niemu JEZUSA 

i rzekł: 

„Oto BARANEK BOŻY, 

który gładzi grzech świata. 

To jest TEN, 

o którym powiedziałem: 

'Po mnie przyjdzie MĄŻ, 

który mnie przewyższył godnością, 

gdyż był wcześniej ode mnie'. 

Ja GO przedtem nie znałem, 

ale przyszedłem chrzcić wodą 

w tym celu, 

aby ON się objawił Izraelowi”. 

Jan dał takie świadectwo: 

„Ujrzałem DUCHA, 

który zstępował z nieba jak gołębica 

i spoczął na NIM. 

Ja GO przedtem nie znałem, 

ale TEN, który mnie posłał, 

abym chrzcił wodą, 

powiedział do mnie: 

«Ten, 

nad którym ujrzysz DUCHA zstępującego 

i spoczywającego na NIM, 

jest TYM, 

który chrzci DUCHEM ŚWIĘTYM». 

Ja to ujrzałem 

i daję świadectwo, 

że ON jest SYNEM BOŻYM”. 

https://www.sothebys.com/en/articles/nicolas-poussins-powerful-intimate-depiction-of-the-baptism-of-christ
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INFORMACJE PARAFIALNE 
 16-21.I (poniedziałek--sobota): 

 Trwa wizytacja duszpasterska, tradycyjna KOLĘDA. 

PROGRAM WIZYTACJI DUSZPASTERSKIEJ (KOLĘDA) 

DATA MIEJSCOWOŚĆ OD KOMENTARZ 

16.I 
(poniedziałek) 

SŁOMCZYN 
UL. WIŚLANA 

1600 dwóch księży 

17.I 
(wtorek) 

KAWĘCZYN 
STRONA LEWA PATRZĄC OD KOŚCIOŁA 

1600 dwóch księży 

18.I 
(środa) 

BRZEŚCE 
STRONA D. PGR-U 

1600 trzech księży 

19.I 
(czwartek) 

KAWĘCZYN 
STRONA PRAWA PATRZĄC OD KOŚCIOŁA 

1600 Jeden ksiądz 

20.I 
(piątek) 

SŁOMCZYN 
UL. WILANOWSKA, NUMERY NIEPARZYSTE 

1600 dwóch księży 

21.I 
(sobota) 

GASSY 
OD STRONY CZERNIDEŁ 

930 Jeden ksiądz 

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: W czasie trwania kolędy nie będzie Mszy św. w dni 
powszednie o 1800. 

 22.I (niedziela): Po Mszy św. o 1800 spotkanie rodziców i dzieci, 
które w tym roku przygotowują się do 1. Komunii św. 

 Chrzty w styczniu w 4. niedzielę miesiąca, 22.I, na sumie. 
 11–18.II.2023: Parafialne zimowisko w Kluszkowcach: 

 Cena 2,350 zł. 
 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! 

ODESZLI 
W ostatnim czasie odeszła z naszego grona: 

śp. Helena Stanisława BRUDNIEWSKA  31.XII.2022 l. 84 

Wieczne odpoczywanie racz Jej dać PANIE! 

INTENCJE MSZALNE I MODLITEWNE 

16.I 
(poniedziałek) 

730 † Papieża BENEDYKTA XVI 

17.I 
(wtorek) 

730 † Papieża BENEDYKTA XVI 

18.I 
(środa) 

730 † Papieża BENEDYKTA XVI 

19.I 
(czwartek) 

730 † Papieża BENEDYKTA XVI 

20.I 
(piątek) 

730 † Papieża BENEDYKTA XVI 

21.I 
(sobota)) 

730 † Adama KOWALCZYKA 

22.I 
(niedziela) 

845 
† Janiny i Andrzeja OSIADACZÓW, Jana i Heleny 

WROCHNÓW, Stanisława i Eleonory HYBIŃSKICH, 

Jana i Anny TOMCZYKÓW 

1030 † cierpiących w czyśćcu 

1200 
† Feliksy i Władysława CHRZANOWSKICH, 

Zofii i Stanisława WALIGÓRÓW 

1800 † Stefana i Marii WOJTCZAKÓW, zmarłych z ich rodzin 

TARGOWICA … 
Przelękli się zdrajcy, 

Przelękła carowa: 

Jeszcze się ta Polska ziemia 

Wyrwać nam gotowa! — 

Jak się w kupę wezmą 

Kmiecie i szlachcice, 

Jedni kosą, drudzy szablą, 

Obronią granice! 

Jak się w kupę wezmą 

Pany i mieszczany, 

Nie poradzą nic bagnety 

Na ten lud zbratany! — 

W moskiewskiej mennicy 

Nowe biją ruble, 

Nastawili zdrajcy poły, 

Każdy wziął po kuble. 

Jedni wzięli srebro, 

Drugich pycha bodzie. 

— Precz tam z chłopstwem i mieszczaństwem! 

