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Ucieczka do Egiptu i rzeź niewiniątekUcieczka do Egiptu i rzeź niewiniątekUcieczka do Egiptu i rzeź niewiniątekUcieczka do Egiptu i rzeź niewiniątek218Por. Mt 2, 13-18 ukazują, że ciemności przeciwstawiają się światłu: Słowo "przyszło do swojej własności, a swoi Go nie przyjęli" ukazują, że ciemności przeciwstawiają się światłu: Słowo "przyszło do swojej własności, a swoi Go nie przyjęli" ukazują, że ciemności przeciwstawiają się światłu: Słowo "przyszło do swojej własności, a swoi Go nie przyjęli" ukazują, że ciemności przeciwstawiają się światłu: Słowo "przyszło do swojej własności, a swoi Go nie przyjęli"J 1, 
11. Całe życie Chrystusa będzie przebiegało pod znakiem . Całe życie Chrystusa będzie przebiegało pod znakiem . Całe życie Chrystusa będzie przebiegało pod znakiem . Całe życie Chrystusa będzie przebiegało pod znakiem 574 prześladowania. Ci, któ prześladowania. Ci, któ prześladowania. Ci, któ prześladowania. Ci, którzy należą do Niego, będą uczestniczyć z Nim w tym prześladowaniurzy należą do Niego, będą uczestniczyć z Nim w tym prześladowaniurzy należą do Niego, będą uczestniczyć z Nim w tym prześladowaniurzy należą do Niego, będą uczestniczyć z Nim w tym prześladowaniu219Por. J 15, 20. . . . 
Jego powrót z EgiptuJego powrót z EgiptuJego powrót z EgiptuJego powrót z Egiptu220Por. Mt 2, 15 przypomina wydarzenie Wyjścia przypomina wydarzenie Wyjścia przypomina wydarzenie Wyjścia przypomina wydarzenie Wyjścia221Por. Oz 11, 1 i przedstawia Jezusa jako ostatecznego wyzwoliciela. i przedstawia Jezusa jako ostatecznego wyzwoliciela. i przedstawia Jezusa jako ostatecznego wyzwoliciela. i przedstawia Jezusa jako ostatecznego wyzwoliciela.    [KKK, 530] 

PIERWSZA NIEDZIELA PO NARODZENIU PAŃSKIM 
ŚWIĘTO ŚWIĘTEJ RODZINY – JEZUSA, MARYI I JÓZEFA 

Z Z Z Z KSIĘGI KSIĘGI KSIĘGI KSIĘGI SSSSYRACYDESAYRACYDESAYRACYDESAYRACYDESASyr 3,2-6.12-14 

Pan uczcił ojca przez dzieci, 
a prawa matki nad synami utwierdził. 

Kto czci ojca, zyskuje odpuszczenie grzechów, 
a kto szanuje matkę, jakby skarby gromadził. 
Kto czci ojca, radość mieć będzie z dzieci, 
a w czasie modlitwy swej będzie wysłuchany. 

Kto szanuje ojca, długo żyć będzie, 
a kto posłuszny jest Panu, da wytchnienie swej matce. 

Synu, wspomagaj swego ojca w starości, 
nie zasmucaj go w jego życiu. 

A jeśliby nawet rozum stracił, miej wyrozumiałość, 
nie pogardzaj nim, choć jesteś w pełni sił. 

Miłosierdzie względem ojca nie pójdzie w zapomnienie, 
w miejsce grzechów zamieszka u ciebie. 

PSALMPSALMPSALMPSALM    RESPONSORYJNYRESPONSORYJNYRESPONSORYJNYRESPONSORYJNYPs 128 

REFREN: Błogosławiony, kto się boi PanaBłogosławiony, kto się boi PanaBłogosławiony, kto się boi PanaBłogosławiony, kto się boi Pana 
Błogosławiony każdy, kto się boi Pana, 
kto chodzi Jego drogami. 
Bo z pracy rąk swoich będziesz pożywał, 
szczęście osiągniesz i dobrze ci będzie. 

