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TRZECIA NIEDZIELA ZWYKŁA 

 
EZDRASZ CZYTAJĄCY TORĘ, CAROLSFELD, Julius Schnorr von (1794, Lipsk - 1872, Drezno), 1851-60, 

rycina, z "Bibel in Bildern"; źródło www.pitts.emory.edu 

Z Z Z Z KSKSKSKSIĘGI IĘGI IĘGI IĘGI NNNNEHEMIASZAEHEMIASZAEHEMIASZAEHEMIASZANe 8,1-4a.5-6.8-10 

Gdy Izraelici mieszkali już w swoich miastach, wtedy zgromadził się cały 
lud jak jeden mąż na placu przed Bramą Wodną. I domagali się od pisarza 
Ezdrasza, by przyniósł księgę Prawa Mojżeszowego, które Pan nadał 
Izraelowi. Kapłan Ezdrasz przyniósł Prawo przed zgromadzenie, w którym 
uczestniczyli nie tylko mężczyźni, lecz także kobiety oraz wszyscy inni, 
którzy byli zdolni słuchać. I czytał z tej księgi na placu przed Bramą Wodną 
od rana aż do południa w obecności mężczyzn, kobiet i tych, którzy 
rozumieli; a uszy całego ludu były zwrócone ku księdze Prawa. 
Pisarz Ezdrasz stanął na drewnianym podwyższeniu, które zrobiono w tym 
celu. Ezdrasz otworzył księgę przed oczyma całego ludu, znajdował się 
bowiem wyżej niż cały lud; a gdy ją otworzył, cały lud się podniósł. I 
Ezdrasz błogosławił wielkiego Pana Boga; a cały lud podnosząc ręce 
odpowiedział: „Amen! Amen!”. Potem pokłonili się i upadli przed Panem 
na kolana, twarzą dotykając ziemi. 
Czytano więc z tej księgi, księgi Prawa Bożego, dobitnie, z dodaniem 
objaśnienia, tak że lud rozumiał czytanie. Wtedy Nehemiasz, to jest 
namiestnik, oraz kapłan-pisarz Ezdrasz, jak i lewici, którzy pouczali lud, 
rzekli do całego ludu: „Ten dzień jest poświęcony Bogu waszemu, Panu. 
Nie bądźcie smutni i nie płaczcie!”. Cały lud bowiem płakał, gdy usłyszał te 
słowa Prawa. I rzekł im Nehemiasz: „Idźcie, spożywajcie potrawy 
świąteczne i pijcie napoje słodkie, poślijcie też porcje temu, który nic 
gotowego nie ma: albowiem poświęcony jest ten dzień Panu naszemu. A 
nie bądźcie przygnębieni, gdyż radość w Panu jest ostoją waszą”. 

PSALMPSALMPSALMPSALM    RESPONSORYJNYRESPONSORYJNYRESPONSORYJNYRESPONSORYJNYPs19 
REFREN: Słowa Twe, Panie, są duchem i życiemSłowa Twe, Panie, są duchem i życiemSłowa Twe, Panie, są duchem i życiemSłowa Twe, Panie, są duchem i życiem 
Prawo Pańskie jest doskonałe i pokrzepia duszę, 
świadectwo Pana niezawodne, uczy prostaczka mądrości. 
Jego słuszne nakazy radują serce, 
jaśnieje przykazanie Pana i olśniewa oczy. 

Bojaźń Pana jest szczera i trwa na wieki, 
sądy Pana prawdziwe, a wszystkie razem słuszne. 
Niech znajdą uznanie przed Tobą 
słowa ust moich i myśli mego serca, 
Panie, moja Opoko i mój Zbawicielu. 

