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Przez chrzest chrześcijanin zostaje sakramentalnie upodobniony do Chrystusa, 1262 który w swoim chrzcie uprzedza swoją śmierć i swoje zmartwychwstanie;
powinien on wejść w tę tajemnicę pokornego uniżenia się i skruchy, zstąpić do wody z Jezusem, aby wyjść z niej razem z Nim, odrodzić się z wody i Ducha, aby w
Synu stać się umiłowanym synem Ojca i "wkroczyć w nowe życie"Rz 6, 4:
Mamy pogrzebać się z Chrystusem przez chrzest, by z Nim zmartwychwstać; 628 zstąpmy z Nim, abyśmy z Nim zostali wyniesieni; wznieśmy
wznieśmy się z Nim w górę,
abyśmy z Nim dostąpili chwały236Św. Grzegorz z Nazjanzu, Orationes, 40, 9: PG 36, 369 B. Wszystko, co dokonało się w Chrystusie, pozwala nam poznać, że po Jego kąpieli w wodzie
Duch Święty z nieba unosi się nad nami, a przybrani przez głos
[KKK, 537.]
głos Ojca, stajemy się synami Bożymi237Św. Hilary z Poitiers, In evangelium Matthaei, 2: PL 9, 927.

TRZECIA NIEDZIELA

PO

NARODZENIU PAŃSKIM

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”.
AKLAMACJAMk 9,6

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

SŁOWA EWANGELII
WANGELII WEDŁUG ŚW. MATEUSZAMt 3,13-17

Jezus przyszedł z Galilei nad Jordan do Jana, żeby przyjąć chrzest od niego.
Lecz Jan powstrzymywał Go, mówiąc:
„To ja potrzebuję chrztu od Ciebie, a Ty przychodzisz do mnie?”
Jezus mu odpowiedział: »Pozwól teraz, bo tak godzi się nam wypełnić
wszystko, co sprawiedliwe«. Wtedy Mu ustąpił.
A gdy Jezus został ochrzczony, natychmiast wyszedł z wody.
A oto otworzyły Mu się niebiosa i ujrzał Ducha Bożego zstępującego jak
gołębicę i przychodzącego na Niego. A głos z nieba mówił: »Ten jest mój
Syn umiłowany, w którym mam upodobanie«.

PATRON TYGODNIA: ŚW. PAWEŁ Z TEB, PUSTELNIK

CHRZEST CHRYSTUSA, VERROCCHIO, Andrea del (1435, Florencja - 1488, Wenecja), 1472-75, olejny na
desce, 177×151 cm, Galleria degli Uffizi, Florencja; źródło www.wga.hu
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 RESPONSORYJNYPs29
REFREN: Pan ześle 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:
a w świątyni Jego wszyscy wołają: „Chwała”.
Pan zasiadł nad potopem,
Pan jako Król zasiada na wieki.

