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ProstytucjaProstytucjaProstytucjaProstytucja  narusza godność osoby, która oddaje się prostytucji, stając się przedmiotem przyjemności cielesnej kogoś drugiego. Ten, kto płaci, grzeszy ciężko  narusza godność osoby, która oddaje się prostytucji, stając się przedmiotem przyjemności cielesnej kogoś drugiego. Ten, kto płaci, grzeszy ciężko  narusza godność osoby, która oddaje się prostytucji, stając się przedmiotem przyjemności cielesnej kogoś drugiego. Ten, kto płaci, grzeszy ciężko  narusza godność osoby, która oddaje się prostytucji, stając się przedmiotem przyjemności cielesnej kogoś drugiego. Ten, kto płaci, grzeszy ciężko 
przeciw sobie samemu; niszczy czystość, do której zobowiązuje go chrzest, i znieważa swoje ciało, przeciw sobie samemu; niszczy czystość, do której zobowiązuje go chrzest, i znieważa swoje ciało, przeciw sobie samemu; niszczy czystość, do której zobowiązuje go chrzest, i znieważa swoje ciało, przeciw sobie samemu; niszczy czystość, do której zobowiązuje go chrzest, i znieważa swoje ciało, świątynię Ducha Świętegoświątynię Ducha Świętegoświątynię Ducha Świętegoświątynię Ducha ŚwiętegoPor. 1 Kor 6, 15 -20. Prostytucja stanowi . Prostytucja stanowi . Prostytucja stanowi . Prostytucja stanowi 
plagę społeczną. Dotyka na ogół kobiety, lecz także mężczyzn, dzieci i młodzież (w dwóch ostatnich przypadkach grzech jest jednocześnie zgorszeniem). plagę społeczną. Dotyka na ogół kobiety, lecz także mężczyzn, dzieci i młodzież (w dwóch ostatnich przypadkach grzech jest jednocześnie zgorszeniem). plagę społeczną. Dotyka na ogół kobiety, lecz także mężczyzn, dzieci i młodzież (w dwóch ostatnich przypadkach grzech jest jednocześnie zgorszeniem). plagę społeczną. Dotyka na ogół kobiety, lecz także mężczyzn, dzieci i młodzież (w dwóch ostatnich przypadkach grzech jest jednocześnie zgorszeniem). 
Oddawanie się prostytucji jest zawsze grzOddawanie się prostytucji jest zawsze grzOddawanie się prostytucji jest zawsze grzOddawanie się prostytucji jest zawsze grzechem ciężkim, jednak nędza, szantaż i presja społeczna mogą zmniejszyć odpowiedzialność echem ciężkim, jednak nędza, szantaż i presja społeczna mogą zmniejszyć odpowiedzialność echem ciężkim, jednak nędza, szantaż i presja społeczna mogą zmniejszyć odpowiedzialność echem ciężkim, jednak nędza, szantaż i presja społeczna mogą zmniejszyć odpowiedzialność 1735 za winę. za winę. za winę. za winę.    [KKK, 2355] 
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ECCE AGNUS DEI, BOUTS, Dieric starszy (ok. 1415, Haarlem – 1475, Leuven), 1462-64. deska, 