Z Z Z Z PIERWSZEGO LISTU PIERWSZEGO LISTU PIERWSZEGO LISTU PIERWSZEGO LISTU ŚWŚWŚWŚW....    PPPPAWŁA AWŁA AWŁA AWŁA AAAAPOSTOŁA DO POSTOŁA DO POSTOŁA DO POSTOŁA DO KKKKORYNTIANORYNTIANORYNTIANORYNTIAN1 Kor 12,12-14.27 

Bracia: 
Podobnie jak jedno jest ciało, choć składa się z wielu członków, a 
wszystkie członki ciała, mimo iż są liczne, stanowią jedno ciało, tak też 
jest i z Chrystusem. Wszyscyśmy bowiem w jednym Duchu zostali 

ochrzczeni, aby stanowić jedno ciało: czy to Żydzi, czy Grecy, czy to 
niewolnicy, czy wolni. 
Wszyscyśmy też zostali napojeni jednym Duchem. Ciało bowiem to nie 
jeden członek, lecz liczne członki. Wy przeto jesteście Ciałem Chrystusa i 
poszczególnymi członkami. 

AKLAMACJAAKLAMACJAAKLAMACJAAKLAMACJAŁk 4,18 Alleluja, alleluja, allelujaAlleluja, alleluja, allelujaAlleluja, alleluja, allelujaAlleluja, alleluja, alleluja 
Pan posłał Mnie, abym ubogim niósł dobrą nowinę, 

więźniom głosił wolność. 

SŁOWA SŁOWA SŁOWA SŁOWA EEEEWANGELII WEDŁUG WANGELII WEDŁUG WANGELII WEDŁUG WANGELII WEDŁUG ŚWŚWŚWŚW....    ŁŁŁŁUKASZAUKASZAUKASZAUKASZAŁk 1,1-4;4,14-21 

Początek Ewangelii według świętego Łukasza 
Wielu już starało się ułożyć opowiadanie o zdarzeniach, które się dokonały 
pośród nas, tak jak je przekazali ci, którzy od początku byli naocznymi 
świadkami i sługami słowa. Postanowiłem więc i ja zbadać dokładnie 
wszystko od pierwszych chwil i opisać ci po kolei, dostojny Teofilu, abyś się 
mógł przekonać o całkowitej pewności nauk, których ci udzielono. 
W owym czasie: 
Jezus powrócił w mocy Ducha do Galilei, a wieść o Nim rozeszła się po 
całej okolicy. On zaś nauczał w ich synagogach, wysławiany przez 
wszystkich. 
Przyszedł również do Nazaretu, gdzie się wychował. W dzień szabatu udał 
się swoim zwyczajem do synagogi i powstał, aby czytać. Podano Mu 
księgę proroka Izajasza. Rozwinąwszy księgę natrafił na miejsce, gdzie 
było napisane: „Duch Pański spoczywa na Mnie, ponieważ Mnie namaścił i 
posłał Mnie, abym ubogim niósł dobrą nowinę, więźniom głosił wolność, a 
niewidomym przejrzenie; abym uciśnionych odsyłał wolnych, abym 
obwoływał rok łaski od Pana”. 
Zwinąwszy księgę oddał słudze i usiadł; a oczy wszystkich w synagodze 
były w Nim utkwione. Począł więc mówić do nich: «Dziś spełniły się te 
słowa Pisma, któreście słyszeli». 

PATRON TYGODNIA:    ŚŚŚŚWWWW....    TTTTYMOTEUSZYMOTEUSZYMOTEUSZYMOTEUSZ    
Tymoteusz był uczniem i 
współpracownikiem św. Pawła. 
Paweł nazywa go "najdroższym 
synem"1 Kor 4, 17, "bratem"1 Tes 3, 2, 
"pomocnikiem"Rz 16, 21, którego 
wspomina ze łzami2 Tm 1, 4. 
W czasie swojej drugiej podróży 
Paweł nawrócił w Listrze dwie 
Żydówki: Lois i jej córkę, Eunikę. 
Eunika była matką Tymoteusza 
(ojcem zamożny Grek, poganin). 
Tymoteusz, wykształcony w wierze 
mojżeszowej, znał Pismo święte i 
często się w nim rozczytywał. 
Wyróżniał się dobrymi obyczajami. 
Chrzest przyjął z rąk św. Pawła 
(stąd ten zwał go swoim synem). 
Paweł wiele razy wysyłał 
Tymoteusza w trudnych i poufnych 

