Oto Baranek Boży,
który gładzi grzech świata”
„
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Gdy Jan Chrzciciel zgodził się udzielić Jezusowi chrztu razem z grzesznikami417Por. Łk 3, 21; Mt 3,14-15, zobaczył i wskazał w Jezusie Baranka Bożego, "który gładzi 523
grzech świata"J 1, 29418Por. J 1, 36. Ukazuje on w ten sposób, że Jezus jest równocześnie
równocześnie cierpiącym Sługą, który w milczeniu pozwala
pozwala prowadzić się na zabicieIz 53, 7419Por.
420
[KKK, 608]
Izraela w czasie pierwszej PaschyWj 12, 3-14421Por. J 19, 36;1 Kor 5, 7.
Jr 11, 19 i niesie grzechy wielu
Por. Iz 53,12, oraz barankiem paschalnym, symbolem odkupienia Izraela

DRUGA NIEDZIELA

ZWYKŁA

brat, do Kościoła Bożego w Koryncie, do tych, którzy zostali uświęceni w
Jezusie Chrystusie i powołani do świętości wespół ze wszystkimi, którzy na
każdym miejscu wzywają imienia Pana naszego Jezusa Chrystusa, ich i
naszego Pana.
Łaska wam i pokój od Boga Ojca naszego i od Pana Jezusa Chrystusa.
AKLAMACJAJ 1,14.12b

Alleluja, alleluja, alleluja
Słowo stało się ciałem i zamieszkało między nami.
Wszystkim, którzy Je przyjęli, dało moc,
aby się stali dziećmi Bożymi.

SŁOWA EWANGELII WEDŁUG ŚW. JANAJ 1,29-34

Jan zobaczył Jezusa, nadchodzącego ku niemu, i rzekł: „Oto Baranek Boży,
który gładzi grzech świata. To jest Ten, o którym powiedziałem: ‘Po mnie
przyjdzie Mąż, który mnie przewyższył godnością, gdyż był wcześniej ode
mnie’. Ja Go przedtem nie znałem, ale przyszedłem chrzcić wodą w tym
celu, aby On się objawił Izraelowi”.
Jan dał takie świadectwo: „Ujrzałem Ducha, który jak gołębica zstępował z
nieba i spoczął na Nim. Ja Go przedtem nie znałem, ale ten, który mnie
posłał, abym chrzcił wodą, powiedział do mnie: »Ten, nad którym ujrzysz
Ducha zstępującego i spoczywającego nad Nim, jest Tym, który chrzci
Duchem Świętym«.
Ja to ujrzałem i daję świadectwo, że On jest Synem Bożym”.

PATRON TYGODNIA: ŚW. SEBASTIAN, MĘCZENNIK

ECCE AGNUS DEI, BOUTS, Dieric Starszy (ok. 1415, Haarlem - 1475, Leuven), 1462-64, deska,
53,8×41,2 cm, Alte Pinakothek, Monachium; źródło www.pinakothek.de
Z KSIĘGI PROROKA IZAJASZAIz 49,3.5-6

Pan rzekł do mnie: »Tyś sługą moim, Izraelu, w tobie się rozsławię«.
Wsławiłem się w oczach Pana, Bóg mój stał się moją silą. A teraz
przemówił Pan, który mnie ukształtował od urodzenia na swego sługę,
bym nawrócił do Niego Jakuba i zgromadził Mu Izraela.
I mówił: »To zbyt mało, iż jesteś mi sługą dla podźwignięcia pokoleń
Jakuba i sprowadzenia ocalałych z Izraela. Ustanowię cię światłością dla
pogan, aby moje zbawienie dotarło aż do krańców ziemi«.
PSALM RESPONSORYJNYPs40
REFREN: Przychodzę, Boże, pełnić Twoją wolę