53,8�41,2 cm, Alte Pinakothek, Monachium; źródło: www.wga.hu 

Z Z Z Z PIERWSZEJ KSIĘGI PIERWSZEJ KSIĘGI PIERWSZEJ KSIĘGI PIERWSZEJ KSIĘGI SSSSAMUELAAMUELAAMUELAAMUELA1 Sm 3,3b-10.19 

Samuel spał w przybytku Pana, gdzie znajdowała się Arka Przymierza. 
Wtedy Pan zawołał Samuela, a ten odpowiedział: „Oto jestem”. Pobiegł do 
Helego mówiąc mu: „Oto jestem: przecież mnie wołałeś”. Heli odrzekł: „Nie 
wołałem cię, wróć i połóż się spać”. Położył się zatem spać. 
Lecz Pan powtórzył wołanie: »Samuelu!« Wstał Samuel i pobiegł do Helego 
mówiąc: „Oto jestem: przecież mnie wołałeś”. Odrzekł mu: „Nie wołałem cię, 
synu. Wróć i połóż się spać”. Samuel bowiem jeszcze nie znał Pana, a słowo 
Pana nie było mu jeszcze objawione. 
I znów Pan powtórzył po raz trzeci swe wołanie: »Samuelu!« Wstał więc i po-
szedł do Helego, mówiąc: „Oto jestem: przecież mnie wołałeś”. Heli 
spostrzegł się, że to Pan woła chłopca. Rzekł więc Heli do Samuela: „Idź 
spać. Gdyby jednak kto cię wołał, odpowiedz: ‘Mów, Panie, bo sługa Twój 
słucha’”. Odszedł Samuel i położył się spać na swoim miejscu. 
Przybył Pan i stanąwszy zawołał jak poprzednim razem: »Samuelu, 
Samuelu!« Samuel odpowiedział: „Mów, bo sługa Twój słucha”. 
Samuel dorastał, a Pan był z nim. Nie pozwolił upaść żadnemu jego słowu 
na ziemię. 

PSALM RESPONSORYJNYPSALM RESPONSORYJNYPSALM RESPONSORYJNYPSALM RESPONSORYJNYPs 40 

REFREN: Przychodzę, BPrzychodzę, BPrzychodzę, BPrzychodzę, Boże, pełnić Twoją wolęoże, pełnić Twoją wolęoże, pełnić Twoją wolęoże, 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. 

Z Z Z Z PIERWSZEGO LISTU ŚWIPIERWSZEGO LISTU ŚWIPIERWSZEGO LISTU ŚWIPIERWSZEGO LISTU ŚWIĘTEGO ĘTEGO ĘTEGO ĘTEGO PPPPAWŁA AWŁA AWŁA AWŁA AAAAPOSTOŁA DO POSTOŁA DO POSTOŁA DO POSTOŁA DO KKKKORYNTIANORYNTIANORYNTIANORYNTIAN1 Kor 6,13c-15a.17-20 

Bracia: 
Ciało nie jest dla rozpusty, ale dla Pana, a Pan dla ciała. Bóg zaś i Pana 
wskrzesił, i nas również swą mocą wskrzesi z martwych. 
Czyż nie wiecie, że wasze ciała są członkami Chrystusa? Ten zaś, kto się 
łączy z Panem, jest z Nim jednym duchem. 
Strzeżcie się rozpusty; wszelki grzech popełniony przez człowieka jest 
na zewnątrz ciała; kto zaś grzeszy rozpustą, przeciwko własnemu ciału 
grzeszy. 
Czyż nie wiecie, że ciało wasze jest przybytkiem Ducha Świętego, który 
w was jest, a którego macie od Boga, i że już nie należycie do samych 
siebie? Za wielką bowiem cenę zostaliście nabyci. Chwalcie więc Boga 
w waszym ciele! 

AKLAMACJAAKLAMACJAAKLAMACJAAKLAMACJAJ 1,41.17b Alleluja, AAlleluja, AAlleluja, AAlleluja, Alleluja, Allelujalleluja, Allelujalleluja, Allelujalleluja, Alleluja 
Znaleźliśmy Mesjasza, to znaczy Chrystusa, 

łaska i prawda przyszły przez Niego. 

SŁOWA SŁOWA SŁOWA SŁOWA EEEEWANGELII WEDŁUG ŚWWANGELII WEDŁUG ŚWWANGELII WEDŁUG ŚWWANGELII WEDŁUG ŚW....    JJJJANAANAANAANAJ 1,35-42 