Małżonka twoja jak płodny szczep winny 
we wnętrzu twojego domu. 
Synowie twoi jak sadzonki oliwki 
dokoła twojego stołu. 

Oto takie błogosławieństwo dla męża, 
który boi się Pana. 
Niechaj cię Pan błogosławi z Syjonu, 
oglądaj pomyślność Jeruzalem przez całe swe życie. 

Z Z Z Z LISTU LISTU LISTU LISTU ŚWIĘTEGO ŚWIĘTEGO ŚWIĘTEGO ŚWIĘTEGO PPPPAWŁA AWŁA AWŁA AWŁA AAAAPOSTOŁA DO POSTOŁA DO POSTOŁA DO POSTOŁA DO KKKKOLOSANOLOSANOLOSANOLOSANKol 3,12-21 

Bracia: 
Jako wybrańcy Boży, święci i umiłowani, obleczcie się w serdeczne 
miłosierdzie, dobroć, pokorę, cichość, cierpliwość, znosząc jedni drugich i 
wybaczając sobie nawzajem, jeśliby miał ktoś zarzut przeciw drugiemu: 
jak Pan wybaczył wam, tak i wy. 
Na to zaś wszystko przyobleczcie miłość, która jest więzią doskonałości. A 
sercami waszymi niech rządzi pokój Chrystusowy, do którego też 
zostaliście wezwani, w jednym Ciele. I bądźcie wdzięczni. 
Słowo Chrystusa niech w was przebywa z całym swym bogactwem: z 
wszelką mądrością nauczajcie i napominajcie samych siebie przez 
psalmy, hymny, pieśni pełne ducha, pod wpływem łaski śpiewając Bogu w 
waszych sercach. I wszystko, cokolwiek działacie słowem lub czynem, 
wszystko czyńcie w imię Pana Jezusa, dziękując Bogu Ojcu przez Niego. 
Żony, bądźcie poddane mężom, jak przystało w Panu. Mężowie, miłujcie 
żony i nie bądźcie dla nich przykrymi. Dzieci, bądźcie posłuszne rodzicom 
we wszystkim, bo to jest miłe Panu. Ojcowie, nie rozdrażniajcie waszych 
dzieci, aby nie traciły ducha. 

AKLAMACJAAKLAMACJAAKLAMACJAAKLAMACJAKol 3,15a.16a Alleluja, Alleluja, AllelujaAlleluja, Alleluja, AllelujaAlleluja, Alleluja, AllelujaAlleluja, Alleluja, Alleluja 
Sercami waszymi niech rządzi Chrystusowy pokój, 

słowo Chrystusa niech w was przebywa z całym swym bogactwem. 

SŁOWA SŁOWA SŁOWA SŁOWA EEEEWANGELII WEDŁUG WANGELII WEDŁUG WANGELII WEDŁUG WANGELII WEDŁUG ŚWŚWŚWŚW....    MMMMATEUSZAATEUSZAATEUSZAATEUSZAMt 2,13-15.19-23 

Gdy Mędrcy odjechali, oto anioł Pański ukazał się Józefowi we śnie i rzekł: 
„Wstań, weź Dziecię i Jego Matkę i uchodź do Egiptu; pozostań tam, aż ci 
powiem; bo Herod będzie szukał Dziecięcia, aby Je zgładzić”. On wstał, 
wziął w nocy Dziecię i Jego Matkę i udał się do Egiptu; tam pozostał aż do 
śmierci Heroda. Tak miało się spełnić słowo, które Pan powiedział przez 
proroka: »Z Egiptu wezwałem Syna mego«. 
A gdy Herod umarł, oto Józefowi w Egipcie ukazał się anioł Pański we śnie 
i rzekł: „Wstań, weź Dziecię i Jego Matkę i idź do ziemi Izraela, bo już 
umarli ci, którzy czyhali na życie Dziecięcia”. On więc wstał, wziął Dziecię i 
Jego Matkę i wrócił do ziemi Izraela. 
Lecz gdy posłyszał, że w Judei panuje Archelaus w miejsce ojca swego, 
Heroda, bał się tam iść. Otrzymawszy zaś we śnie nakaz, udał się w stronę 

Galilei. Przybył do miasta, zwanego Nazaret, i tam osiadł. Tak miało się 
spełnić słowo Proroków: „Nazwany będzie Nazarejczykiem”. 

