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a w świątyni Jego wszyscy wołają: „Chwała”.
Pan zasiadł nad potopem,
Pan jako Król zasiada na wieki.

CZYTANIE Z DZIEJÓW APOSTOLSKICHDz 10,34-38
Gdy Piotr przybył do Cezarei, do domu Korneliusza, przemówił:
„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. Przeszedł On, dobrze czyniąc i uzdrawiając
wszystkich, którzy byli pod władzą diabła, dlatego że Bóg był z Nim”.
AKLAMACJA
AKLAMACJAPor. Mk 9,6

Alleluja, alleluja, alleluja
Otwarło się niebo i zabrzmiał głos Ojca:
To jest mój Syn umiłowany. Jego słuchajcie.

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

Gdy lud oczekiwał z napięciem i wszyscy snuli domysły w sercach co do
Jana, czy nie jest on Mesjaszem, on tak przemówił do wszystkich: „Ja was
chrzczę wodą; lecz idzie mocniejszy ode mnie, któremu nie jestem godzien
rozwiązać rzemyka u sandałów. On chrzcić was będzie 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 na Niego w postaci
cielesnej niby gołębica, a z nieba odezwał się głos: «Tyś jest mój Syn
umiłowany, w Tobie mam upodobanie».

CHRZEST CHRYSTUSA, PERUGINO, Pietro (1450, Citta della Pieve - 1523, Perugia), 1490-1500, panel
drzewa oliwnego, Kunsthistorisches Museum, Wiedeń; źródło cgfa.sunsite.dk
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 zagasi knotka o nikłym płomyku.
On z mocą ogłosi 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 RESPONSORYJNYPs129
REFREN: Pan ześle pokój
pokój swojemu ludowi

Oddajcie Panu, synowie Boży,
oddajcie Panu chwałę i sławcie Jego potęgę.
Oddajcie chwałę Jego imieniu,
na świętym dziedzińcu uwielbiajcie Pana.
Ponad wodami głos Pański,
Pan ponad wód bezmiarem!
Głos Pana potężny,
głos Pana pełen dostojeństwa.
Zagrzmiał Bóg majestatu:

PATRON TYGODNIA: ŚW. LUCJAN
Tradycja nie przekazała nam ani daty
urodzin, ani żadnych informacji o rodzinie
Lucjana. Rodzina musiała być jednak dość
zamożna, skoro Lucjan otrzymał wszechstronne wykształcenie w retoryce. Po dość
rychłej śmierci rodziców sprzedał ojcowiznę,
a pieniądze rozdał ubogim. Ze szczególnym
zaangażowaniem oddał się nauce języka
hebrajskiego i studiom biblijnym. Jego sława
zaczęła ściągać do niego uczniów. Wkrótce
założył własną szkołę w Antiochii. Wśród
jego uczniów znalazł się m.in. św. Grzegorz
Cudotwórca († 290), biskup Neocezarei w
Poncie.
W
prowadzonych
studiach
biblijnych
przyznawał
pierwszeństwo
dosłownej
interpretacji Pisma Świętego. Przeciwstawił
się nawet takiemu autorytetowi, jakim był w
pierwotnym chrześcijaństwie Orygenes († 254), który w interpretacji Biblii
pierwszeństwo dawał sensowi przenośnemu. Wbrew Orygenesowi św. Lucjan
twierdził, że Pismo święte należy interpretować tak, jak brzmi tekst, chyba że
autor natchniony daje wyraźnie do zrozumienia, że w danym wypadku chodzi mu
o sens ukryty w przenośni, przypowieści czy też opowieści. Za Lucjanem poszli
święci tej miary, co Ambroży († 397), Augustyn († 430) i Grzegorz I Wielki († 604).
Do najgorliwszych propagatorów jego pism należał św. Jan Chryzostom († 407),
patriarcha Konstantynopola, doktor Kościoła. Zasady dosłowności trzyma się po
dzień dzisiejszy Kościół katolicki.
Nie wiemy, co skłoniło Lucjana do zamknięcia szkoły w Antiochii i przeniesienia jej
do Nikomedii. Być może stało się tak z powodu prześladowań Kościoła, jakie
rozpoczął cesarz rzymski Dioklecjan (284-305), a kontynuowali je jego następcy:
Maksymilian Herkules († 310), niemniej okrutny Galeriusz († 311) i Licyniusz
(† 324)? W Antiochii prześladowania wybuchły ze szczególnym okrucieństwem:
w Nikomedii zaś musiały być (w owych latach przynajmniej) łagodniejsze, skoro,
nawet po aresztowaniu i uwięzieniu, jeszcze przez 9 lat zapewniono Lucjanowi
swobodę pisania w obronie wiary i możliwość przyjmowania uczniów. Dopiero za
panowania cesarza Licyniusza skazano Lucjana na wyrafinowane tortury, by
wymusić wyparcie się Chrystusa, a gdy to się nie udało (na wszystkie pytania
odpowiadał: jestem chrześcijaninem) ścięto go mieczem 7.I.312.
Podanie głosi, że cesarz Konstantyn Wielki kazał złożyć ciało św. Lucjana w
Helenopolis w 300, a pod koniec życia († 337) miał przyjąć chrzest, z rąk biskupa
(uroczystość 7stycznia)
Euzebiusza z Nikomedii, przy Jego relikwiach.
il. ŚW. LUCJAN Z ANTIOCHII, ikona ortodoksyjna; źródło www.oca.org