Jan stał wraz z dwoma swoimi uczniami i gdy zobaczył przechodzącego 
Jezusa, rzekł: „Oto Baranek Boży”. Dwaj uczniowie usłyszeli, jak mówił, 
i poszli za Jezusem. Jezus zaś odwróciwszy się i ujrzawszy, że oni idą 
za Nim, rzekł do nich: »Czego szukacie?« 
Oni powiedzieli do Niego: „Rabbi, to znaczy: Nauczycielu, gdzie 
mieszkasz?” 
Odpowiedział im: »Chodźcie, a zobaczycie«. Poszli więc i zobaczyli, gdzie 
mieszka, i tego dnia pozostali u Niego. Było to około godziny dziesiątej. 
Jednym z dwóch, którzy to usłyszeli od Jana i poszli za Nim, był Andrzej, 
brat Szymona Piotra. Ten spotkał najpierw swego brata i rzekł do niego: 
„Znaleźliśmy Mesjasza”, to znaczy: Chrystusa. I przyprowadził go 
do Jezusa. 
A Jezus wejrzawszy na niego rzekł: »Ty jesteś Szymon, syn Jana, ty 
będziesz się nazywał Kefas«, to znaczy: Piotr. 

PATRON TYGODNIA:    ŚWŚWŚWŚW....    HHHHENRYKENRYKENRYKENRYK Z  Z  Z  Z UUUUPPSALIPPSALIPPSALIPPSALI, BISKUP I MĘCZENNIK 
Pochodził prawdopodobnie z Anglii. Do Szwecji przybyć miał w 1153 towarzysząc 
legatowi papieskiemu, kard. Mikołajowi Breakspear z Albano, późniejszemu 
papieżowi Hadrianowi IV. Został biskupem ówczesnej stolicy Szwecji, Uppsali. 
Tamże zacząć miał budowę katedry - dokończył ją później król św. Eryk IX 
(†1160). Ci dwaj mężowie wspólnie wyprawić się mieli się na krucjatę 

do pogańskiej Finlandii. Eryk odniósł zwycięstwo 
a Henryk pozostał na stałe, gdzie podjął 

działalność misyjną i organizowanie Kościoła. 
W 1156 na zamarzniętej tafli jeziora Kyulo 

zamordowany miał zostać przez wieśniaka 
imieniem Lalli, którego wcześniej obłożył 
kanoniczną klątwą za zabójstwo. Być mo-
że przyczyną śmierci była grabież – poda-
nie głosi, że bandyta nie mogąc zdjąć 
z palca biskupa pierścienia, odrąbał mu 
go… Tradycja ta każe też Lalli poku-
tować za niecny czyn do końca życia… 
Ciało Henryka złożono najpierw w No-
usis (Nousiajnen), gdzie ku jego czci 
wystawiono kościół. Na cześć publiczną 
św. Henryka miał zezwolić już Hadrian 

IV już w 1158, w odpowiedzi na cuda, 
które miały mieć miejsce za wstawiennic-
twem świętego (odnotowane w Vita – zycio-

rysie opracowanym w związku z przeniesieniem 
relikwii w 1300 do Abo). dokończenie na odwrocie… 
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INFORMACJE PARAFIALNE (PATRZ TEŻ WWW.SWZYGMUNT.KNC.PL) 
 18.I (niedziela) 

 Rozpoczęcie w Kościele Powszechnym już 101 Tygodnia 
Modlitw o Jedność Chrześcijan, obchodzonego w tym roku 
pod hasłem: „Aby byli jedno w Twoim ręku”Ez 37, 17. 
Tegoroczny Tydzień Modlitw o Jedność Chrześcijan ma 
ukazać, że jedność wyznawców Chrystusa przyczynia się 
do odnowienia ludzkości. 

 W sposób szczególny w tej intencji modlić się 
będziemy 23.I (piątek) na Mszy św. o 18:00. 

 Program nabożeństw ekumenicznych całego Tygodnia 
wywieszony jest w gablocie przed kościołem. 

Sprawę zjednoczenia wszystkich Kościołów Chrześcijań-
skich polecamy! modlitwie wszystkich Państwa. 

 Spotkanie dzieci klas II i ich rodziców przygotowujące do 
I Komunii św. na Mszy św. o 18:00. Obecność 
przynajmniej jednego z rodziców obowiązkowa. 

 19-24.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 Bóg zapłać! 

 Na stoliku w kościele wyłożone są ulotki, wyjaśniające sposób 
wypełnienia formularza PIT w celu przekazania 1% podatku – 
w ramach rozliczenia za rok 2008 - na rzecz Caritas 
Archidiecezji Warszawskiej. Pamiętajmy - Caritas, jako 
organizacja charytatywna, wspomaga ludzi szczególnie 
potrzebujących naszej pomocy! 

