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Nasze usprawiedliwienie pochodzi z łaski Bożej. Łaska jest przychylnością, darmową pomocą Boga, byśmy odpowiedzieli na Jego wezwanie: stali się Nasze usprawiedliwienie pochodzi z łaski Bożej. Łaska jest przychylnością, darmową pomocą Boga, byśmy odpowiedzieli na Jego wezwanie: stali się Nasze usprawiedliwienie pochodzi z łaski Bożej. Łaska jest przychylnością, darmową pomocą Boga, byśmy odpowiedzieli na Jego wezwanie: stali się Nasze usprawiedliwienie pochodzi z łaski Bożej. Łaska jest przychylnością, darmową pomocą Boga, byśmy odpowiedzieli na Jego wezwanie: stali się 153    
dziećmi Bożymidziećmi Bożymidziećmi Bożymidziećmi BożymiPor. J 1, 12-18, przybranymi synami, przybranymi synami, przybranymi synami, przybranymi synamiPor. Rz 8, 14 -17, uczestnikami natury Bożej, uczestnikami natury Bożej, uczestnikami natury Bożej, uczestnikami natury BożejPor. 2 P 1, 3-4    i życia wiecznegoi życia wiecznegoi życia wiecznegoi życia wiecznegoPor. J 17, 3....    [KKK, 1996] 
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Mądrość wychwala sama siebie, 
chlubi się pośród swego ludu. 

Otwiera swe usta na zgromadzeniu Najwyższego 
i ukazuje się dumnie przed Jego potęgą: 
Wtedy przykazał mi Stwórca wszystkiego, 
Ten, co mnie stworzył, wyznaczył mi mieszkanie 
i rzekł: »W Jakubie rozbij namiot 
i w Izraelu obejmij dziedzictwo«. 

Przed wiekami, na samym początku mię stworzył 
i już nigdy istnieć nie przestanę. 

W świętym przybytku, w Jego obecności, 
zaczęłam pełnić świętą służbę 
i przez to na Syjonie mocno stanęłam. 

Podobnie w mieście umiłowanym dał mi odpoczynek, 
w Jeruzalem jest moja władza. 

Zapuściłam korzenie w sławnym narodzie, 
w posiadłości Pana, w Jego dziedzictwie. 
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REFREN: Słowo Wcielone wśród nas zamieszkałoSłowo Wcielone wśród nas zamieszkałoSłowo Wcielone wśród nas zamieszkałoSłowo Wcielone wśród nas zamieszkało 
Chwal, Jerozolimo, Pana, 
wysławiaj twego Boga, Syjonie. 
Umacnia bowiem zawory bram twoich 
i błogosławi synom twoim w tobie. 

Zapewnia pokój twoim granicom 
i wyborną pszenicą hojnie ciebie darzy. 
Śle swe polecenia na krańce ziemi 
i szybko mknie Jego słowo. 

Oznajmił swoje słowo Jakubowi, 
Izraelowi ustawy swe i wyroki. 
Nie uczynił tego dla innych narodów. 
Nie oznajmił im swoich wyroków. 
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Niech będzie błogosławiony Bóg i Ojciec 
Pana naszego Jezusa Chrystusa, 

który napełnił nas 
wszelkim błogosławieństwem duchowym 
na wyżynach niebieskich w Chrystusie. 

W Nim bowiem wybrał nas przed założeniem świata, 
abyśmy byli święci i nieskalani przed Jego obliczem. 

Z miłości przeznaczył nas dla siebie 
jako przybranych synów przez Jezusa Chrystusa, 

według postanowienia swej woli, 
ku chwale majestatu swej łaski, 

którą obdarzył nas w Umiłowanym. 
Przeto i ja usłyszawszy o waszej wierze w Pana Jezusa i o miłości 
względem wszystkich świętych, nie zaprzestaję dziękczynienia, 
wspominając was w moich modlitwach. Proszę w nich, aby Bóg Pana 
naszego Jezusa Chrystusa, Ojciec chwały, dał wam ducha mądrości i 
objawienia w głębszym poznawaniu Jego samego. Niech da wam światłe 
oczy serca, tak byście wiedzieli, czym jest nadzieja waszego powołania, 
czym bogactwo chwały Jego dziedzictwa wśród świętych. 

