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rozgłaszajcie Jego cuda pośród wszystkich ludów.
Oddajcie Panu chwałę i uznajcie Jego potęgę.
Oddajcie Panu chwałę należną Jego imieniu.
Uwielbiajcie Pana w świętym przybytku.
Zadrżyj, ziemio cała, przed Jego obliczem.
Głoście wśród ludów, że Pan jest królem,
będzie sprawiedliwie sądził ludy.
Z PIERWSZEGO LISTU ŚWIĘTEGO PAWŁA APOSTOŁA DO KORYNTIAN1 Kor 12,4-11

Bracia:
Różne są dary łaski, lecz ten sam Duch; różne też są rodzaje posługiwania,
ale jeden Pan; różne są wreszcie działania, lecz ten sam Bóg, sprawca
wszystkiego we wszystkim.
Wszystkim zaś objawia się Duch dla wspólnego dobra. Jednemu dany jest
przez Ducha dar mądrości słowa, drugiemu umiejętność poznawania
według tego samego Ducha, innemu jeszcze dar wiary w tymże Duchu,
innemu łaska uzdrawiania przez tego samego Ducha, innemu dar
czynienia cudów, innemu proroctwo, innemu rozpoznawanie duchów,
innemu dar języków i wreszcie innemu łaska tłumaczenia języków.
Wszystko zaś sprawia jeden i ten sam Duch, udzielając każdemu tak, jak
chce.
AKLAMACJA2 Tes 2,14
Alleluja, alleluja, alleluja
Bóg wezwał nas przez Ewangelię,
abyśmy dostąpili chwały naszego Pana, Jezusa Chrystusa.
SŁOWA EWANGELII WEDŁUG ŚW. JANAJ 2,1-12

WESELE W KANIE, FLANDES, Juan de (ok. 1460, Flanders – 1519, Palencia), fragment, 1500, olejny na
desce, 21×15.9 cm, Metropolitan Museum of Art, Nowy Jork; źródło www.metmuseum.org
Z KSIĘGI PROROKA IZAJASZAIz 62,1-5

Przez wzgląd na Syjon nie umilknę, przez wzgląd na Jerozolimę nie
spocznę, dopóki jej sprawiedliwość nie błyśnie jak zorza i zbawienie jej nie
zapłonie jak pochodnia.
Wówczas narody ujrzą twą sprawiedliwość i chwałę twoją wszyscy
królowie. I nazwą cię nowym imieniem, które usta Pana oznaczą.
Będziesz prześliczną koroną w rękach Pana, królewskim diademem w
dłoni twego Boga. Nie będą więcej mówić o tobie „Porzucona”, o krainie
twej już nie powiedzą „Spustoszona”. Raczej cię nazwą „Moje w niej
upodobanie”, a krainę twoją „Poślubiona”. Albowiem spodobałaś się Panu
i twoja kraina otrzyma męża.
Bo jak młodzieniec poślubia dziewicę, tak twój Budowniczy ciebie poślubi,
i jak oblubieniec weseli się z oblubienicy, tak Bóg twój tobą się rozraduje.
PSALM RESPONSORYJNYPs96
REFREN: Pośród narodów głoście chwałę Pana

Śpiewajcie Panu pieśń nową,
śpiewaj Panu, ziemio cała.
Śpiewajcie Panu, sławcie Jego imię,
każdego dnia głoście Jego zbawienie.
Głoście Jego chwałę wśród wszystkich narodów,