My pierwsi w narodzie! — 

Niż tę równość chłopską, 

Wolim mieć carycę; 

Miejcie swoją konstytucyę — 

A my — Targowicę! 

Jeszcze nam opiekę 

Da wielka carowa: 

Przyszle wojska sto tysięcy, 

I Kreczetnikowa! — 

Oj Targowiczanie, 

Dobrze się nazwali! 

Jak Judasza, za srebrniki, 

Polskę stargowali! 

Stargowali Polskę 

I tę wolność bratnią! 

Zagasili nad Ojczyzną 

Gwiazdę jej ostatnią! 

Zagasili blaski 

W tej polskiej koronie, 

Podeptali Orły białe, 

I Litwy Pogonie! 

KONOPNICKA, Maria (1842, Suwałki – 1910, Lwów) 

POPĘKANE I PUSTE CYSTERNY… 
Moc DUCHA ŚWIĘTEGO […] kieruje […] ku przyszłości, ku mającemu nadejść 

królestwu BOŻEMU. Jakże wspaniała jest wizja odkupionej i odnowionej 

ludzkości w tej nowej epoce, którą obiecuje […] Ewangelia! Św. Łukasz 

mówi, że JEZUS CHRYSTUS jest spełnieniem wszystkich obietnic BOGA, 

MESJASZEM, który w pełni posiada DUCHA ŚWIĘTEGO, by obdarzać NIM całą 

ludzkość. Wylanie CHRYSTUSOWEGO DUCHA na ludzkość jest zadatkiem 

nadziei i wyzwolenia od wszystkiego, co nas zuboża. Daje niewidomym 

przejrzenie, uciśnionych odsyła wolnymi, tworzy jedność w różnorodności 

i poprzez niąPOR. ŁK 4, 18-19; IZ 61, 1-2. Ta moc może tworzyć nowy świat, może 

«odnowić oblicze ziemi»POR. PS 104 [103], 30! 

Nowe pokolenie chrześcijan, umacniane przez DUCHA ŚWIĘTEGO i czerpiące 

z bogatej perspektywy wiary, winno uczestniczyć w budowaniu świata, 

w którym życie — dar BOŻY — nie będzie odrzucane, nie będzie budziło lęku, 

postrzegane jako zagrożenie i niszczone, lecz przyjmowane, szanowane 

i pielęgnowane. Będzie to nowa epoka, w której miłość nie będzie chciwa 

i egoistyczna, lecz czysta, wierna i prawdziwie wolna, otwarta na innych, 

szanująca ich godność, dbała o ich dobro, promieniująca radością i pięk-

nem. Nowa epoka, w której nadzieja uwolni nas od płytkości, apatii i kon-

centracji na sobie, przytępiających nasze dusze i zatruwających relacje 

między ludźmi. 

Drodzy młodzi przyjaciele, PAN JEZUS prosi was, abyście byli prorokami tej 

nowej epoki, posłańcami JEGO miłości, przyciągającymi ludzi do OJCA 

i budującymi przyszłość nadziei dla całej ludzkości. 

Świat potrzebuje tej odnowy! W tak wielu naszych społeczeństwach wraz 

z dobrobytem materialnym powiększa się duchowa pustynia — wewnętrz-

na pustka, nieokreślony lęk, cicha rozpacz. Ilu współczesnych ludzi wybu-

dowało sobie popękane i puste cysternyPOR. JR 2, 13, rozpaczliwie szukając 

sensu — tego ostatecznego, który może dać tylko miłość? Na tym właśnie 

polega wielki i wyzwalający dar, który niesie w sobie Ewangelia. Objawia 

naszą godność mężczyzn i kobiet stworzonych na BOŻY obraz i podobień-

stwo. Objawia, co jest najwyższym powołaniem ludzi — odnalezienie pełni 

w miłości. Odsłania prawdę o człowieku, prawdę o życiu. 

Kościół też potrzebuje tej odnowy! Potrzebuje waszej wiary, waszego idea-

lizmu i waszej wielkoduszności, aby mocą DUCHA utrzymywać się w ciągłej 

młodościPOR. LUMEN GENTIUM, 4! […] Kościół szczególnie potrzebuje daru ludzi młodych 

— wszystkich młodych ludzi. Potrzebuje wzrastać w mocy DUCHA, który 

i teraz obdarza waszą młodość radością i pobudza was do radosnego 

służenia PANU. Otwórzcie wasze serca na przyjęcie tej mocy! 

Kieruję to wezwanie szczególnie do tych, których CHRYSTUS powołuje do 

kapłaństwa i życia konsekrowanego. Nie bójcie się powiedzieć «tak» 

JEZUSOWI, odnaleźć radość w pełnieniu JEGO woli, oddając się całkowicie 

dążeniu do świętości i wykorzystując wszystkie talenty w służbie drugich! 

BENEDYKT XVI (1927, Marktl – 31.XII.2022, Watykan) — homilia, Światowy Dzień Młodzieży, 20.VII.2008, Sydney 

SZE 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/