AKLAMACJAAKLAMACJAAKLAMACJAAKLAMACJA1 Tm 3,16 Alleluja, Alleluja, AllelujaAlleluja, Alleluja, AllelujaAlleluja, Alleluja, AllelujaAlleluja, Alleluja, Alleluja 
Chrystus został ogłoszony narodom, 

znalazł wiarę w świecie, Jemu chwała na wieki. 

SŁOWA SŁOWA SŁOWA SŁOWA EEEEWANGELII WEDŁUG ŚWWANGELII WEDŁUG ŚWWANGELII WEDŁUG ŚWWANGELII WEDŁUG ŚW....    JJJJANAANAANAANAJ 1,1-18 

Na początku było Słowo, a Słowo było u Boga, i Bogiem było Słowo. Ono 
było na początku u Boga. Wszystko przez Nie się stało, a bez Niego nic się 
nie stało, co się stało. W Nim było życie, a życie było światłością ludzi, a 
światłość w ciemności świeci i ciemność jej nie ogarnęła. 
Pojawił się człowiek posłany przez Boga - Jan mu było na imię. Przyszedł 
on na świadectwo, aby zaświadczyć o światłości, by wszyscy uwierzyli 
przez niego. Nie był on światłością, lecz posłanym, aby zaświadczyć o 
światłości. 
Była światłość prawdziwa, która oświeca każdego człowieka, gdy na świat 

przychodzi. Na świecie było Słowo, a świat stał się przez Nie, lecz świat Go 
nie poznał. Przyszło do swojej własności, a swoi Go nie przyjęli. Wszystkim 
tym jednak, którzy Je przyjęli, dało moc, aby się stali dziećmi Bożymi, tym, 
którzy wierzą w imię Jego - którzy ani z krwi, ani z żądzy ciała, ani z woli 
męża, ale z Boga się narodzili. 
A Słowo stało się ciałem i zamieszkało wśród nas. I oglądaliśmy Jego 
chwałę, chwałę, jaką Jednorodzony otrzymuje od Ojca, pełen łaski i 
prawdy. Jan daje o Nim świadectwo i głośno woła w słowach: „Ten był, o 
którym powiedziałem: Ten, który po mnie idzie, przewyższył mnie 
godnością, gdyż był wcześniej ode mnie”. 
Z Jego pełności wszyscyśmy otrzymali - łaskę po łasce. Podczas gdy Prawo 
zostało nadane przez Mojżesza, łaska i prawda przyszły przez Jezusa 
Chrystusa. Boga nikt nigdy nie widział, Ten Jednorodzony Bóg, który jest w 
łonie Ojca, o Nim pouczył. 

 
BOŻE NARODZENIE, LIPPI, Fra Filippo (1406, Florencja - 1469, Spoleto), ok. 1445, olejny i tempera na 

panelu, 23.2×55.3 cm, National Gallery of Art, Waszyngton; źródło: www.nga.gov 

PATRON TYGODNIA:    BŁBŁBŁBŁ....    AAAANIELANIELANIELANIELA Z  Z  Z  Z FFFFOLOLOLOLIGNOIGNOIGNOIGNO, WDOWA, PUSTELNICA 
Urodziła się w Foligno w Umbrii w 1248. Młodość spędziła beztrosko w zamożnej 
rodzinie. Wyszła szczęśliwie za mąż i została matką kilku synów. Do majątku 
rodziców doszedł majątek męża. Mogła więc używać wszystkich przyjemności: jak 
sama pisze, żyła w objęciach wstydliwego grzechu. 

