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Ofiarowanie Jezusa w świątyniOfiarowanie Jezusa w świątyniOfiarowanie Jezusa w świątyniOfiarowanie Jezusa w świątyniPor. Łk 2 , 22 -39 pokazuje Go jako Pierworodnego,  pokazuje Go jako Pierworodnego,  pokazuje Go jako Pierworodnego,  pokazuje Go jako Pierworodnego, 583 należącego do Pana należącego do Pana należącego do Pana należącego do PanaPor. Wj 13, 12-13. Wraz z Symeonem i Anną cały oczekujący . Wraz z Symeonem i Anną cały oczekujący . Wraz z Symeonem i Anną cały oczekujący . Wraz z Symeonem i Anną cały oczekujący 
Izrael wychodzi na spotkanie swego Zbawcy (tradycja bizantyjska tak nazywa to Izrael wychodzi na spotkanie swego Zbawcy (tradycja bizantyjska tak nazywa to Izrael wychodzi na spotkanie swego Zbawcy (tradycja bizantyjska tak nazywa to Izrael wychodzi na spotkanie swego Zbawcy (tradycja bizantyjska tak nazywa to 439 wydarzenie). Jez wydarzenie). Jez wydarzenie). Jez wydarzenie). Jezus zostaje uznany za tak bardzo oczekiwanego Mesjasza, us zostaje uznany za tak bardzo oczekiwanego Mesjasza, us zostaje uznany za tak bardzo oczekiwanego Mesjasza, us zostaje uznany za tak bardzo oczekiwanego Mesjasza, 
"światło narodów" i "chwałę Izraela", a także za "znak sprzeciwu". Miecz boleści przepowiedziany Maryi zapowiada inną ofiarę, doskonałą i jedyną "światło narodów" i "chwałę Izraela", a także za "znak sprzeciwu". Miecz boleści przepowiedziany Maryi zapowiada inną ofiarę, doskonałą i jedyną "światło narodów" i "chwałę Izraela", a także za "znak sprzeciwu". Miecz boleści przepowiedziany Maryi zapowiada inną ofiarę, doskonałą i jedyną "światło narodów" i "chwałę Izraela", a także za "znak sprzeciwu". Miecz boleści przepowiedziany Maryi zapowiada inną ofiarę, doskonałą i jedyną 614    –––– ofiarę  ofiarę  ofiarę  ofiarę 
Krzyża, która przyniesie zbawienie, jakie BKrzyża, która przyniesie zbawienie, jakie BKrzyża, która przyniesie zbawienie, jakie BKrzyża, która przyniesie zbawienie, jakie Bóg "przygotował wobec wszystkich narodów".óg "przygotował wobec wszystkich narodów".óg "przygotował wobec wszystkich narodów".óg "przygotował wobec wszystkich narodów".    [KKK, 529] 

PPPPPPPPIIIIIIIIEEEEEEEERRRRRRRRWWWWWWWWSSSSSSSSZZZZZZZZAAAAAAAA        NNNNNNNNIIIIIIIIEEEEEEEEDDDDDDDDZZZZZZZZIIIIIIIIEEEEEEEELLLLLLLLAAAAAAAA        PPPPPPPPOOOOOOOO        NNNNNNNNAAAAAAAARRRRRRRROOOOOOOODDDDDDDDZZZZZZZZEEEEEEEENNNNNNNNIIIIIIIIUUUUUUUU        PPPPPPPPAAAAAAAAŃŃŃŃŃŃŃŃSSSSSSSSKKKKKKKKIIIIIIIIMMMMMMMM        
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. 

PSALM RESPONSORYJNYPSALM RESPONSORYJNYPSALM RESPONSORYJNYPSALM RESPONSORYJNYPs 128 

REFREN: BłogosławiBłogosławiBłogosławiBłogosławiony, kto się boi Panaony, kto się boi Panaony, kto się boi Panaony, 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. 

