
   

„„PPoowwssttaańń,,  śśwwiieećć,,  JJeerruuzzaalleemm,,  
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POKŁON TRZECH KRÓLI, CZECHOWICZ, Szymon (1689, Kraków - 1775, Warszawa), olejny na płótnie, 

130×90 cm, Galeria Obrazów, Lwów; źródło www.pinakoteka.zascianek.pl 

Z KSIĘGI PROROKA Z KSIĘGI PROROKA Z KSIĘGI PROROKA Z KSIĘGI PROROKA IIIIZAJASZAZAJASZAZAJASZAZAJASZAIz 60,1-6 

Powstań, świeć, Jeruzalem, bo przyszło twe światło 
i chwała Pana rozbłyska nad tobą. 

Bo oto ciemność okrywa ziemię i gęsty mrok spowija ludy, 
a ponad tobą jaśnieje Pan i Jego chwała jawi się nad tobą. 

I pójdą narody do twojego światła, królowie do blasku twojego wschodu. 
Podnieś oczy wokoło i popatrz: Ci wszyscy zebrani zdążają do ciebie. 
Twoi synowie przychodzą z daleka, na rękach niesione twe córki. 

Wtedy zobaczysz i promienieć będziesz, zadrży i rozszerzy się twoje serce, 
bo do ciebie napłyną bogactwa zamorskie, 

zasoby narodów przyjdą ku tobie. 
Zaleje cię mnogość wielbłądów, dromadery z Madianu i z Efy. 

Wszyscy oni przybędą ze Saby, ofiarują złoto i kadzidło, 
nucąc radośnie hymny na cześć Pana. 

PSALM RESPONSORYJNYPSALM RESPONSORYJNYPSALM RESPONSORYJNYPSALM RESPONSORYJNYPs172 
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Boże, przekaż Twój sąd Królowi, 
a Twoją sprawiedliwość synowi królewskiemu. 
Aby Twoim ludem rządził sprawiedliwie 
i ubogimi według prawa. 

Za dni Jego zakwitnie sprawiedliwość, 
i wielki pokój, aż księżyc nie zgaśnie. 
Będzie panował od morza do morza, 
od Rzeki aż po krańce ziemi. 

Królowie Tarszisz i wysp przyniosą dary, 
królowie Szeby i Saby złożą daninę. 

I oddadzą Mu pokłon wszyscy królowie, 
wszystkie narody będą Mu służyły. 

Wyzwoli bowiem biedaka, który Go wzywa, 
i ubogiego, co nie ma opieki. 
Zmiłuje się nad biednym i ubogim, 
nędzarza ocali od śmierci. 

Z Z Z Z LISTU LISTU LISTU LISTU ŚWIĘTEGO ŚWIĘTEGO ŚWIĘTEGO ŚWIĘTEGO PPPPAWŁA AWŁA AWŁA AWŁA AAAAPOSTOŁA DO POSTOŁA DO POSTOŁA DO POSTOŁA DO EEEEFEZJANFEZJANFEZJANFEZJANEf 3,2-3a.5-6 

Bracia: 
Przecież słyszeliście o udzieleniu przez Boga łaski danej mi dla was, że 
mianowicie przez objawienie oznajmiona mi została ta tajemnica. 
Nie była ona oznajmiona synom ludzkim w poprzednich pokoleniach, tak 
jak teraz została objawiona przez Ducha świętym Jego apostołom i 
prorokom, to znaczy że poganie już są współdziedzicami i współczłonkami 
Ciała, i współuczestnikami obietnicy w Chrystusie Jezusie przez Ewangelię. 

AKLAMACJAAKLAMACJAAKLAMACJAAKLAMACJAMt 2,3 Alleluja, alleluja, allelujaAlleluja, alleluja, allelujaAlleluja, alleluja, allelujaAlleluja, alleluja, alleluja 
Ujrzeliśmy Jego gwiazdę na Wschodzie 

i przybyliśmy złożyć pokłon Panu. 