 
UCIECZKA Z EGIPTU, Retabulum Dominikańskie, po 1462, Muzeum Narodowe, Kraków; 

źródło www.muzeum.krakow.pl 

PATRON TYGODNIA:    ŚWŚWŚWŚW....    GGGGENOWEFAENOWEFAENOWEFAENOWEFA,,,, DZIEWICA DZIEWICA DZIEWICA DZIEWICA    
Urodziła się w 422 w Nanterre pod Paryżem. Pochodziła z rycerskiego rodu. Gdy 
miała 7 lat stała wśród tłumu, który w jej wiosce zgromadził się wokół 
św. Germana, biskupa Auxerre, przybyłego w celu zwalczania herezji Pelagiusza. 
German dostrzegł ją i przepowiedział, że zostanie świętą. Ofiarował jej także 
krzyż, z którym nie rozstała się już nigdy… 
Po śmierci rodziców (miała 15 lat), udała się do Paryża. Tam z rąk miejscowego 
biskupa otrzymała welon dziewicy poślubionej Panu Bogu. Niedługo zaczęła 
gromadzić wokół siebie inne kobiety i zaprawiać je do podobnego trybu życia. 
Utrzymywały się one z pracy swoich rąk, a wolny czas poświęcały odwiedzaniu 
chorych i niesieniu pomo-
cy opuszczonym. 
Prowadząc życie ascety-
czne kilkakrotnie stała się 
wybawicielką Paryża. W 
451, gdy na wieść o nad-
ciągających Hunach Attyli 
w mieście powstał pop-
łoch, zachęcała do zacho-
wania spokoju, przepo-
wiadając, że Bóg ochroni 
miasto, jeśli jego miesz-
kańcy podejmą modlitwę i 
post. I rzeczywiście nies-
podziewanie Attyla zmienił 
kierunek marszu (udał się 
do Italii). Gdy mieszkańcom Paryża groził głód, zorganizowała flotyllę rzeczną, 
która zaopatrzyła miasto w żywność. cd. na odwrocie … 
il.: ŚMIERĆ ŚW. GENOWEFY, LAURENS, Jean-Paul (1838, Fourquevaux – 1921, Paryż), fragm., panel 

centralny, 1874-1882, olejny na płótnie, 460×343.1 cm, Panthéon, Paryż; źródło www.artrenewal.org 
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INFORMACJE PARAFIALNE 
 31.XII.2007-5.I.2008 (poniedziałek-sobota): Trwa WIZYTACJA 

DUSZPASTERSKA, czyli KOLĘDA: 
 Program – patrz poniżej. 
 Ofiary zbierane przy okazji kolędy przeznaczone zostaną 
na renowację ołtarza św. Antoniego. Za wszystkie 
ofiary serdeczne BBBóóóggg    zzzaaappp łłłaaaććć !!!  

 31.XII (poniedziałek): Ostatni dzień roku kalendarzowego 2007. 
Msza św. i nabożeństwo adoracyjne dziękczynno-przebła-
galne za mijający rok o 18:00. SSSeeerrrdddeeeccczzznnn iiieee    zzzaaappprrraaassszzzaaammmyyy!!!  

 1.I (wtorek): Nowy Rok 2008. UROCZYSTOŚĆ ŚWIĘTEJ BOŻEJ 
RODZICIELKI MARYI. 

 Msze św. o 8:45, 10:30, 12:00 i 18:00. 
 Jest to uroczystość obowiązująca, tzn. każdy 
chrześcijanin w tym dniu mmmaaa   ooobbbooowwwiiiąąązzzeeekkk! uczestniczyć we 
Mszy św. pod karą grzechu ciężkiego. 

 Za publiczne odmówienie hymnu O Stworzycielu Duchu 
przyjdź można uzyskać odpust zupełny. 