Chrzest Jezusa jest z Jego strony przyjęciem i zapoczątkowaniem Jego 606 posłania Cierpiącego Sługi. Jezus pozwala zaliczyć się do grzeszników231Por. Iz 53, 12.
Jest już «Barankiem Bożym, który gładzi grzech świata»J 1, 29; uprzedza już 1224 "chrzest" swojej krwawej śmierci232Por. Mk 10, 38; Łk 12, 50; przychodzi już "wypełnić
wszystko, co sprawiedliwe"Mt 3, 15, to znaczy poddaje się całkowicie woli swego Ojca.
[KKK, 536]
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INFORMACJE PARAFIALNE
7.I (niedziela): ŚWIĘTO CHRZTU PAŃSKIEGO: zakończenie
liturgicznego okresu Bożego Narodzenia. Od 8.I (poniedziałek)
rozpoczyna się tzw. Okres Zwykły w ciągu roku.
7.I (niedziela): Księża, kontynuując jedną z pięknych polskich
tradycji - wspólnego śpiewania kolęd - zapraszają, po
Mszy św. wieczornej o 18:00, na „ZYGMUNTÓWKI”, czyli
kolędowanie parafialne. Niech będzie to czas wspólnego
przebywania, słuchania oraz śpiewania kolęd i pastorałek;
poszczególne utwory animować będą osoby i grupy
związane z naszą parafią. Aby spotkaniu nadać rodzinną
atmosferę,
po
wspólnym
kolędowaniu
w
domu
rekolekcyjnym będzie serwowane ciasto i ciepła herbata.
13.I (sobota): Wypominki o 17:30. O 18:00 Msza św. za
zmarłych z wypominek.
14.I (niedziela): Po Mszy św. o 10:30, w domu rekolekcyjnym, spotkanie rodziców z chrześcijańskim psychologiem na
temat różnych aspektów wychowania dzieci i młodzieży oraz
budowania wzajemnych relacji.
14.I (niedziela): Spotkanie kandydatów do bierzmowania na
Mszy św. o 12:00. Obecność wszystkich obowiązkowa.
Przypominamy, że w każdy piątek na Mszy św. o 18:00 w
sposób szczególny czcimy Miłosierdzie Boże i odmawiamy
Koronkę do Bożego Miłosierdzia.
Chrzty w styczniu w 4-tą niedzielę miesiąca, 28.I, na sumie
o 12:00. Zgłoszenia do 20.I w kancelarii. Przygotowanie
przed chrztem dla rodziców i chrzestnych 21.I po sumie, w
kościele.
W tym tygodniu Księża pragną złożyć wizytę duszpasterską
mieszkańcom następujących wiosek:
8.I (poniedziałek): Obory, od 16:00
bloki 19; 20; 21: 2 księży
9.I (wtorek):
Obory, od 16:00
bloki od 11 do 18: 2 księży
10.I (środa):
Podłęcze, od 9:30, 2 księży
11.I (czwartek):
Turowice i Kawęczyn, od 9:30
Turowice przy szosie, oraz Kawęczyn i Turowice od
Wierzbówki do szosy: 2 księży
12.I (piątek):
Obory, od 15:30
od Pałacu do no10: 1 ksiądz
13.I (sobota):
Parcela, od 9:30
ul. Baczyńskiego: 2 księży
Księża proszą o podwożenie na kolędę i zewnętrzny znak, że
wizyta księdza JEST OCZEKIWANA.
W tym roku ofiary zbierane przy okazji kolędy przeznaczone
zostaną na renowację ołtarza Matki Bożej. Za wszystkie
ofiary z góry składamy serdeczne „Bóg zapłać!”.
Zachęcamy do lektury prasy i wydawnictw katolickich.
TAJEMNICE EUCHARYSTII – ŻYWE CIAŁO Z ALATRII
Młoda dziewczyna z Alatri starała się zwrócić na siebie
uwagę przystojnego i popularnego młodzieńca.
Postanowiła zdobyć eliksir miłosny od kobiety, o której
mówiono, że zna się na takich sprawach. Ta nakazała
dziewczynie przyjąć Komunię, szybko wyjąć ją z ust i
ukryć w chusteczce. Dodała "Jakiż środek może być
mocniejszy od boskiego ciała Króla Serc?"
Dziewczyna posłuchała rady, ale natychmiast zaczęło
ją dręczyć sumienie. Aby je ukoić, postanowiła
schować Hostię w małym woreczku i ukryć w kącie
domu.
Trzeciego dnia z rana otworzyła woreczek. Gdy
rozwinęła chustkę, zamarła ze zgrozy. Na chustce
Hostia nie była już podobna do chleba, lecz miała
postać Żywego Ciała koloru krwi!
Wieść lotem błyskawicy obiegła miasteczko, docierając także do księży
parafii. Kapłan, który przybył na miejsce owinął woreczek z Ciałem
welonem i skierował swe kroki do biskupa… Działo się w 1228 roku.
W 1960 zbadano pieczęcie założone w średniowieczu na relikwiarzu,
stwierdzając, że były nienaruszone. Podobnie szklany pojemnik z Hostią
ukazał nienaruszoną jedwabną czerwoną wstęgę z pieczęcią biskupa z
Alatri. Bp Facchini złamał pieczęcie i wyjął cudowną Hostię. Jej postać
pozostała niezmieniona; był to fragment Ciała, lekko brązowego koloru.
Wyd. Redakcja
Nakład: 350 egz.
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Bp Cesario D'Amato w swym kazaniu powiedział: "… ten cud trwa. Jest on
widzialny, niezniszczalny, rzeczywisty".
na podstawie maranta.livenet.pl
il.: relikwiarz Żywego Ciała, katedra św. Pawła Apostoła, Alatria; źródło www.therealpresence.org