Podstawowym źródłem wiedzy o św. Pawle są zapiski św. Hieronimapatrz św. Zygmunt
nr XXXIX/2007
. Miał urodzić się w Tebach - starożytnej stolicy faraonów - w 228, które
za jego czasów były już tylko małą wioską. Pierwsze lata spędził szczęśliwie w
domu rodzinnym, ale gdy miał lat 15 umarli rodzice. Mimo to uzyskał staranne
wykształcenie, mówił płynnie po egipsku i grecku.
Gdy miał 20 lat rozpoczęły się prześladowania chrześcijan kierowane przez
Decjusza, cesarza rzymskiego. Paweł, dowiedziawszy się, że jego zięć – poganin
– chcąc zdobyć rodzinny majątek Pawła planuje wydać go w ręce prześladowców,
porzucił Teby, odszedł na pustkowie i zamieszkał w jaskini.
Prześladowania trwały krótko, bo
zaledwie dwa lata, Paweł wszelako
tak dalece zasmakował w ciszy
pustyni,
że
postanowił
tam
pozostać - na zawsze. I tak też się
stało …
Legenda głosi, iż żywił się tylko
daktylami i połówką chleba, którą
codziennie przynosił mu kruk, a
nagość swego ciała od znoju i
chłodu chronił jedynie palmowymi
liśćmi. Gdy był bliski śmierci,
odwiedził go inny wielki pustelnik
wczesnych lat chrześcijaństwa, św.
patrz św. Zygmunt nr III/2006
Antoni
. I wtedy
kruk miał przynieść Pawłowi cały
bochenek… Legenda ta znalazła
swoje odbicie w herbie zakonu
paulinów, którzy obrali sobie św.
Pawła Pustelnika za swojego
głównego patrona: kruk na palmie z
bochenkiem chleba.
Prowadząc
życie
modlitwy,
umartwienia i pokuty przeżył w
ścisłym zjednoczeniu z Bogiem 113 lat (zmarł w 341). Miał oddać Bogu ducha na
ręku św. Antoniego. Kiedy ten był w kłopocie, jak wykopać grób dla przyjaciela
zjawić się miały i pomóc w pracy dwa lwy… Owe lwy znalazły się również w
herbie paulinów…
Oprócz paulinów Pawła czczą także piekarze i tkający dywany. Kościół uroczyście
uznał go za pierwszego pustelnika podczas kanonizacji, mającej miejsce w 491 w
Rzymie, za pontyfikatu Gelazego I.
(uroczystość 15stycznia)
il.: ŚW. PAWEŁ PUSTELNIK, PRETI, Mattia (1613, Taverna Calabria - 1699, La Valleta), ok. 1660, olejny
na płótnie, 103cm×76.2cm, Cleveland Museum of Art; źródło www.clevelandart.org
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INFORMACJE PARAFIALNE
13.I (niedziela): ŚWIĘTO CHRZTU PAŃSKIEGO
Zakończenie okresu Bożego Narodzenia.
Gościmy Siostry Katarzynki, które po każdej Mszy św.
kwestują na budowę domu terapii dziewcząt uzależW
m
m
nionych od narkotyków. W
Wssspppooom
móóóżżżm
myyy!!! to godne dzieło.
14-19.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 BBBóóógggzzzaaapppłłłaaaććć!!!
14.I (poniedziałek)
Rozpoczęcie tzw. OKRESU ZWYKŁEGO w ciągu roku.
Comiesięczne spotkanie kobiet z panią psycholog o
18:30, w domu rekolekcyjnym.
Ostatni termin wpłacania (do 9:00 u ks. Proboszcza)
pierwszej raty, w wysokości 1000.- zł., na pielgrzymkę
do Lourdes i Fatimy.
Jest jeszcze parę wolnych miejsc. Chętnych prosimy o
zgłaszanie się.
18.I (piątek): Rozpoczęcie w Kościele Powszechnym - już
setny raz - TYGODNIA MODLITW O JEDNOŚĆ CHRZEŚCIJAN,
obchodzonego pod hasłem: „NIEUSTANNIE SIĘ MÓDLCIE”1Tes 5,17.
Ma on ukazać zasadniczą relację między modlitwą i
dążeniem do chrześcijańskiej jedności, która nie ogranicza
się do porozumień i formalnych deklaracji, ale znajduje
odzwierciedlenie w dążeniu poprzez modlitwę do pokoju,
który umacnia jedność wiernych w Chrystusie i między sobą.
Sprawę zjednoczenia wszystkich Kościołów Chrześcijańskich
pppooollleeecccaaam
m
myyy!!! modlitwie wszystkich Państwa.
W tej intencji w sposób szczególny modlić się będziemy na
Mszy św. o 18:00.
19.I (sobota)
Nowenna do Matki Boskiej Nieustającej Pomocy o 18:00.
Organizacja Społeczna Mieszkańców Cieciszewa i Parceli
wraz z Paniami Sołtysami Cieciszewa i Parceli oraz
Szkoła Muzyczna w Konstancinie zapraszają na koncert
"PUER NATUS IN BETHLEEM". W koncercie, o 16:30 w
naszym kościele, wystapią: zespół muzyki dawnej "Canor
Anticus" w składzie: Marcin Zalewski, Paweł Zalewski,
Piotr Zalewski, Bożena Zalewska, Agnieszka Kiniorska,
Katrzyna Bortkun, Małgorzata Szanduła, Katarzyna
Skrzypczak, Aleksander Wilgos i Tomasz Kiniorski oraz
chór dziecięcy pod kierunkiem Magdaleny Trzaskowskiej.
W programie: staropolskie kolędy i pastorałki.
20.I (niedziela): Spotkanie dzieci klas II i ich rodziców
przygotowujące do I Komunii św. na Mszy św. o 18:00.
w
w
Obecność przynajmniej jednego z rodziców ooobbbooow
wiiiąąązzzkkkooow
waaa!!!
22.I (wtorek): Pierwsze spotkanie SCHOLI w domu rekolekcyjnym o 19:15.
Pragniemy rozbudować naszą scholę, mającą animować
śpiewy, przede wszystkim na Mszach św. o 10:30.
ZZZaaappprrraaassszzzaaam
m
myyy!!! dorosłych i młodzież w wieku od 16 do 60 lat.
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 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.
WITAMY!
6.I.2008 do grona członków Kościoła Powszechnego i naszej parafii przyjęta
została, w sakramencie Chrztu Świętego:
Alicja Małgorzata ŁODKO, Parcela
Jam jest Alfa i Omega, mówi Pan Bóg, który jest, który był i który przychodzi,
Wszechmogący
Wyd. Redakcja
Nakład: 350 egz.