 3.I (czwartek): 1-SZY CZWARTEK MIESIĄCA. Msza św. wotywna o 
Chrystusie Najwyższym i Wiecznym Kapłanie o 18:00. Po 
Mszy św. adoracja Najświętszego Sakramentu i modlitwy o 
powołania kapłańskie i zakonne z naszej parafii. ZZZaaappprrraaassszzzaaammmyyy  
do wspólnej modlitwy w tej tak ważnej intencji. 

 4.I (piątek): 1-SZY PIĄTEK MIESIĄCA. Na Mszy św. o 18:00 
uczcimy Najświętsze Serce Pana Jezusa. Msza św. dla dzieci 
o 15:45. Spowiedź 1szo-piątkowa ½ godz. przed każdą 
Mszą św. 

 5.I (sobota): 1-SZA SOBOTA MIESIĄCA. Na Mszy św. o 18:00, 
oddając hołd Niepokalanemu Sercu Maryi, modlić się 
będziemy o trzeźwość naszej parafii. 

 6.I (niedziela): UROCZYSTOŚĆ OBJAWIENIA PAŃSKIEGO. 
 Poświęcenie kadzidła i kredy podczas każdej Mszy św. 
 Po sumie comiesięczna adoracja Najświętszego 
Sakramentu, a po niej spotkanie Kół Żywego Różańca. 

 ZYGMUNTÓWKI, wspólne śpiewanie kolęd, po Mszy św. o 
18:00. 

 Ma to być czas wspólnego przebywania, słuchania 
oraz śpiewania kolęd i pastorałek. Poszczególne 
utwory animować będą osoby, rodziny i grupy 
związane z naszą parafią. 

 Zgłoszenia chętnych: do 2.I.2008 u ks. Marcina. 
 Po wspólnym kolędowaniu, by spotkaniu nadać 
rodzinną atmosferę, ciasto i ciepła herbata w domu 
rekolekcyjnym. Wszyscy, którzy pragną pochwalić się 
swoimi wypiekami, mogą je przynieść, pozostawiając 
przed Mszą św. (do 17:45) w domu rekolekcyjnym. 

 ZZZaaappprrrooossszzzeeennn iii ! są wszyscy - wspólnoty, rodziny, grupy 
przyjaciół, śpiewających solo - którzy chcieliby 
zaśpiewać wybrane przez siebie kolędy czy 
pastorałki, i tym samym ubogacić nasze spotkanie. 
Niech nikogo nie zabraknie! 

 Chrzty w styczniu w 4tą niedzielę miesiąca, 27.I, na sumie. 
Zgłoszenia do 19.I w kancelarii. Przygotowanie przed 
chrztem dla rodziców i chrzestnych 20.I po sumie, w 
kościele. 

 Zachęcamy do lektury prasy i wydawnictw katolickich. 
PPPrrrooosss iiimmmyyy!!!  o sprawdzanie cen za poszczególne czasopisma 
dostępne w kościele… 

WITAMY! 
25.XII.2007 do grona członków Kościoła Powszechnego i naszej parafii 
przyjęci zostali, w sakramencie Chrztu Świętego: 

Bartosz Jakub DYMOWSKI, Szymanów 
Bartosz Jakub LEWEK, Warszawa 

Adam MATYSIAK, Brześce 
Bartosz MENDEL, Podłęcze 

 Konrad SKRZYPEK, Obory 

Jam jest Alfa i Omega, mówi Pan Bóg, który jest, który był i który przychodzi, 
Wszechmogący 

ŚLUBY 
29.XII.2007 sakrament małżeństwa przyjęli: 

Mateusz GOGOL i Małgorzata Jolanta ZIELIŃSKA 

A tak już nie są dwoje, lecz jedno ciałoMt 19, 6
Por. Rdz 2, 24 

Gratulujemy! 
ODESZLI 

W ostatnim czasie odeszli z naszego grona: 

śp. Marianna KUCICKA, † 21.XII.2007, l. 83 
śp. Czesława MALINOWSKA, † 22.XII.2007, l. 79 

śp. Tadeusz KOCOŃ, † 23.XII.2007, l. 88 
śp. Wojciech ZAJĄC, † 24.XII.2007, l. 50 

Wieczne odpoczywanie racz Im dać Panie! 