POLSKIE MADONNY – KRASNOBRODZKA SZAFARKA ŁASK
Podanie ludowe głosi, że w połowie XVIII w. żył w Krasnobrodzie Jakub
Ruszczyk, poddany Tomasza Zamoyskiego, człowiek - jak wówczas
mówiono - "opętany od złego ducha." Często chadzał on do pobliskiego
lasu, by w modlitwie szukać uspokojenia. Pewnego razu, w 1642, ujrzał
nagle miedzy drzewami olśniewający blask i jednocześnie usłyszał głos
mówiący do niego: "Postaw mi tu figurę, bo tu będzie sławioną chwała
Syna mojego, a na dowód, że to nie złudzenie, ale prawdziwe objawienie oto jesteś już zupełnie zdrowym i wolnym od opętania."
Kiedy Ruszczyk zaczął rozgłaszać swoje
cudowne
uzdrowienie
nikt
mu
oczywiście nie chciał uwierzyć, a nawet jako oszusta - wtrącono go więzienia. I
nie wiadomo jakby się to dla niego
skończyło, gdyby wieść o wydarzeniu nie
dotarła do Katarzyny Zamoyskiej, która
kazała
Jakuba
przesłuchać,
a
przekonawszy się o prawdziwości jego
relacji, poleciła wypuścić na wolność.
We wskazanym zaś miejscu w lesie
kazała ustawić figurę Matki Bożej.
Ruszczyk często przebywał tam na
modlitwie przyczepiając do drzewa
różne święte obrazki …
W 1648 kozacy Bohdana Chmielnickiego
porąbali
świętą
figurę,
ograbiwszy ją wprzódy z wotów a
obrazki porozrzucali po lesie. Gdy
odjechali znaleziono jeden z nich, malowany na papierze metodą
metalorytniczą w nieznanej drukarni, o wymiarach zaledwie 14×9 cm,
będący kopią obrazu Madonny z Rosenhag (obecnie w pinakotece
monachijskiej), autorstwa Francesco Raiboliniego (ok. 1450 Bolonia – 1517,
Bolonia). Obrazek - w dobrym stanie, mimo przeleżenia zimy w błocie dostarczono do kanclerzyny Zamoyskiej, która kazała go oprawić i ozdobić
perłami, a następnie umieścić w zbudowanej na tym miejscu kaplicy,
którą nawiedzał okoliczny lud doznając wielu łask.
Jedną z osób, które doznały cudownego uzdrowienia była Maria Kazimiera
Sobieska, królowa Polski, która w dowód wdzięczności kazała wybudować
w Krasnobrodzie kościół, konsekrowany w 1699.
W czasie okupacji niemieckiej kościół zamieniono na magazyn zbożowy.
Wizerunek ocalał i do dzisiejszego dnia stanowi cel licznych pielgrzymek.
Krasnobrodzka Szafarka Łask, zwana także Pocieszycielką Zamojszczyzny
(umieszczona dziś na tle dużego obrazu stanowiącego Jej wierną kopię),
koronowana została, na prawach papieskich, 4.VII.1965 przez biskupa
lubelskiego Piotra Kałwę.
adres: 22-440 Krasnobród, ul. Tomaszowska 16