W Kanie Galilejskiej odbywało się wesele i była tam Matka Jezusa.
Zaproszono na to wesele także Jezusa i Jego uczniów.
A kiedy zabrakło wina, Matka Jezusa mówi do Niego: „Nie mają już wina”.
Jezus Jej odpowiedział: «Czyż to moja lub Twoja sprawa, Niewiasto? Czyż
jeszcze nie nadeszła godzina moja?». Wtedy Matka Jego powiedziała do
sług: „Zróbcie wszystko, cokolwiek wam powie”.
Stało zaś tam sześć stągwi kamiennych przeznaczonych do żydowskich
oczyszczeń, z których każda mogła pomieścić dwie lub trzy miary. Rzekł do
nich Jezus: «Napełnijcie stągwie wodą». I napełnili je aż po brzegi. Potem
do nich powiedział: «Zaczerpnijcie teraz i zanieście staroście weselnemu».
Oni zaś zanieśli.
A gdy starosta weselny skosztował wody, która stała się winem - nie
wiedział bowiem, skąd ono pochodzi, ale słudzy, którzy czerpali wodę,
wiedzieli - przywołał pana młodego i powiedział do niego: „Każdy człowiek
stawia najpierw dobre wino, a gdy się napiją, wówczas gorsze. Ty
zachowałeś dobre wino aż do tej pory”.
Taki to początek znaków uczynił Jezus w Kanie Galilejskiej. Objawił swoją
chwałę i uwierzyli w Niego Jego uczniowie.
Następnie On, Jego Matka, bracia i uczniowie Jego udali się do
Kafarnaum, gdzie pozostali kilka dni.
PATRON TYGODNIA: ŚW. MAŁGORZATA WĘGIERSKA
Była córką królewskiego rodu Arpadów na
Węgrzech, mocno skoligaconego z Piastami. Do jej
przodków i krewnych należeli śwęci Stefan I,
Emeryk, Władysław, Elżbieta, Jadwiga, Ludwik
biskup Tuluzy, błogosławieni Salomea, Joanna
Portugalska. Jej siostrami były błogosławione
Kunegunda, Jolanta i Konstancja.
Rodzice, Bela IV i Maria Laskaris, ofiarowali ją
Bogu jeszcze przed jej narodzeniem w intencji
ocalenia Węgier od zalewu tatarskiego. Urodzona w
1242 przyjęła habit Zakonu Kaznodziejskiego jako
pięcioletnie dziecko, w klasztorze w Veszprem.
Przeniesiona w 1252 do nowo wybudowanego
przez króla klasztoru na Wyspie Zajęczej na Dunaju
odrzuciła propozycję małżeństwa z Bolesławem Pobożnym i złożyła śluby
zakonne na ręce bł. Humberta de Romanis. Mimo dyspensy z Rzymu jeszcze
dwukrotnie odrzucała propozycje małżeńskie. Zadziwiała pokorą i ubóstwem oraz
miłością dla chorych sióstr. Oprócz brewiarza odmawiała wielką ilość modlitw
ustnych. Oddawała się ostrej pokucie w intencji Kościoła Świętego.
Zmarła w 1270. Za życia i po śmierci zdziałała wiele cudów. Kult jej zatwierdzony
(uroczystość 18 stycznia)
został w 1804. Pius XII kanonizował ją w 1943.
il. ŚW. MAŁGORZATA WĘGIERSKA, DOLABELLA, Tommaso (ok. 1570, Belluno – 1650, Kraków), fagment,
olejny na płótnie, klasztor dominikański, Kraków; źródło www.malarze.com