Z nadzieją czekałem na Pana,
a On się pochylił nade mną
i wysłuchał mego wołania.
Włożył mi w usta pieśń nową,
śpiew dla naszego Boga.
Nie chciałeś ofiary krwawej ani z płodów ziemi,
ale otworzyłeś mi uszy.
Nie żądałeś całopalenia i ofiary za grzechy.
Wtedy powiedziałem: „Oto przychodzę.
W zwoju księgi jest o mnie napisane:
Radością jest dla mnie pełnić Twoją wolę, mój Boże,
a Twoje prawo mieszka w moim sercu”.
Głosiłem Twą sprawiedliwość w wielkim zgromadzeniu
i nie powściągałem warg moich, o czym Ty wiesz, Panie.
POCZĄTEK PIERWSZEGO LISTU ŚW. PAWŁA APOSTOŁA DO KORYNTIAN1 Kor 1,1-3

Paweł, z woli Bożej powołany na apostoła Jezusa Chrystusa, i Sostenes,

Ojciec Sebastiana miał pochodzić ze znakomitej rodziny urzędniczej w Narbonne
(Galia), matka zaś z Mediolanu. Staranne wychowanie i stanowisko ojca miało
synowi utorować drogę na dwór cesarski i przywództwo gwardii cesarza Marka
Aurelego Probusa (276-282).
Późniejprzypisywane św. Ambrożemu "In Psalmum
cxviii"; "Sermo", XX, no. sliv in PL, XV, 1497
Sebastian został dowódcą przybocznej
straży kolejnego cesarza, Dioklecjana. Ten wsławił się rozpętaniem
ostatniego w historii cesarstwa
rzymskiego prześladowania chrześcijan. Sebastian wg legendy miał
przywieść do Chrystusa wielu
wyznawców. Ok. 288 za to, że
wypomniał cesarzowi okrucieństwo
wobec chrześcijan, miał zostać
skazany przez Dioklecjana na
śmierć, przywiązany do pala i
przeszyty strzałami z łuków.
Jakub de Voraigne OP pisał, że „tyle
strzał tedy utkwiło w nim, że
podobny był do jeża, a żołnierze
przypuszczając, że już nie żyje,
odeszli”. Aliści na pół umarłego
odnalazła wdowa Irena, i troskliwie
opiekując
się
przywróciła
do
zdrowia. Sebastian, po powrocie do
sił, miał ponownie zwrócić uwagę
cesarzowi
na
krzywdę,
jaką
wyrządzał wyznawcom Chrystusa. Wtedy Dioklecjan kazał go zatłuc pałkami, a
jego ciało wrzucić do Cloaca Maxima. Stamtąd wydobyła je i ze czcią pochowała
w rzymskich katakumbach niewiasta Lucyna.
Sebastian należał do najbardziej znanych świętych w całym Kościele. Zaliczano
go do 14 Orędowników. Rzym uczynił go jednym ze swoich głównych patronów.
Męczeństwo Sebastiana natchnęło wielu artystów - malarzy, rzeźbiarzy, pisarzy i
muzyków tej miary, co Messina, Rubens, Veronese, Ribera, Guido Reni, Giorgetti.
Przedstawiany był - i jest - zazwyczaj jako piękny młodzieniec, wszelako tak
naprawdę wiemy o nim niewiele: na starochrześcijańskiej mozaice w kościele św.
Piotra w Okowach w Rzymie ukazany został jako starzec z białą brodą, w
uroczystym dworskim stroju…
Znaczną część relikwii św. Sebastiana Eugeniusz II (824-827) podarował św.
Medardowi do Soissons. Natomiast relikwię głowy Świętego Leon IV (†855)
umieścił w bazylice pod wezwaniem Czterech Żołnierzy Koronowanych, w pobliżu
Koloseum w Rzymie.
Jest patronem atletów, inwalidów wojennych, łuczników, myśliwych, rusznikarzy,
strażników, strzelców, rannych i żołnierzy. Wzywany jest także w przypadkach
(uroczystość 20 stycznia)
wystąpienia plagi.
il.: ŚW. SEBASTIAN I NIEWIASTY, MOREAU, Gustave (1826, Paryż - 1898, Paryż), fragm., 1868-69,
olejny na panelu, Saint Louis Art Museum; źródło cgfa.sunsite.dk
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INFORMACJE PARAFIALNE
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!!!
21-25.I (poniedziałek-piątek): 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!!!
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.
25.I (piątek): Na Mszy św. o 18:00 w sposób szczególny
modlić się będziemy o zjednoczenie wszystkich chrześcijan.
Miłosierdzie Boże uczcimy odmawiając KORONKĘ DO BOŻEGO
MIŁOSIERDZIA.
Chrzty w styczniu w 4tą niedzielę miesiąca, 27.I, na sumie.
Dzieci, których szopki wystawione są w kościele, mogą już
je zabierać do domu.
Osoby, które zapisały się na pielgrzymkę do Lourdes i
Fatimy, a jeszcze nie wpłaciły pierwszej zaliczki, proszone są
o jak najszybszy kontakt z ks. Proboszczem.
Zachęcamy do lektury prasy i wydawnictw katolickich.
PROGRAM WIZYTACJI DUSZPASTERSKIEJ (KOLĘDA)
W najbliższym czasie Księża pragną złożyć wizytę mieszkańcom
następujących wiosek:
21.I (poniedziałek): Kawęczynek, jeden ksiądz od 9:30; oraz
Słomczyn (ul. Wilanowska, numery parzyste, od
szkoły do Ośrodka Zdrowia), jeden ksiądz od