KOŁATKA
Są tacy, którzy w głowie
hodują ogrody
a włosy ich są ścieżkami
do miast słonecznych i białych
łatwo im pisać
zamykają oczy
a już z czoła spływają
ławice obrazów
moja wyobraźnia
to kawałek deski
a za cały instrument
mam drewniany patyk
uderzam w deskę
a ona mi odpowiada
tak – tak
nie – nie

na podstawie: theotokos.ovh.org

innym zielony dzwon drzewa
niebieski dzwon wody
ja mam kołatkę
od niestrzeżonych ogrodów
uderzam w deskę
a ona podpowiada
suchy poemat moralisty
tak - tak
nie – nie
Zbigniew HERBERT (1924, Lwów – 1998, Warszawa)

M SZE ŚW I ĘTE
Niedziela i uroczystości obowiązujące:
Święta pracujące:
Dni powszednie:

08:45, 10:30, 12:00 (suma), 18:00
08:45, 18:00
07:30 (codziennie), 18:00 (piątek – sobota)

K SI ĘŻA
ĘŻA
Dziekan mgr Stefan KOTWIŃSKI, Wikariusz Marcin KLOTZ
K AN CE L ARIA P AR AFIALN A
tel. (0-22) 754 47 32, fax. (0-22) 754 41 02
Dni powszednie
08:00–09:30, 17:00–19:00
(z przerwą na Msze Św. i nabożeństwa):
Niedziela i święta:
nieczynna
E-mail:
swzygmunt.slomczyn@op.pl

parafia św. Zygmunta, ul. Wiślana 85, 05-507 Słomczyn, zygmunt.knc.pl, 7 stycznia 2006
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