sprawach do poszczególnych gmin, które założył, m.in. do Koryntu, Filippi i 
Tesalonik. Tymoteusz towarzyszył również Pawłowi w czasie podróży po Małej 
Azji, Achai (Grecji) i do Jerozolimy. Dzielił także ze swoim mistrzem więzienie w 
RzymieFlp 2, 19-22. Jego też Paweł wyznaczył biskupem Efezu, ówczesnej metropolii 
Małej Azji i stolicy rzymskiej prowincji. 
Paweł dał uczniowi pouczenia, jak ma rządzić Kościołem w Efezie (dwa Pawłowe 
listy do Tymoteusza znajdują się w kanonie ksiąg Nowego Testamentu). Według 
podania, kiedy św. Jan Apostoł przybył do Efezu, Tymoteusz oddał się do jego 
dyspozycji. Gdy zaś Jan został skazany na banicję na wyspę Patmos przez 
Trajana (98-117), Tymoteusz miał na nowo objąć biskupstwo w tym mieście. 
Tymoteusz miał ponieść śmierć męczeńską za tegoż Trajana, gdy publicznie 
zaprotestował przeciwko krwawym igrzyskom (martyrologium Rzymskie podaje 
natomiast, że miał wystąpić przeciwko czci pogańskiej bogini Diany, która w 
Efezie miała swoje centralne sanktuarium). Tłum miał rzucić się na starca i 
śmiertelnie pobić. Reforma liturgii w 1969 czci go jednak jako wyznawcę, a nie 
męczennika, podkreślając rolę pasterska Tymoteusza. 
Jest patronem Krety. Jego relikwie przeniesiono z Efezu do Konstantynopola 
(356). W XII w. krzyżowcy wywieźli je do włoskiego miasta Termoli. Zamurowane, 
zostały odnalezione w 1945. (uroczystość 26 stycznia) 

il. ŚW. PAWEŁ I ŚW. TYMOTEUSZ, łaciński Codex Barberini 587, watykańska biblioteka apostolska; 
źródło www.30giorni.it 

 

Postać Mesjasza zostanie objawionPostać Mesjasza zostanie objawionPostać Mesjasza zostanie objawionPostać Mesjasza zostanie objawiona przede wszystkim w Pieśniach Sługia przede wszystkim w Pieśniach Sługia przede wszystkim w Pieśniach Sługia przede wszystkim w Pieśniach Sługi61Por. Iz 42, 1-9; Mt 12, 18-21; J 1, 32-34; następnie Iz 49, 1-6; Mt 3, 17; Łk 2, 32; w końcu Iz 50, 4-10 i 52, 13-53, 12. . . . 601    
Pieśni te zapowiadają znaczenie męki Jezusa i wskazują sposób, w jaki wyleje On Ducha ŚwiętePieśni te zapowiadają znaczenie męki Jezusa i wskazują sposób, w jaki wyleje On Ducha ŚwiętePieśni te zapowiadają znaczenie męki Jezusa i wskazują sposób, w jaki wyleje On Ducha ŚwiętePieśni te zapowiadają znaczenie męki Jezusa i wskazują sposób, w jaki wyleje On Ducha Świętego, aby ożywić wielu: nie od zewnątrz,go, aby ożywić wielu: nie od zewnątrz,go, aby ożywić wielu: nie od zewnątrz,go, aby ożywić wielu: nie od zewnątrz, ale przyjmując "postać  ale przyjmując "postać  ale przyjmując "postać  ale przyjmując "postać 
sługi"sługi"sługi"sługi"Flp 2, 7. Wziąwszy na siebie naszą śmierć, może nam udzielać swego Ducha życia.. Wziąwszy na siebie naszą śmierć, może nam udzielać swego Ducha życia.. Wziąwszy na siebie naszą śmierć, może nam udzielać swego Ducha życia.. Wziąwszy na siebie naszą śmierć, może nam udzielać swego Ducha życia.    [KKK, 713] 
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INFORMACJE PARAFIALNE 
 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. 