PROGRAM WIZYTACJI DUSZPASTERSKIEJ (KOLĘDA)
W najbliższym czasie Księża pragną złożyć wizytę mieszkańcom
następujących wiosek:
14.I (poniedziałek): Brześce (strona d. PGR-u, ul. Wiślana i
Wilanowska od nr 2 do ul. Polnej), jeden
ksiądz od 9:30; oraz
Kawęczyn, (strona prawa patrząc od kościoła,
od Brześc do nr 17), jeden ksiądz od 16:00
15.I (wtorek): Brześce (strona d. PGR-u, od Kawęczyna do ul. Polnej
włącznie), jeden ksiądz od 9:30; oraz
Kawęczyn (strona prawa patrząc od kościoła, od
Turowic do nr 19), jeden ksiądz od 16:00
16.I (środa): Turowice (przy szosie); oraz Kawęczyn i
Turowice (od Wierzbówki do szosy), dwóch księży od 9:30
17.I (czwartek): Brześce (strona szkoły, od Konstantynówki do
szkoły), jeden ksiądz od 9:30; oraz
Kawęczyn (strona lewa patrząc od kościoła, od
Brześc do nr 26), jeden ksiądz od 15:30
18.I (piątek): Brześce (strona szkoły, od Kawęczyna do szkoły
włącznie), jeden ksiądz od 9:30; oraz
Kawęczyn (strona lewa patrząc od kościoła, od
Turowic do nr 28), jeden ksiądz od 15:30
19.I (sobota): Borowina, dwóch księży od 9:30
Księża proszą o podwożenie na kolędę i zewnętrzny znak, że
wizyta księdza JEST OCZEKIWANA.
TAJEMNICE EUCHARYSTII (39): ODBICIA W MOGORO
W miejscowości Mogoro na Sardynii, w Poniedziałek Wielkanocny 1604,
ojciec Salvatore Spiga, proboszcz w kościele św. Bernarda, odprawiał Mszę
św. Po konsekracji rozpoczęła się Komunia św. W pewnej chwili ojciec
Spiga zauważył wśród oczekujących na przyjęcie Pana Jezusa dwóch
mężczyzn dobrze znanych w okolicy z
niestosownego i grzesznego trybu życia. Gdy
uklęknęli O. Spiga udzielił im Komunii…
Ci niespodziewanie od razu wypluli Je przed
siebie, za klęcznik przed ołtarzem, na
kamienną posadzkę. i usprawiedliwiali się
głośno, że Hostie pażyły ich jak gorące węgle,
paląc języki. Po czym wyrażąjąc żal i wyrzuty
sumienia, że przed przyjęciem Komunii św. nie
przystąpili do Sakramentu Pojednania,
wybiegli z kościoła…
O. Spiga nachylił się, by podnieść Hostie.
Zdumiony dostrzegł, że zostawiły one trwały
ślad na kamiennej posadzce, odpowiadający Ich kształtom i przypominające nadruk. Zarządził, by kamienie
dokładnie wymyć, mając nadzieję na usunięcie odbić. Nadaremnie.
Dokonane następnie badania, przeprowadzone na życzenie miejscowego
biskupa Antonio Surredo oraz jego następców, opisało wielu historyków na
przestrzeni wieków, w tym o. Pietro Cassu i o. Casu. Zachowały się
znaczące dokumenty m.in. akt notarialny z 1686 wykonania specjalnej
obudowy „cudownych kamieni”. Owa obudowa i cudowne kamienie
przetrwały do dziś w kościele św. Bernarda w Mogoro…
il.: OBUDOWA CUDOWNYCH KAMIENI, kościół św. Bernarda, Mogoro; źródło www.therealpresence.org

CICHO …
Cicho Boską spełniać wolę.
Cicho bliźnim ulżyć dolę.
Cicho kochaj ludzi, Boga.
Cicho - oto święta droga.
Cicho z swymi dzielić radość.
Cicho wszystkim czynić zadość.
Cicho innych błędy znosić.
Cicho życzyć, błagać, prosić.
Cicho zrzec się, ofiarować.
Cicho ból swój w sercu chować.
Cicho jęki w niebo wznosić.
Cicho skrycie łzą się rosić.

Cicho kiedy ludzie męczą.
Cicho, gdy pokusy dręczą.
Cicho zmianę życia znieść.
Cicho krzyż z Jezusem nieść.
Cicho Jezus w hostii sam.
Cicho milcząc mówi nam.
Cicho ufaj zbawcy swemu.
Cicho tęsknij, wzdychaj ku Niemu.
Cicho z cnoty zbieraj plon.
Cicho aż nadejdzie zgon.
Cicho ciało spocznie w grobie.
Cicho da Bóg niebo Tobie.

ks. kard. SAPIEHA, Adam Stefan (1867, Krasiczyn – 1951, Kraków)
niedziela i uroczystości obowiązujące: 08:45, 10:30, 12:00 (suma), 18:00
M SZE
święta pracujące:
08:45, 18:00
ŚW I ĘTE
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
K AN CE L ARIA dni powszednie (z przerwą na
08:00–09:30, 17:00–19:00
Msze św. i nabożeństwa):
P AR AFIA LN A
niedziele i święta:
nieczynna
Dziekan mgr Stefan KOTWIŃSKI, Wikariusz Marcin KLOTZ
K SI ĘŻA
ĘŻA

parafia św. Zygmunta, ul. Wiślana 85, 05-507 Słomczyn, www.swzygmunt.knc.pl, 13 stycznia 2008
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