Kiedy miała 37 lat jej życie uległo całko-
witej odmianie. Zmarł mąż i dzieci (być 
może na skutek zarazy). Zmarła i matka. 
I wtedy pojawił się jej we śnie św. Franci-
szek z Asyżu… Po spowiedzi generalnej 
wstąpiła do III Zakonu św. Franciszka i od-
dała życiu pokutnemu. By naśladować 
Chrystusa rozdała całą swoją majętność 
pomiędzy ubogich i poświęciła się modlit-
wie i uczynkom miłosierdzia. 
Jej postawa przyciągnęła wielu, mężczyzn 
i kobiet, którzy pod jej kierunkiem pragnęli 
podążać ku świętości. Powstało 

zgromadzenie sióstr zorganizowane według reguły III Zakonu św. Franciszka, 
uzupełnionej o śluby ubóstwa, czystości I posłuszeństwa, acz bez obowiązku 
zamknięcia w klauzurze – co pozwalało na ofiarowanie życia działalności 
charytatywnej i aktom miłosierdzia. 
Aniela ofiarnie służyła ubogim, jaśniała pokorą i ubóstwem. Bóg obdarzył ją 
niezwykłymi łaskami i mistycznymi doznaniami, wśród nich głębokim 
przeżywaniem świętych tajemnic z życia Chrystusa Pana, oraz nabożeństwem 
do Trójcy Przenajświętszej i Chrystusa cierpiącego. Zapisała swoją modlitwę: 
O Niepojęty, Ty dałeś się pojąć! O Niestworzony, Tyś stał się stworzeniem! 
O myślą Nieogarnięty, Ty dajesz się ogarnąć! Panie, uczyń mnie godną wejrzeć 
w głąb tej najwyższej miłości, którą obdarzyłeś nas i wciąż obdarzasz w Twoim 
Świętym Wcieleniu! W nagrodę otrzymała mistyczny znak na sercu, który 
do dzisiaj można oglądać w jej relikwiarzu, w kościele Św. Franciszka z Asyżu 
w Foligno. To jedyny taki przypadek znany w hagiografii. 
Ostatnie lata spędziła jako rekluza, pustelnica zupełnie odcięta od świata. 
Opuściła ziemię, otoczona swoimi duchowymi dziećmi, po długiej i ciężkiej 
chorobie w 1309. Pozostawiła po sobie ok. 35 pism i nieco listów, które dyktowała 
swojemu spowiednikowi i duchowemu przewodnikowi, franciszkaninowi Arnoldo. 
Najcenniejszym z nich jest Memoriale – Księga Wizji i Instrukcji - odsłaniająca nie 
tylko tajniki jej duszy, ale wskazująca drogi, po których Pan Bóg wiedzie swoich 
wybranych ku najwyższym szczytom chrześcijańskiej doskonałości. Dla ich głębi 
nazywano ją nawet "mistrzynią teologów"Maximilian Sandaeus, SCJ. Jej pisma otrzymały 
aprobatę kościelną już w 1310. Zaliczana jest do największych mistyczek 
średniowiecza. 
Do chwały błogosławionych wyniósł ją Innocenty XII w 1693. Relikwie Anieli 
spoczywają w kościele św. Franciszka w Foligno. (uroczystość 4 stycznia) 
il.: BŁ. ANIELA Z FOLIGNO, XVII w., druk, autor nieznany; źródło: commons.wikimedia.org 
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INFORMACJE PARAFIALNE 

 5-10.I (poniedziałek-sobota): Trwa WIZYTACJA DUSZPASTERSKA, 
czyli KOLĘDA: 

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

 6.I (wtorek): UROCZYSTOŚĆ OBJAWIENIA PAŃSKIEGO – TRZECH 

KRÓLI 
 Msze św. o 8:45, 15:45 dla dzieci i 18:00. 
 Poświęcenie kadzidła i kredy podczas każdej Mszy św. 

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

 11.I (niedziela): ŚWIĘTO CHRZTU PAŃSKIEGO 
 Zakończenie okresu Bożego Narodzenia. 
 Spotkanie kandydatów do bierzmowania na Mszy św. 
o 12:00. Obecność wszystkich ooo bbbooo wwwiiiąąązzzkkk ooowwwaaa !!!  