 W tym tygodniu Księża pragną złożyć wizytę duszpasterską 
mieszkańcom następujących wiosek: 

 22.I (poniedziałek): Słomczyn, od 15:30 
ul. Wilanowska, numery nieparzyste, od ośrodka 
zdrowia do szkoły: 1 ksiądz 

oraz Słomczyn, od 16:00 
ul. Wilanowska 133, Śnieżna, Wagarowa, Urocza, 
Wiosenna: 1 ksiądz 

 23.I (wtorek): Słomczyn, od 15:30 
ul. Baczyńskiego i Wiślana: 2 księży 

 24.I (środa): Cieciszew, od 9:30: 2 księży 
oraz Cegielnia Oborska, od 17:00: 2 księży 

 25.I (czwartek): Cegielnia Oborska, od 17:00: 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. 

ZAPOWIEDZI 
Zapowiedź II: 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. Jan ZABILSKI, † 10.I.2007, l. 76 
śp. Janina WRONA, † 16.I.2007, l. 66 

 

Wieczne odpoczywanie racz Im dać Panie! 

TAJEMNICE EUCHARYSTII – CUD KRWI W FERRARZE 
Niedziela Zmartwychwstania Pańskiego 1171. Uroczystą Mszę Świętą 
koncelebruje ojciec Pietro de Nerona. W momencie przełamania 

konsekrowanej 
hostii na części, 
wytryska z niej 
strumień krwi, 
tak gwałtowny i 
obfity, że oprys-
kana zostaje 
mała krypta u-
mieszczona po-
nad ołtarzem. 
Hostia, wobec 
zgromadzonych, 

przemieniona zostaje w Ciało. 
Biskup Amato z Ferrary, wespół z biskupem Gherardo z Revenny, 
pośpieszyli natychmiast do miejsca cudu. Ujrzawszy na własne oczy krew i 
Hostię przemienioną w ciało, stwierdzili jednomyślnie, że była to 
„prawdziwie cudowna Krew Naszego Pana”. 
W 1500 podjęto prace nad przebudową kościoła w imponującą bazylikę. 
Podczas prac marmurowa krypta pokryta cudownymi, purpurowymi 
kroplami krwi, przeniesiona została znad ołtarza do wspaniale 
udekorowanej bocznej kaplicy. Święta krew jest i dziś widoczna gołym 
okiem i jako niezwykła relikwia, otaczana należytym szacunkiem i czcią. 
il. CUD KRWI, BODINI, sufit bazyliki Santa Maria, Ferrara, źródło: www.therealpresence.org 

na podstawie: maranta.livenet.pl 

NIE PRZYSIĘGAJ 
Panie mój! 
Pamiętam Twoje ostrzeżenie, 
abym nie przysięgał 
ani na niebo 
- bo jest miejscem Twego tronu, 
ani na ziemię 
- bo jest podnóżkiem stóp Twoich. 

Uczyłem się, że przysięga 
to jest wezwanie Boga na świadka, 
że mówię prawdę. 
Przysięgać więc może 
- człowiek wierzący w Boga. 
Jakże mogą wzywać Boga na 

świadka, 
skoro twierdzą, że Go nie ma? 

To, co słyszę, że "przysięgają" 
na honor, na sztandar, na 

konstytucję - 
to tylko przyrzeczenia, nawet 

uroczyste, 
których niedotrzymanie 
grozi tylko sankcjami karnymi. 
Prawo da się ominąć, trzeba 
albo chodzić po jego krawędzi, 
albo przed nim uciec. 

Przysięga obowiązuje w sumieniu. 
A jeśli mam sumienie 
i postępuję inaczej, niż przysięgałem, 
to jestem krzywoprzysięzcą. 
Co takim grozi? 
Wyrzut sumienia! 
Piotr przysięgał: Nie znam Tego 

Człowieka. 
Kajfasz przysięgał: Na Boga Żywego, 
powiedz nam, czy Ty jesteś Synem 

Bożym? 
Ja też przysięgałem! 

Patrzę na Twoją obrączkę. 
Dotrzymałeś przysięgi? 
Czy nie jesteś wiarołomcą? 