16:00
22.I (wtorek): Szymanów (od drogi na Baniochę do nr 48 włącznie),
jeden ksiądz od 9:30; oraz
Słomczyn (ul. Wilanowska, numery nieparzyste, od
Ośrodka Zdrowia do szkoły), jeden ksiądz od

15:30
23.I (środa): Szymanów (od Kawęczynka do nr 49), jeden ksiądz
od 9:30; oraz
Łyczyn i Słomczyn (ul. Łyczyńska), jeden ksiądz
od 15:30
24.I (czwartek): Cieciszew (od Gwoździ do sklepu), jeden ksiądz
od 9:30; oraz
Słomczyn (, ul. Baczyńskiego i Wiślana do nr 42 po
stronie parzystej i nr 75 po stronie nieparzystej),
jeden ksiądz od 15:30
25.I (piątek): Cieciszew (od Słomczyna do sklepu), jeden ksiądz
od 9:30; oraz
Słomczyn (ul. Wiślana od kościoła do nr 52), jeden
ksiądz od 15:30
Księża proszą o podwożenie na kolędę i zewnętrzny znak, że
wizyta księdza JEST OCZEKIWANA.
OBJAWIENIA MATKI BOŻEJ (6): MATKA BOŻA KAZAŃSKA
Kult obrazu Matki Boskiej Kazańskiej sięga XIV w. W Kazaniu, stolicy
dzisiejszego Tatarstanu, po wielkim pożarze w 1579, 9-letniej dziewczynce
o imieniu Matriona ukazała się Matka Boska i wskazała miejsce, gdzie
znajduje się Jej obraz. Ta znalazła go w popiołach spalonego kościoła…
Ikona peregrynowała potem po Moskwie i po Sankt Petersburgu. Wielcy
dowódcy rosyjscy, Dmitrij Pożarski i Michaił Kutuzow wierzyli, że Matka
Boska Kazańska pomogła wygnać Polaków z Moskwy w 1612, odepchnąć
szwedzką inwazję w 1709, oraz marsz Napoleona w 1812.
Oryginalna ikona od 1721 była przechowywana w Soborze Kazańskim.
Natomiast jej kopie, czczone na równi z oryginałem, znajdowały się w
katedrze moskiewskiej, w Jarosławiu i St Petersburgu, a katedry w
Moskwie i St Petersburgu poświęcono imieniu Matki Bożej Kazańskiej (jak
wiele cerkwi rozrzuconych po carskim imperium).
W 1904 oryginalna ikona (wraz z drogocennymi oprawami,
inkrustowanymi złotem i klejnotami) została skradziona i zaginęła bez
wieści. Wprawdzie, po wielu latach, złoczyńcy mieli być schwytani i
kosztowności odzyskane, ale Ikony nie odnaleziono – miano ją pociąć na
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kawałki i spalić. Kościół prawosławny uznał utratę ikony, Świętej
Obrończyni Rosji, jako znak nadchodzących
tragedii…
Po sowieckiej rewolucji z 1917 o losach Ikony
krążyło wiele teorii (np. iż bolszewicykomuniści sprzedali Ikonę, do tej pory
ukrywaną w St Petersburgu). Acz kościół
prawosławny tym przypuszczeniom zaprzeczał
to jeden z takich obrazów (niektórzy eksperci
datują go na ok. 1730) trafił ok. 1970, poprzez
Wielką Brytanię i USA, do Fátimy w Portugalii.
W 1993 Ikonę otrzymał Jan Paweł II, Który
zabrał Ją do Watykanu i umieścił w swym gabinecie. Jak mówił, "Była u
mego boku I towarzyszyła mi matczynym spojrzeniem w mojej codziennej
posłudze dla Kościoła". Jan Paweł II pragnął osobiście odwiedzić Moskwę
lub Kazań i przekazać Ikonę Kościołowi prawosławnemu. Nie było mu to
jednak dane – jego wysiłki zablokował Patriarchat Moskiewski. Wówczas
w 2004 Jan Paweł II przekazał Ikonę, bez żadnych warunków,
prawosławiu. Po wystawieniu w bazylice św. Piotra w Rzymie została Ona
dostarczona do Moskwy. W dniu święta Matki Bożej Kazańskiej,
21.VII.2005 patriarcha Aleksy II, w obecności prezydenta Tatarstanu,
umieścił ją w katedrze Zwiastowania w Kazaniu.