Na początku swojej publicznej działalności Jezus dokonuje pierwszego znaku – na prośbę swej Matki – podczas uczty weselnej109Por. J 2, 1-11. Kościół nadaje
Widzii w tym potwierdzenie, że małżeństwo jest czymś dobrym, oraz zapowiedź, że od tej pory będzie
wielkie znaczenie obecności Jezusa na godach w Kanie. Widz
ono skutecznym znakiem obecności Chrystusa.
[KKK, 1613]
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INFORMACJE PARAFIALNE
18.I (czwartek): W Kościele Powszechnym rozpoczyna się
TYDZIEŃ MODLITW O JEDNOŚĆ CHRZEŚCIJAN, obchodzony w
tym roku pod hasłem: „Nawet głuchym przywraca słuch i
niemym mowę”Mk 7,37. Zawarte w nim są dwa zaproszenia:
do modlitwy i dążenia do jedności oraz wspólnego działania
na rzecz ludzi cierpiących. Tegoroczny Tydzień Modlitw o
Jedność Chrześcijan ukazuje zasadniczą relację między
modlitwą i dążeniem do chrześcijańskiej jedności a
inicjatywami odpowiadającymi na ludzkie potrzeby i
cierpienia. Sprawę zjednoczenia wszystkich Kościołów
Chrześcijańskich polecamy modlitwie wszystkich Państwa. W
tej intencji w sposób szczególny modlić się będziemy
19.I (piątek) na Mszy św. o godz. 18:00.
21.I (niedziela): Spotkanie dzieci klas II i ich rodziców
przygotowujące do I Komunii św. na Mszy św. o 18:00.
Obecność przynajmniej jednego z rodziców obowiązkowa.
21.I (niedziela): JASEŁKA BOŻONARODZENIOWE, z okazji Dnia Babci
i Dziadka, wystawiane przez dzieci ze szkoły w Brześcach,
bezpośrednio po Mszy św. dla dzieci pierwszo-komunijnych
o 18:00, w kościele. Serdecznie zapraszamy.
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:
15.I (poniedziałek): Kawęczyn, od 16:00
strona prawa (patrząc od kościoła): 2 księży
16.I (wtorek):
Kawęczyn, od 15:30
strona lewa (patrząc od kościoła): 2 księży
17.I (środa):
Szymanów, od 9:30: 2 księży
18.I (czwartek):
Słomczyn, od 15:00
ul. Jabłoniowa, od Kawęczynka: 1 ksiądz
oraz
Słomczyn, od 16:30
ul. Wilanowska, numery parzyste, od szkoły do
ośrodka zdrowia: 1 ksiądz
19.I (piątek):
Cieciszew Rolniczy, od 9:30: 1 ksiądz
oraz
Borowina, od 9:30: 1 ksiądz.
20.I (sobota):
Parcela, od 9.30.
ul. Grzybowska i Podlaska: 1den ksiądz rozpocznie od
ul. Grzybowskiej, 2gi od figurki przy Podlaskiej
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.
ZAPOWIEDZI
Zapowiedź I: Kamil Jerzy KOCISZEWSKI, kawaler z parafii
Przemienienia Pańskiego w Czersku, i Aldona KRÓLAK,
panna z Podłęcza, parafia tutejsza
Ktokolwiek wiedziałby o przeszkodach w zawarciu małżeństwa przez
w/w osoby proszony jest o skontaktowanie się z Kancelarią Parafialną.

ODESZLI
W ostatnim czasie odeszli z naszego grona:
śp. Janina LATOSZEK, † 6.I.2007, l. 84
śp. Bronisława LISIEWSKA, † 9.I.2007, l. 92
śp. Zbigniew AMBROZIK, † 10.I.2007, l. 54
Wieczne odpoczywanie racz Im dać Panie!
MAŁEJ WIARY
W Judejską ziemię wsiąka krew
I milczą drzewa w Nazarecie
W tę samą ciągle gramy grę
Wyd. Redakcja
Nakład: 350 egz.

NR II/2007
/2007 (24
(248)

Jak w nierealnym kabarecie
Nie starcza wiary, skąd ja wziąć
Kiedy Chrystusa na krzyż wznoszą
A gdy pasterza sięga cios
Wnet się i owce też rozproszą.
W księżyca blasku krzyże lśnią
Cień uczepił się szat Mesjasza
W ogrodzie słowik śpiewa pieśń
I czeka noc na cień Judasza.
Nad miastem mdły księżyca blask
I choć po grób być wierni chcemy
W Judejską ziemię wsiąka krew
Nim kur zapieje, raz po raz
I pieje kogut w Galilei
Boga i siebie się zaprzemy.
W tę samą ciągle gramy grę
Przeczymy po raz pierwszy
Jak Piotr błagamy o nadzieję.
(I ręce nam się trzęsą)
My małej wiary, więc nam wciąż
Przeczymy po raz drugi
Wcielenie prawdy na krzyż wznoszą
(Oni i tak zwyciężą)
Bo gdy pasterza sięga cios
A trzeci raz przeczymy
Wnet się i owce też rozproszą.
Ot tak – z przyzwyczajenia.
Karel KRYL (1944, Kroměříž – 1994, Monachium), 1968, tłum. Marta MIKLASZEWSKA