AKLAMACJAAKLAMACJAAKLAMACJAAKLAMACJA    Kol 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 ŚWWANGELII WEDŁUG ŚWWANGELII WEDŁUG ŚWWANGELII WEDŁUG ŚW....    ŁŁŁŁUKASZAUKASZAUKASZAUKASZAŁk 2,22-40 

Gdy upłynęły dni Ich oczyszczenia według Prawa Mojżeszowego, Rodzice 
przynieśli Jezusa do Jerozolimy, aby Go przedstawić Panu. Tak bowiem jest 
napisane w Prawie Pańskim: „Każde pierworodne dziecko płci męskiej 
będzie poświęcone Panu”. Mieli również złożyć w ofierze parę synogarlic 
albo dwa młode gołębie, zgodnie z przepisem Prawa Pańskiego. 
A żył w Jerozolimie człowiek, imieniem Symeon. Był to człowiek prawy i 
pobożny, wyczekiwał pociechy Izraela, a Duch Święty spoczywał na nim. 
Jemu Duch Święty objawił, że nie ujrzy śmierci, aż zobaczy Mesjasza 
Pańskiego. Za natchnieniem więc Ducha przyszedł do świątyni. A gdy 
Rodzice wnosili Dzieciątko Jezus, aby postąpić z Nim według zwyczaju 
Prawa, on wziął Je w objęcia, błogosławił Boga i mówił: 
„Teraz, o Władco, pozwól odejść słudze Twemu w pokoju, według Twojego 
słowa. Bo moje oczy ujrzały Twoje zbawienie, któreś przygotował wobec 
wszystkich narodów: światło na oświecenie pogan i chwałę ludu Twego, 
Izraela”. 

A Jego ojciec i Matka dziwili się temu, co o Nim mówiono. Symeon zaś 
błogosławił Ich i rzekł do Maryi, Matki Jego: „Oto Ten przeznaczony jest na 
upadek i na powstanie wielu w Izraelu i na znak, któremu sprzeciwiać się 
będą. A Twoją duszę miecz przeniknie, aby na jaw wyszły zamysły serc 
wielu. 
Była tam również prorokini Anna, córka Fanuela z pokolenia Asera, bardzo 
podeszła w latach. Od swego panieństwa siedem lat żyła z mężem i 
pozostała wdową. Liczyła już osiemdziesiąty czwarty rok życia. Nie 
rozstawała się ze świątynią, służąc Bogu w postach i modlitwach dniem i 
nocą. Przyszedłszy w tej właśnie chwili, sławiła Boga i mówiła o Nim 
wszystkim, którzy oczekiwali wyzwolenia Jerozolimy. 
A gdy wypełnili wszystko według Prawa Pańskiego, wrócili do Galilei, do 
swego miasta Nazaret. Dziecię zaś rosło i nabierało mocy, napełniając się 
mądrością, a łaska Boża spoczywała na Nim. 

 
PIEŚŃ CHWAŁY SYMEONA, GELDER, Aert de (1645, Dordrecht – 1727, Dordrecht), ok. 1700, olejny na 

płótnie, 94×107 cm, Mauritshuis, Haga; źródło: www.artbible.info 

PATRON TYGODNIA:    ŚWŚWŚWŚW....    KKKKASPER DEL ASPER DEL ASPER DEL ASPER DEL BBBBUFALOUFALOUFALOUFALO    
Urodził się w 1786. Był synem Antonia del Bufalo, kucharza księcia Altieri, i 
Annunziaty Quartieroni. Jako dziecko, za wstawiennictwem św. Franciszka 

Ksawerego, uzdrowiony z choroby oczu. Mając 12 lat 
rozpoczął studia w Kolegium Romanum w Rzymie. 
W 1808 przyjmuje święcenia kapłańskie. Zostaje 
kapelanem i kanonikiem kościoła św. Marka. 
Zdążył jeszcze założyć, wraz z przyjaciółmi, oratorium 
św. Marii w Vincis, gdy w 1809 Rzym zostaje zajęty 
przez wojska napoleońskie. Państwo papieskie zostaje 

zlikwidowane, papież Pius VII deportowany, a księża są 
przymuszani do złożenia przysięgi lojalności Napoleonowi. 

Kasper odmawia i zostaje zesłany do Piacenza i Bolonii. 
W 1811, gdy ponownie odmawia, zostaje osadzony 
w więzieniu San Giovanni, a później w Imoli. Gdy 
odmawia po raz trzeci przeniesiony jest do Lugo, a 