SŁOWA SŁOWA SŁOWA SŁOWA EEEEWANGELII WEDŁUG ŚWWANGELII WEDŁUG ŚWWANGELII WEDŁUG ŚWWANGELII WEDŁUG ŚW....    MMMMATEUSZAATEUSZAATEUSZAATEUSZAMt 2,1-12 

Gdy Jezus narodził się w Betlejem w Judei za panowania króla Heroda, oto 
Mędrcy ze Wschodu przybyli do Jerozolimy i pytali: „Gdzie jest nowo 
narodzony król żydowski? Ujrzeliśmy bowiem Jego gwiazdę na Wschodzie i 
przybyliśmy oddać Mu pokłon”. 
Skoro usłyszał to król Herod, przeraził się, a z nim cała Jerozolima. Zebrał 
więc wszystkich arcykapłanów i uczonych ludu i wypytywał ich, gdzie ma 
się narodzić Mesjasz. 
Ci mu odpowiedzieli: „W Betlejem judzkim, bo tak napisał prorok: 

A ty, Betlejem, ziemio Judy, 
nie jesteś zgoła najlichsze spośród głównych miast Judy, 

albowiem z ciebie wyjdzie władca, 
który będzie pasterzem ludu mego, Izraela”. 

Wtedy Herod przywołał potajemnie Mędrców i wypytał ich dokładnie o 
czas ukazania się gwiazdy. A kierując ich do Betlejem, rzekł: „Udajcie się 
tam i wypytujcie starannie o Dziecię, a gdy Je znajdziecie, donieście mi, 
abym i ja mógł pójść i oddać Mu pokłon”. Oni zaś wysłuchawszy króla, 
ruszyli w drogę. 
A oto gwiazda, którą widzieli na Wschodzie, szła przed nimi, aż przyszła i 
zatrzymała się nad miejscem, gdzie było Dziecię. Gdy ujrzeli gwiazdę, 
bardzo się uradowali. Weszli do domu i zobaczyli Dziecię z Matką Jego, 
Maryją; upadli na twarz i oddali Mu pokłon. I otworzywszy swe skarby, 
ofiarowali Mu dary: złoto, kadzidło i mirrę. 
A otrzymawszy we śnie nakaz, żeby nie wracali do Heroda, inną drogą 
udali się do ojczyzny. 

PATRON TYGODNIA:    ŚWŚWŚWŚW....    SSSSEWERYN EWERYN EWERYN EWERYN Z Z Z Z NNNNORICUMORICUMORICUMORICUM    
Urodził się ok. 410 w znakomitej rodzinie rzymskiej. Spragniony ciszy udał się na 

Wschód, do Egiptu, i tam, na pustyni, rozpoczął 
życie pokutnicze. Ale w 454, zapalony 

pragnieniem ewangelizacji, przeniósł się do 
Noricum (obecnie tereny Austrii). 
Tu, w czasach najazdów Germanów i Hunów 
Atylli, zakładał ośrodki dla uchodźców 
(przepowiedział m.in. zniszczenie Asturii), 
pośredniczył między nimi a najeźdźcami, 
osłaniał ich przed gwałtami. Założył, by 
chronić osiągnięcia i wiedzę swoich rodaków, 
szereg klasztorów w dolinie Dunaju, m.in. w 

Favianac. Prowadził życie bardzo surowe i 
wiele godzin poświęcał na modlitwę, co mu 

jednało szacunek także u pogan. Znany był jako 
nauczyciel, lekarz, cudotwórca. 

Zmarl w 482 z psalmem Alleluja! Chwalcie PanaPs 150 na ustach… 
Gdy obywatele rzymscy zmuszeni zostali opuścić swoje osiedla relikwie swojego 
Opiekuna zabrali ze sobą do Italii. Obecnie są otoczone czcią w miasteczku 
Frattamaggiore pod Neapolem. 
Austria czci św. Seweryna jako swojego głównego patrona; kultem jest otaczany 
również w Bawarii i w diecezji w Linz. (uroczystość 8stycznia) 

il.: ŚW. SEWERYN Z NORICUM, HAFFNER, M., XVIII w.; źródło aeiou.iicm.tugraz.at 
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INFORMACJE PARAFIALNE 
 6.I (niedziela): UROCZYSTOŚĆ OBJAWIENIA PAŃSKIEGO. 

 Poświęcenie kadzidła i kredy podczas każdej Mszy św. 
 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. 