 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. 

 Przypominamy!, że 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 odszedł z naszego grona: 

śp. Ryszard OLESIŃSKI, † 25.XII.2008, l. 58 

Wieczne odpoczywanie racz Mu dać Panie! 

24.XII.2008 abp Kazimierz Nycz, Metropolita Warszawski, 
nominował naszego proboszcza, ks. Stefana KOTWIŃSKIEGO, 
KANONIKIEM HONOROWYM WILANOWSKIEJ KAPITUŁY KOLEGIACKIEJ. 
(www.archidiecezja.warszawa.pl) Serdecznie gratulujemy!! 

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

 5.I (poniedziałek): Osiedle Brześce – dwóch księży od 16:00 
 6.I (wtorek): Czernidła – dwóch księży od 10:30 
 7.I (środa): Brześce, strona szkoły – dwóch księży od 9:30 

(jeden od Konstantynówki, drugi od Kawęczyna) 
 8.I (czwartek): Obory, bloki od nr 11 do 18 – dwóch księży 

od 16:00 
 9.I (piątek): Piaski – jeden ksiądz od 9:30; oraz 

Obory, od Pałacu do nr 10 – jeden ksiądz od 
16:00 

 10.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. 

NIEZWYKŁE WIZERUNKI (6): SANTO BAMBINO… 

W bazylice Santa Maria in Aracoeli (Matki Bożej Niebiańskiego 
Ołtarza) w Rzymie znajduje się niezwykła figurka wykonana z 
drzewa oliwnego z Ogrodu Getsemani w Jerozolimie. 
Santo Bambino - tak nazywają ją Rzymianie - pochodzi z 
1480. Z powstaniem figury łączy się piękna opowieść: kiedy 
jej autor, braciszek franciszkański, kończył pracę nad 
posążkiem, zabraknąć miało mu farby. Zmartwiony 
pozostawił rzeźbę niedokończoną i zasnął. Gdy się obudził 
– odnalazł ją pomalowaną! A w okolicy nie było nikogo… 
Zakonnik podarował figurę franciszkańskiemu kościołowi 
Santa Maria in Aracoeli. Podczas podróży do Rzymu 
figurka miała być zmieciona przez sztorm z pokładu 
statku i wyrzucona na brzeg w pobliżu Livorno, gdzie 
niespokojnie szukał jej ów zakonnik… 
Aracoeli to kościół to równie niezwykły, powstały - jak niesie 
legenda - na miejscu, gdzie cesarz August, radząc się 
tyburtyńskiej Sybilli co począć wobec pomysłu senatu 
obwołania go bogiem, usłyszeć miał przepowiednię 
nadejścia z nieba „Króla wieków”, a wraz z nią wizję 
Dziewicy, otoczonej blaskiem, trzymającej Dzieciątko na 

rękach i głos mówiący: „To jest ołtarz Syna Bożego”. I August natychmiast 
miał wystawić ów niebiański ołtarz… 
Ale, Rzymian do Aracoeli bardziej przyciąga mała figurka Jezusa z drzewa 
oliwnego – Santo Bambino - niż wspaniałość zabytków i wiekowa historia 
Od wieków jest otoczona wyjątkowym kultem. Przypisuje się jej nawet 
moc wskrzeszania zmarłych. Istnieją przekazy, że kiedy modlitwa 
w intencji śmiertelnie chorego jest wysłuchana, usta Dzieciątka ciemnieją; 
jeśli nie – pozostają blade. Zdarza się, że w czasie porodu życie matki czy 
dziecka jest zagrożone, wówczas Santo Bambino karetką pogotowia 
na sygnale przewożone jest przez zatłoczone rzymskie ulice do rodzącej! 
Na co dzień figura maleńkiego Chrystusa, umieszczona w odrębnej kaplicy 
Aracoeli, promienieje dodatkowym blaskiem Monarchy Świata, wśród 
setek nieotwartych listów od czcicieli z całego świata (po pewnym czasie 
spalanych)… Co jakiś czas zakonnicy sprzedają niektóre kosztowności 
darowane Santo Bambino a zyski przekazują potrzebującym. 
W Wigilię Narodzenia Pańskiego figurka, odpowiednio ubrana, 
umieszczana jest w żłóbku i tam pozostaje do święta Epifanii, czyli 
Objawienia Pańskiego (Trzech Króli). Przy żłóbku zaś dzieci czytają 
wiersze, śpiewają i modlą się. 
W 1897 Santo Bambino, na życzenie Leona XIII, zostało ukoronowane. 
Niestety, w 1994 bezcenną rzeźbę skradziono i dziś w jej miejscu znajduje 
się tylko wierna kopia… 
il. SANTO BAMBINO, 1480, Santa Maria in Aracoeali, Rzym; źródło: www.infantjesus.us 