 Chrzty w styczniu w 4tą niedzielę miesiąca, 25.I, na sumie. 
 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! 
PROGRAM WIZYTACJI DUSZPASTERSKIEJ (KOLĘDA) 

W najbliższym czasie Księża pragną złożyć wizytę mieszkańcom 
następujących wiosek: 

 19.I (poniedziałek): Turowice, przy szosie; oraz 
Kawęczyn i Turowice, od Wierzbówki 
do szosy – dwóch księży od 9:30 

 20.I (wtorek): Słomczyn, ul. Jabłoniowa, od Kawęczynka – 
jeden ksiądz od 16:00; oraz 
Słomczyn, ul. Wilanowska 133, Śnieżna, Waga-
rowa, Urocza, Wiosenna – jeden ksiądz od 16:00 

 21.I (środa): Słomczyn, ul. Wilanowska, numery nieparzyste 
– dwóch księży od 16:00 

 22.I (czwartek): Szymanów – 2 księży od 9.30 
 23.I (piątek): Cieciszew, rolniczy – jeden ksiądz od 9:30; oraz 

Słomczyn, ul. Wilanowska, numery parzyste, 
od szkoły – jeden ksiądz od 16:00 

 24.I (sobota): Słomczyn, ul. Baczyńskiego i Wiślana – dwóch 
księży od 9:30 

Księża proszą o podwożenie na kolędę i zewnętrzny znak, że 
wizyta księdza JEST OCZEKIWANA. 

PATRON TYGODNIA:    ŚWŚWŚWŚW....    HHHHENRYK Z ENRYK Z ENRYK Z ENRYK Z UUUUPPSALIPPSALIPPSALIPPSALI, dokończenie 
W 1720 na rozkaz cara Piotra I Wielkiego relikwie św. Henryka wywieziono z Abo 
(Turek) do Rosji. Tam zaginęły. Przetrwać miała tylko relikwia kości przedramienia 
przechowywana w relikwiarzu w Abo (kapituła tamtejszej katedry na pamiątkę 
śmierci Henryka za swój herb przyjęła wizerunek palca wraz z pierścieniem). 
Do Polski kult św. Henryka wprowadził król Zygmunt III Waza (†1632), gdy u Sto-
licy Apostolskiej wyjednał przywilej, by w liturgicznym kalendarzu polskim znaleźli 
miejsce także święci Szwecji, jego ojczyzny. 
Henryk jest patronem Finlandii. (uroczystość 19 stycznia) 
il (na str. #1).: ŚW. HENRYK Z UPPSALI, ok. 1332, pieczęć bpa Benedykta Fińskiego; 
źródło: en.wikipedia.org 

POLSKIE MADONNY (110): MATKA BOŻA POCIESZENIA W KAWNICACH 

Matka Boska miała być związana z parafią w Wysokim Kole od samego 
zarania. Pierwszy kościół ponoć został wzniesiony na miejscu wskazanym 
przez Nią. Uczynić to miała poprzez lokalnego rolnika, któremu odmówiły 
posłuszeństwa woły podczas orki. Zaniepokojone pięknym śpiewem, który 
podobnie jak promieniujące światło wydawał się dochodzić z ziemi, 
przystanęły. Rolnik zaczął rozgrzebywać glebę i znalazł mały obraz Matki 

Bożej… Obraz z czasem uległ zniszczeniu i zastąpić go miano nowym, 
odsprzedanym tanio przez lokalnego artystę. Umieszczono go w kościele 
i od tego czasu modlący się przed obrazem do Matki Bożej zaczęli 
doznawać wiele łask… 