il.: MATKA BOŻA KAZAŃSKA; źródło en.wikipedia.org

CZY ZNASZ TEN KRAJ …
Sen mój był żółty i straszył
twarzą jak Tatar:
Przyszły
wielkie obłoki schylone nad ziemią pędzącą jak światło,
jak chrust płonęło żelazo i beton bojowych maszyn,
mosty skakały jak owce przez niebo wtopione w Wisłę,
wydęły kamienne dziewczyny usta spragnione pokarmu
i w dzbany parków jak mleko wlewał się ogień i marmur.
Na próżno człowiek z łbem sępa ręką zakwitał jak laurem;
schodziły w ziemię latarnie wciąż parskające, za nimi
wróble z ponurym wyciem, gołębie z płaczem wprost ludzkim
i było biało od planet i mroźno niczym od zimy.
Z gromnicy wysokiej jak sosna wyszedł z pętlicą na krtani
Traugutt i wargą poruszał, gestem tłumaczyć chciał;
łamał się werbel pod krokiem, a on pełen cichego kochania
wzrokiem pytał: Czy znasz tej kraj…
Nagły jaszczur w smolistej łusce
wypadł z nory pod Męką Pańską
i zanucił dziecięciu jak listek
− a tym dzieckiem pewnie byłem ja −
o jeziorze, gdzie kąpał się w blasku,
pełnym siarki, fioletu i darni −
A wciąż noce wtulone w ogromne
Skrzydła −
kołysały kraj.
Ten kraj.
GAJCY, Tadeusz (1922, Warszawa – 1944, Warszawa, fot. 1944), fragm. poematu Widma

BITWA, GROTTGER, Artur (1837, Ottyniowice - 1867, Amélie-les-Bains), 1863, z cyklu Polonia 1863,
karton, kredka, 33,5-44×47-57 cm, Országos Magyar Szépmüvészeti Muzeum, Budapeszt;
źródło www.pinakoteka.zascianek.pl
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 (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):

M SZE
ŚW I ĘTE

P AR AFIA LN A
K S I ĘŻA
ĘŻA
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