Panie mój! 
Ty powiedziałeś: 
Wy będziecie mi świadkami. 
Wy o tym świadczyć będziecie, 
coście widzieli na własne oczy 
i coście słyszeli na własne uszy. 
Ja tylko Bogu przysięgałem, 
nie ludziom. 
A jeśli ludzie ustanowią prawo 
niezgodne z nakazem Boga, 
to co? 
Takie prawo w sumieniu 
mnie nie obowiązuje. 
To mnie podporządkują. 

Sumienia zabić nie mogą! 
Nie będę przysięgał 
ani na niebo, 
ani na ziemię. 

Bóg poprzysiągł i dotrzymał. 
Przysięgałem Bogu i chcę dotrzymać. 
Nie wzywaj imienia Boga 
nadaremno. 

Mów: Tak - tak! 
Nie - nie! 
Reszta jest od diabła! 

ZAWITKOWSKI, Józef, bp /ks. TYMOTEUSZ/ (ur. 1938, Żdżary) 

POCZET PRYMASÓW: TYMOTEUSZ GORZEŃSKI (72) 
Urodzony w 1743. Studiował w seminarium 
Misjonarzy w Krakowie, następnie 
przebywał w Rzymie (1765-1775), gdzie od 
1767 by rektorem hospicjum św. 
Stanisława. W 1763 został kanonikiem 
poznańskim, w 1767 krakowskim, w 1781 
referendarzem duchownym. W 1790 
nominalny biskup smoleński. Rezydował w 
Warszawie, gdzie brał czynny udział w życiu 
politycznym. Był zwolennikiem Konstytucji 
3 maja, uczestniczył w jej zatwierdzaniu. Po 
III rozbiorze przebywał początkowo w 
Krakowie, następnie w Wiedniu, a od 1804 
w Poznaniu. W 1806 został mianowany 
biskupem poznańskim, urząd objął w 
1809. Przeprowadził gruntowną reorganizację kapituły poznańskiej. W 
1821, po złączeniu unią personalną diecezji poznańskiej z 
arcybiskupstwem gnieźnieńskim, został mianowany pierwszym 
metropolitą gnieźnieńskim i poznańskim. Wprawdzie nie sprzeciwił się 
zakazowi władz pruskich używania tytułu prymasowskiego, ale go nie 
przestrzegał. Rezydował w Poznaniu. 
Jako arcybiskup do skarbca katedry poznańskiej wniósł liczne szaty 
liturgiczne, naczynia, meble i inne kosztowności. Ufundował również 
kościół św. Tymoteusza w Białężynie. Zmarł w 1825, pochowany został w 
katedrze poznańskiej. 
il. PRYMAS GORZEŃSKI (z orderem Orła Białego), Poznań, pałac arcybiskupi, źródło: kolo-naleczow.w.interia.pl 

na podstawie: “Poczet Arcybiskupów Gnieźnieńskich Prymasów Polski”, Przemysław Mrozowski 

MMMM S Z E  S Z E  S Z E  S Z E  ŚŚŚŚW IW IW IW IĘĘĘĘTETETETE     
Niedziela i uroczystości obowiązujące: 08:45, 10:30, 12:00 (suma), 18:00 
Święta pracujące: 08:45, 18:00 
Dni powszednie: 07:30 (codziennie), 18:00 (piątek – sobota) 

KKKK SISISISIĘŻĘŻĘŻĘŻAAAA     
Dziekan mgr Stefan KOTWIŃSKI, Wikariusz Marcin KLOTZ 
KKKK A N CE L A R IA  A N CE L A R IA  A N CE L A R IA  A N CE L A R IA  PPPP A R A FIA LN AA R A FIA LN AA R A FIA LN AA R A FIA LN A  tel. (0-22) 754 47 32, fax. (0-22) 754 41 02 
Dni powszednie 

(z przerwą na Msze Św. i nabożeństwa): 
08:00–09:30, 17:00–19:00 

Niedziela i święta: nieczynna 
E-mail: swzygmunt.slomczyn@op.pl 

 