Tyle legenda. Wiadomo, że ob-
raz Matki Bożej w Kawnicach 
znajdował się pierwotnie na 
dworze lokalnego dziedzica. 
Stanisława Gorzewskiego. Po-
dobno sprowadzony został 
ok. 1608 ze Lwowa (olejny na 
płótnie i desce, styl ikon 
bizantyjskich, 103×132 cm, 
prawd. XVI w.) w akcie ekspiacji 
za sprzeniewierzenia wierze 
Kościoła w związku z szerzącą 
się schizmą luterańską (protes-
tantem był ojciec wspomnia-
nego dziedzica, Hieronim…). 
Stanisław oddał świątynię 
katolikom i umieścił w niej 
obraz Matki Bożej. 
W XVII w. obraz zasłynął wie-
loma łaskami. Wtedy też do Ka-
wnic zaczęły trafiać pierwsze 
pielgrzymki. W XVIII w. łamały 

one sztuczny podział Wielkopolski, przeciętej granicą zaborczą Prus i Rosji 
przebiegającą w pobliżu Kawnic. 
W czasie II wojny światowej Niemcy zrównali kościół w Kawnicach z ziemią 
i zasiali łubin. Zrabowano wota, zniszczono księgi łask i cudów. Wizerunek 
przeniesiono do Goliny, do szkoły Hitlerjugend. Tam ukrył go odważny 
stróż, p. Wasiak, na strychu szkoły, gdzie przetrwał czas pogardy. 
1.IX.1774, w rocznicę wybuchu II wojny św. na głowę Kawnickiej Matki 
Pocieszenia korony papieskie włożył kard. Stefan Wyszyński, prymas 
Polskii, w asyście abpa poznańskiego Antoniego Baraniaka. 
adres: kościół M.B. Pocieszenia i Nieustającej Pomocy, XX.Salezjanie, 62-591 Kawnice 
 źródło: kawnice.pl 

POCZET PAPIEŻY (131): JAN XII 
Oktawian urodził się około 937. Był synem księcia Alberyka II ze Spoleto. 
Alberyk na łożu śmierci wymusił przysięgę szlachty rzymskiej i du-
chowieństwa, że po śmierci papieża Agapita II na Stolicę Piotrową 
zostanie wybrany Oktawian (w sprzeczności z dekretem Symmacha z 499 
zabraniającego wyznaczania następcy za życia urzędującego papieża). 
Wstępując na tron Oktawian przyjął imię Jana. Miał 18 lat i był osobą 
świecką. Połączył w swoim ręku władzę świecką i duchowną. Dążąc 
do wzmocnienia Państwa Kościelnego, w swoich zmaganiach z królem 
Włoch Berengariuszem, wezwał na pomoc króla Niemiec, Ottona I Wiel-
kiego, którego w 962 koronował na cesarza, a jego żonę na cesarzową. 
Ten akt związał Stolicę Apostolską z cesarstwem – nazywanym aż do 
1806 Świętym Cesarstwem Rzymskim – i nakładał na Ottona I Wielkiego 
i jego następców moralny obowiązek obrony papiestwa (Privilegium 

Ottonianum). 
Po wyjeździe Ottona z Rzymu Jan zaczął 
spiskować politycznie przeciwko 
cesarzowi, chcąc mieć w nim 
protektora a nie suzerena. Cześć 
szlachty rzymskiej zgorszona 
niemoralnym stylem życia papieża 
(wiedza o tym pochodzi wszelako 
z wrogich Janowi źródeł) wywołała 
zamieszki i wezwała cesarza na po-
moc. Jan uciekł do Tivoli. W 963 
w bazylice św. Piotra zwołano synod, 

na którym Janowi postawiono zarzuty 
mężobójstwa, krzywoprzysięstwa, profanacji 

i kazirodztwa. Papież odmówił przybycia na synod, został więc złożony 
z urzędu. Na urząd papieski powołano urzędnika watykańskiego, Leona 
VIII, dwukrotnie łamiąc zasady kanoniczne: sądzono papieża i wybrano 
osobę świecką, dlatego też ten wybór został dość powszechnie potępiony. 
Po wyjeździe Ottona Jan powrócił do Rzymu a Leon musiał uciekać. 
Na zwołanym synodzie anulowano wybór Leona VIII i wyklęto go. Gdy 
jednakże Otton I ponownie przybył do Rzymu to Jan XII opuścił Wieczne 
Miasto i udał się do Kampanii, gdzie w 964 zmarł. 

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

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 mgr Marcin KLOTZ 
 
 