MELPOMENE – ROTUŁY NA NARODZENIE SYNA BOŻEGO… 
Panno nad kryształ i Matko bez Męża! 
Tyś starła głowę nadętego węża, 
gdy twój Synaczek, co ma Ojca w niebie, 
Wyniknął z Ciebie. 

A jako przez śkło promień we wnątrz wchodzi, 
Tak przenaświętszy żywot go twój rodzi, 
Zakreło na ten przyrodzenie sobie 
Dziw oczy obie. 

O skrzynio hojna z słodką odtąd manną, 
Skąd on Chleb żywy; co go nie przestaną 
Słudzy jeść Boży do wieków skończenia 
Bez nasycenia. 

Księżycu pełny i słoneczne koło, 
Twoje z pogodą złote wschodzi czoło, 
Rozpędźże chmury przeciwne ze grzmieniem 
Jasnym promieniem. 

Bądź nam odsieczą, zasłoną, skarbnicą 
Tam, gdzie się długi nasze nie odliczą, 
Obłap całując Dzieciątko za wszytkie 
Grzechy, ach, brzydkie. 

Ty go utulisz w tej kolebce małej, 
Że nam po wojnie wróci pokój cały, 
I zdjąwszy z wilków owcze to odzienie, 
Psy je odżenie. 

MIASKOWSKI, Kasper (1549, Smogorzewo k. Gostynia – 1622, Smogorzewo k. Gostynia), fragm. 

POCZET PAPIEŻY (129): MARYNUS II 
Niewiele wiadomo o jego pochodzeniu. Był Rzymianinem. Zanim w 942 
został wyniesiony przez panującego w Rzymie Alberyka II ze Spoleto 
na urząd papieski był kardynałem–prezbiterem kościoła S. Ciriaco. 
Acz „pełen cnót nie śmiał nic uczynić bez zgody księcia” i w rezultacie jego 

wpływ na sprawy tego świata miał być znikomy. 
Ale ten znawca Pisma św. i prawa 
kanonicznego pokornie i niestrudzenie 
pracował nad sprawami kościelnymi. Dążył 
do umocnienia dyscypliny wśród księży 
i mnichów. W szczególności, poprzez swoich 
legatów, wspierał rozwój ruchów 
monastycznych szczerzących się pod 
wpływem klasztoru w Cluny, co miało 

w niedługim czasie zreformować całą Europę. 
Miał również zajmować się restauracją 

kościołów i opieką nad potrzebującymi. Obronił 
klasztor na Monte Cassino przed zajęciem go przez bpa Sicusa Kapui. Bił 
własną monetę, na awersie której umieszczono monogram papieża i św. 
Piotra, a na rewersie tytuł i imię Alberyka II. 
Marynus zmarł w 946 w Rzymie i został pochowany w bazylice św. Piotra. 

il. MARYNUS II, boczna nawa Bazyliki św. Pawła za Murami, Rzym, źródło: www.niedziela.pl 

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 
 
 