 Po wspólnym kolędowaniu, by spotkaniu nadać 
rodzinną atmosferę, ciasto i ciepła herbata w domu 
rekolekcyjnym. ZZZaaappprrraaassszzzaaammmyyy!!!  

 7-12.I (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 !!!  

 12.I (sobota): Wypominki o 17:30. Msza św. za zmarłych z 
wypominek - o 18:00. 

 13.I (niedziela): ŚWIĘTO CHRZTU PAŃSKIEGO 
 Zakończenie okresu Bożego Narodzenia. 
 Spotkanie kandydatów do bierzmowania na Mszy św. 
o 12:00. Obecność wszystkich ooobbbooowwwiiiąąązzzkkkooowwwaaa!!!  

 Gościć będziemy Siostry Katarzynki, które po każdej 
Mszy św. kwestować będą na budowę domu 
potrzebnego do terapii dziewcząt uzależnionych od 
narkotyków. WWWssspppooommmóóóżżżmmmyyy!!!  to godne dzieło. 

 14.I (poniedziałek): Comiesięczne spotkanie kobiet z panią 
psycholog o 18:30, w domu rekolekcyjnym. 

 Wszystkie osoby, które zgłosiły się na pielgrzymkę do 
Lourdes i Fatimy proszone są o wpłacenie pierwszej raty, 
wysokości 1000.- zł., najpóźniej do 13.I (niedziela), do 
Ks. Proboszcza. 
Jest jeszcze parę wolnych miejsc. Chętnych prosimy o 
zgłaszanie się do księży. 

 Powstała inicjatywa rozbudowy SCHOLI, mającej animować 
śpiewy, przede wszystkim na Mszach św. o 10:30. 
ZZZaaappprrraaassszzzaaammmyyy!!!  dorosłych i młodzież w wieku od 16 do 60 lat 
(wszyscy chętni mile widziani!). 
Pierwsze spotkanie 22.I (wtorek) o 19:15 w domu rekolek-
cyjnym. 

 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. 

 W KAŻDY PIĄTEK, na Mszy św. o 18:00, w sposób 
szczególny czcimy Miłosierdzie Boże i odmawiamy KORONKĘ 
DO BOŻEGO MIŁOSIERDZIA. 

 Zachęcamy do lektury prasy i wydawnictw katolickich. 

ODESZLI 
W ostatnim czasie odeszła z naszego grona: 

śp. Genowefa WOŹNIAK, † 27.XII.2007, l. 62 

Wieczne odpoczywanie racz Jej dać Panie! 

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

 7.I (poniedziałek): Osiedle Brześce, dwóch księży od 16:00 
 8.I (wtorek): Obory (bl. 19, 20, 21), dwóch księży od 16:00 
 9.I (środa): Obory (bl. od 11 do 18), dwóch księży od 16:00 
 10.I (czwartek): Słomczyn (ul. Wilanowska 133, Śnieżna, Wagaro-

wa, Urocza, Wiosenna), jeden ksiądz od 15:30 
 11.I (piątek): Cieciszew (rolniczy), jeden ksiądz od 9:30, oraz 

Słomczyn (ul. Jabłoniowa), jeden ksiądz od 15:30 
 12.I (sobota): Parcela (ul. Grzybowska i Podlaska), dwóch księży 

od 9:30 
Księża proszą o podwożenie na kolędę i zewnętrzny znak, że 

wizyta księdza JEST OCZEKIWANA. 

POLSKIE MADONNY (91): MB ŚWIĘTORODZINNA W STUDZIANNIE 
Obraz (95.5×115.5 cm, malowany na płótnie i naklejony na deszczółki) 
stanowi dość wierną transpozycję malarską sztychu o nazwie La 
Benedicite, autorstwa Jakuba CALLOT (ok. 1592, Nancy – 1635, Nancy). 
Ok. 1630, prawdopodobnie jako podarunek, znalazł się on w 
Nieznamierowicach na dworze kasztelanów Starołęckich. W czasie Potopu 
Szwedzkiego (1655-1656) najeźdźcy podpalili dwór i zabrali obraz, ale 
rozbici po Białaczowem zostawili wozy z łupami. Wkrótce, wraz z 
przeniesieniem rezydencji kasztelanów, wizerunek trafił do podrzędnego, 
letniego dworu w Studziannie (ok. 1660). 
W 1664 do Studzianny przybył 64-letni murarz Wojciech ze Smardzewic 