POLSKIE MADONNY – ŚWIĘTA PANI ZIEMI ŻYWIECKIEJ
Łaskami słynący obraz Matki Bożej
Rychwałdzkiej
(deska
lipowa,
113,5×91,5 cm) pochodzi z początku XV
w. i jest wykonany według reguł sztuki
bizantyńskiej. Prawdopodobnie jest to
dzieło cechowe. Malarz nieznany.
Obraz został ofiarowany w 1644
kościołowi parafialnemu w Rychwałdzie.
W 1658 bp krakowski ogłosił obraz jako
cudowny i polecił szerzyć jego kult.
Wkrótce rozwinął się on jako kult Matki
Bożej - Pani Ziemi Żywieckiej. W czasach
potopu szwedzkiego oraz od końca XVII
w. do Rychwałdu przyjeżdżali pielgrzymi
nawet ze Słowacji, Orawy i Węgier. Kult
trwał nieprzerwanie w czasie wojen
światowych w XX w. 18.VII.1965 wizerunek, umieszczony w głównym
ołtarzu, koronowali Stefan kard. Wyszyński, prymas Polski, i abp Karol
Wojtyła, metropolita krakowski.
Jan Paweł II, w obecności obrazu Pani Ziemi Żywieckiej, powiedział:
"Śpiewam wielkanocną antyfonę maryjną razem z ziemią żywiecką, razem
z doliną Soły, razem z tymi górami Beskidu Żywieckiego i Śląskiego, które
wielokrotnie przewędrowałem o różnych porach roku, znajdując w nich
radość i wytchnienie"Msza św., 1995, Żywiec.
adres: 34-322 Rychwałd, ul. Franciszkańska 1

na podstawie: www.rychwald.franciszkanie.pl

POCZET PAPIEŻY: STEFAN III (93)
Syn
Konstantyna, z arystokratycznej rodziny Orsinich. Był
diakonem rzymskim, kiedy - po śmierci Stefana II w
752 - został jednogłośnie wybrany na papieża w
Santa Maria Maggiore.
Wybór przypadł na czas oblężenia Rzymu przez
Longobardów pod wodzą Aistulfa (749–756).
Papież, po bezskutecznych zabiegach o pomoc w
Konstantynopolu, wezwał Franków.
Był
pierwszym z papieży, który przekroczył Alpy. Pepin III,
król Franków, na prośbę papieża zobowiązał się pisemnie (donacja
Pepina), w imieniu własnym i swoich następców, do obrony Kościoła
rzymskiego i praw św. Piotra (z tych lat też datuje się fałszywy – jak
wykazano to już w XV w. - dokument zw. darowizną Konstantyna).
Zawierając umowę Stefan III zyskał nowego opiekuna Stolicy Apostolskiej.
W 754 namaścił Pepina na króla i nadał mu tytuł „patrycjusza
rzymskiego”, natomiast Pepin jako dar złożył na grobie św. Piotra
symboliczne klucze do miast odebranym Longobardom, a odebrane
ziemie ofiarował św. Piotrowi i jego następcom na zawsze.
Papież obiecał też, że dostarczy Frankom relikwie św. Petronelli,
legendarnej córki św. Piotra, której doczesne szczątki odnaleziono w
katakumbach: przez analogię Francję nazwano „pierworodną córą
Kościoła”. Pepin III wprowadził w państwie Franków liturgię rzymską.
Darowizna Pepina III dała początek Państwu Kościelnemu.
Stefan III zmarł w 757 w Rzymie i został pochowany w bazylice św. Piotra.
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, 14 stycznia 2006
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