potem, po czwartej odmowie, zesłany na Korsykę. 
Miesiąc później, w 1814, był wolny i wrócił do Rzymu, gdzie 
w zniszczonym mieście, prawie pięć lat bez Mszy św i Eucharystii, 
rozpoczął misje ludowe, określone jako “wielkie duchowe trzęsienia ziemi”. 
Z myślą o rozszerzeniu tej formy duszpasterskiego oddziaływania założył 
Zgromadzenie Misjonarzy Krwi Chrystusa, pod patronatem św. Franiszka 
Ksawerego. 
Pierwszym Domem Misyjnym był opuszczony klasztor św. Feliksa w Giano, w 
Umbri. W 1821 Pius VII wysłał Kaspera w okolice Neapolu z misją służby w kraju 
opanowanym przez bandytyzm i bezprawie. Kasper założył tam dalsze sześć 
misji. W 1826 przez 8 miesięcy był papieskim nuncjuszem w Brazylii, skąd wrócił 
do Giano, do swojej kongregacji, gdzie spędził ostatnie 10 lat życia. 
Zmarł pomagając cierpiącym podczas epidemii cholery w 1836. Beatyfikował go w 
1904 Pius X. a kanonizował Pius XII (1954). Jego relikwie przechowywane są w 
kościele Santa Maria w Trivio, w Rzymie (uroczystość 28 grudnia) 
il.: ŚW. KASPER DEL BUFALO, szkic współczesny; źródło: santiebeati.it 
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INFORMACJE PARAFIALNE 
 28.XII (niedziela): Spotkanie opłatkowe Rady Parafialnej po 
sumie na plebanii. W sposób szczególny zapraszamy! nowo 
wybranych przedstawicieli wiosek. 

 29.XII (poniedziałek): Rozpoczyna się WIZYTACJA DUSZPASTER-
SKA, czyli KOLĘDA: 

 Program – patrz obok. 
 Ofiary zbierane przy okazji kolędy przeznaczone zostaną 
na renowację stacji drogi krzyżowej. Za wszystkie 
ofiary serdeczne BBBóóó ggg    zzzaaappp łłłaaaććć !!!  

 31.XII (środa): Ostatni dzień roku kalendarzowego 2008. 
Msza św. i nabożeństwo adoracyjne dziękczynno-przebła-
galne za mijający rok o 18:00. SSSeee rrrddd eeeccc zzznnn iiieee    zzz aaappp rrraaasss zzzaaa mmmyyy !!!  

 1.I (czwartek): Nowy Rok 2009. UROCZYSTOŚĆ ŚWIĘTEJ BOŻEJ 

RODZICIELKI MARYI. 
 Jest to uroczystość obowiązująca, tzn. każdy 
chrześcijanin w tym dniu mmmaaa    ooo bbbooo wwwiiiąąązzzeee kkk ! uczestniczyć we 
Mszy św. pod karą grzechu ciężkiego. 

 Msze św. o 8:45, 10:30, 12:00 i 18:00. 
 Za publiczne odmówienie hymnu O Stworzycielu Duchu 
przyjdź można uzyskać odpust zupełny. 

 Po sumie adoracja Najświętszego Sakramentu i modlitwy 
o powołania kapłańskie i zakonne z naszej parafii. ZZZaaa ppp rrraaa ---

sss zzz aaammmyyy !!!  do wspólnej modlitwy w tej tak ważnej intencji. 
 2.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. 

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

 4.I (niedziela): 1-SZA NIEDZIELA MIESIĄCA. Po sumie 
comiesięczna adoracja Najświętszego Sakramentu, a po niej 
spotkanie Kół Żywego Różańca. 

 Chrzty w styczniu w 4tą niedzielę miesiąca, 25.I, na sumie. 
Zgłoszenia do 17.I w kancelarii. Przygotowanie przed 
chrztem dla rodziców i chrzestnych 18.I po sumie, w kościele. 

 Zachęcamy do lektury prasy i wydawnictw katolickich! 
WITAMY! 
25.XII.2008 do grona członków Kościoła Powszechnego i naszej parafii 
przyjęci zostali, w Sakramencie Chrztu Świę tego: 

Szymon BORECKI, Kawęczyn 
Natalia MAJCHRZAK, Parcela 
Bartłomiej KOCON, Podłęcze 

Marta Milena MATULKA, Zalesie Dolne 
Amanda SKRZYPCZAK, Łyczyn 

Hanna STRZEŻEK, Krępa 
 

Oliwia WOJCIECHOWSKA, Cieciszew 

 

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

ZAPOWIEDZI 
Zapowiedź II: Piotr Łukasz KOWALCZYK, kawaler z parafii Niepo-

kalanego Poczęcia NMP w Górze Kalwarii, i Agnieszka 
Mariola RACZYŃSKA, panna z Łyczyna, parafia tutejsza 

Ktokolwiek wiedziałby o przeszkodach w zawarciu małżeństwa przez 
w/w osoby proszony jest o skontaktowanie się z Kancelarią Parafialną 

ŚLUBY 
27.XII.2008 Sakrament Małżeństwa przyjęli: 

Tomasz Andrzej SZEWCZYK i Izabela Marta KORYTEK 
Piotr PLUTA i Magdalena STANISZEWSKA 
Paweł STAROS i Katarzyna ŁUKASIAK  

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

ODESZLI 
W ostatnim czasie odszedł z naszego grona: 

śp. Ludwik Kazimierz MUSIAŁ, † 21.XII.2008, l. 85 

Wieczne odpoczywanie racz Mu dać Panie! 