k/Tomaszowa Maz., który miał 
naprawiać piece. 11.XII ciężko 
zachorował. W nocy 12-na-13.XII 
Matka Boża z Wizerunku 
przemówiła do dogorywającego: 
"Nie bój się nie będzie ci nic, ani 
temu urzędnikowi, tylko żebyś 
Mi kaplicę zbudował, bom 
godna poczciwszego miejsca. 
Za folwarkiem po prawej stronie 
idąc do tej wioski, niedługo ta 
kaplica będzie, bo tam będą i 
zakonnicy. Powstanie na 
wzgórku, gdzie spoczywają 
ukochane przez mego Syna 
oblubienice". (Owe oblubienice 

to dziewczęta, które w obronie dziewictwa poniosły na Dziewiczym 
Wzniesieniu śmierć chroniąc się przed napastliwością żołnierzy…) 
Rankiem choroba ustąpiła. Zdun zaczął rozpowiadać czego był świadkiem. 
A w Studziannej zaczęli gromadzić się pielgrzymi… 
Wieści o wydarzeniu dotarły do ks. Prymasa Mikołaja Prażmowskiego. 
Ten, dla zbadania sprawy, wyznaczył w 1671 specjalną komisję złożoną z 
rzeczoznawców, prawników i teologów, a sam udał się do Studzianny. I, na 
oczach Prymasa, dokonał się cud: nastąpiło uzdrowienie uschłej ręki 
obecnego tam rycerza. Prymas tego samego dnia wydał dekret wysławia-
jący Bogurodzicę i Jej błogosławioną cudowność na tym świętym miejscu… 
Wizerunek, znajdujący się w bazylice wybudowanej wskazanym przez 
Matkę Bożą miejscu, został 18.VIII.1968 ukoronowany, w obecności kard. 
Karola Wojtyły, papieskimi koronami przez kard. Stefana Wyszyńskiego 
Prymasa Polski, który nazwał go Świętorodzinnnym. 
adres: Bazylika śś. Filipa Neri i Jana Chrzciciela, ks. Filipini, ul. Główna 7, 26-315 Poświętne n/Pilicą 
il.: MATKA BOŻA ŚWIĘTORODZINNA, bazylika w Studziannej; źródło www.sanktuarium.rodzina.net 

CHRYSTUS ŻOŁNIERZY 
W noc wigilijną przed namiotem, 
Gdzie rozdzwoniły się ojczyste 
Kolędy żalem i tęsknotą, 
Pośród żołnierzy stanął Chrystus… 

Nie Ten - malutki, betlejemski, 
Nie częstochowski - z rąk Madonny. 
Chrystus dorosły i zwycięski. 
Pan Zmartwychwstały i ogromny. 

Ale z gromady rozśpiewanej 
Nikt Go nie dostrzegł, nikt nie widział. 
Tylko wartownik w nocy granat 
Rzucił stanowczo: - Stój, kto idzie? 

I nagle poznał… Bronią prasnął, 
Do nóg Mu przypadł z wielkim płaczem 
I głową tłukł po siwym piasku, 
I wołał: - Jezu, my, tułacze… 

Piąta wigilia, a nam, Panie, 
Krzyż nazbyt ciężki barki gniecie. 
Gdzież obiecane zmartwychwstanie, 
w Twym miłosierdziu? 

Chrystus rzecze: 
- Nie przyjdzie ono z ludzkiej dani, 
Nie przyjdzie ono Bożą mocą. 
Zmartwychwstać dziś musicie sami, 
Zmartwychwstać trzeba bez pomocy. 

I żołnierz oczy wzniósł na Boga… 
Znikł Bóg… A tylko w słabym blasku 
Zobaczył pręgę Mlecznej Drogi. 
…………………………………………………………………………………………………………….…………………………………………………………………………………………………………….…………………………………………………………………………………………………………….…………………………………………………………………………………………………………….    

Więc wstał i broń oczyścił z piasku. 
WOSZCZYNIN, Jerzy (1907 - 1996), 1944 

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 
 
 