PROGRAM WIZYTACJI DUSZPASTERSKIEJ (KOLĘDA) 
W najbliższym czasie Księża pragną złożyć wizytę mieszkańcom 
następujących wiosek: 

 31.XII (poniedziałek): Dębówka, dwóch księży od 9:30 
 2.I (środa): Podłęcze, dwóch księży od 9:30 
 3.I (czwartek): Czernidła, jeden ksiądz od 9:30; oraz 

Obory (od Pałacu do nr 10), jeden ksiądz od 15:30 
 4.I (piątek): Piaski, jeden ksiądz od 9:30 
 5.I (sobota): Parcela (ul. Baczyńskiego), dwóch księży od 9:30 
Księża proszą o podwożenie na kolędę i zewnętrzny znak, że 

wizyta księdza JEST OCZEKIWANA. 
DZIECI 

Dorastają znienacka przez miłość, i potem tak nagle dorośli 
Trzymając się za ręce wędrują w wielkim tłumie - 

(serca schwytane jak ptaki, profile wzrastają w półmrok). 
Wiem, że w ich sercach bije tętno całej ludzkości. 
Trzymając się za ręce usiedli cicho nad brzegiem. 

Pień drzewa i ziemia w księżycu: niedoszeptany tli trójkąt. 
Mgły nie dźwignęły się jeszcze. Serca dzieci wyrastają nad rzekę. 
Czy zawsze tak będzie - pytam - gdy wstaną stąd i pójdą? 

Albo też jeszcze inaczej: kielich światła nachylony wśród roślin 
Odsłania w każdej z nich jakieś przedtem nie znane dno, 
Tego, co w was się zaczęło, czy potraficie nie popsuć, 
Czy będziecie zawsze oddzielać dobro od zła? 

WOJTYŁA, Karol /Jan Paweł II/ (1920, Wadowice - 2005, Watykan), 1958, z „Profile Cyrenejczyka” 

 
ŚWIĘTA RODZINA, MURILLO, Bartolomé Esteban (1617, Sewilla - 1682, Sewilla), ok. 1650, olejny na 

płótnie, 144×188 cm, Museo del Prado, Madryt; źródło www.artrenewal.org 

PATRON TYGODNIA:    ŚWŚWŚWŚW....    GGGGENOWEFAENOWEFAENOWEFAENOWEFA,,,, DZIEWICA DZIEWICA DZIEWICA DZIEWICA, cd.    
Z heroiczną cierpliwością znosiła liczne dolegliwości fizyczne. Niemniej przykre 
były oskarżenia o czary - usiłowano ją nawet spalić… Zmarła w 512. 
W 1129 plaga uśmierciła w Paryżu 14,000 osób – ustała nagle, w trakcie procesji 
ku czci św. Genowefy… Niestety jej relikwiarz spalono w 1793 w szaleństwie 
rewolucji francuskiej. 
Jest główną patronką Francji i Paryża; dziewic, pasterzy, producentów świec 
woskowych, rybaków, rzemieślników, właścicieli składów win i żołnierzy. 
 (uroczystość 3 stycznia) 

niedziela i uroczystości obowiązujące: 08:45, 10:30, 12:00 (suma), 18:00 
święta pracujące: 08:45, 18:00 

MMMM S Z E  S Z E  S Z E  S Z E  

ŚŚŚŚW IW IW IW IĘĘĘĘTETETETE  
dni powszednie: 07:30 (codziennie), 18:00 (Pt – Sb) 
tel. (0-22) 754 47 32, fax. (0-22) 754 41 02; e-mail: swzygmunt.slomczyn@op.pl 
dni powszednie (z przerwą na 

Msze św. i nabożeństwa): 08:00–09:30, 17:00–19:00 
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  
niedziele i święta: nieczynna 

KKKK SISISISIĘŻĘŻĘŻĘŻAAAA  Dziekan mgr Stefan KOTWIŃSKI, Wikariusz Marcin KLOTZ 
 
 