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

 29.XII (poniedziałek): Łęg, dwóch księży od 9:30 - jeden 
rozpocznie od strony Habdzina, drugi od Czernideł 

 30.XII (wtorek): Gassy, dwóch księży od 9:30 
 31.XII (środa): Dębówka, dwóch księży od 9:30 - jeden 

rozpocznie od strony Podłęcza, drugi od Kawęczyna 
 2.I (piątek): Podłęcze, dwóch księży od 9:30 
 3.I (sobota): Borowina, jeden ksiądz od 9:30 
Księża proszą o podwożenie na kolędę i zewnętrzny znak, że 

wizyta księdza JEST OCZEKIWANA. 

NIECH DOCZEKA CZASÓW SPEŁNIONYCH NADZIEI… 
Mój Boże! 
Jak to dobrze być w rodzinie. 
Jak dobrze mieć kogoś, kto kocha, kto jest mądry i dobry. 

Nie ma idealnych rodzin. 
Są tylko dobre, są trudne i są nieszczęśliwe. 
Nie ma jedynej i pewnej recepty na szczęśliwą rodzinę. 
Jedno jest pewne, że gdybym nie kochał, 
byłbym jak miedź brzęcząca, albo cymbał brzmiący1 Kor 13, 1. 
Miłość nigdy nie ustaje1 Kor 13, 8, 
bo Bóg jest Miłością2 P 4, 8. 

Rodzina to ognisko domowe. 
Aby w domu było ciepło, musi palić się ognisko. 
Każdy z rodziny musi do ogniska dorzucić trochę swojej miłości. 
Bez miłości zgaśnie ognisko 
i choćby grzały kaloryfery, będzie zimno w domu 
i miłość zamarznie. 

 
Miłość jest większa od wierności. 
Miłość krzyżami się mierzy. 
Miłość ofiarą się mierzy. 
Miłość Ci wszystko wybaczyH. Ordonówna 
Miłość wszystko przetrzyma1 Kor 13, 7, 
bo Bóg jest Miłościąpor. 2 P 4, 16. 

Boję się przyszłości z sukcesami, w której braknie rodziny. 
Jeśli nie będzie miłości, zgaśnie świat, stanie się ciemno. 
Ludzie schnąć będą ze strachupor. Łk 21, 26. 
Taki zgotujemy sobie terroryzm! 
My ludzie niezależni i uzależnieni… 
Wiem, od kogo niezależni i od kogo uzależnieni, opętani… 

Przecież Miłość mocniejsza jest od śmierci. 
Groby Wasze otworzę, a Bóg mocen jest nawet z wyschnię-
tych prochów wskrzesić sobie Naród Doskonałypor. Ez 37, 13. 

Pobłogosław Dziecino, po polsku spłakana 
w stajence problemów, grudniowych zawiei 
Rodzinie polskiej, co trwa na kolanach. 
Niech doczeka czasów spełnionych nadzieipor. Fr.J. Stefaniuk. 

ZAWITKOWSKI, Józef, bp (ur. 1938, Żdżary), fragm. kazania, 2002, Bazylika św. Krzyża, Warszawa 
il. BOŻE NARODZENIE, ORSOLINO, Tommaso (1587, Genewa - 1675, Genewa), marmur, Chiesa del 
Gesů, Genewa; źródło: www.wga.hu 

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

MMMM SZ E  SZ E  SZ E  SZ 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 LA RIA  A N CE LA RIA  A N CE LA RIA  A N CE LA RIA  

PPPP A RA FIA LNAA RA FIA LNAA RA FIA LNAA RA FIA LNA  

soboty, niedziele i święta: nieczynna 
KKKK SISISISIĘŻĘŻĘŻĘŻAAAA  Dziekan Prałat mgr Stefan KOTWIŃSKI, Wikariusz Marcin KLOTZ 
 
 


