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„Po to bowiem Chrystus umarł i powrócił do życia, by zapanować tak nad umarłymi, jak nad żywymi”Rz 14, 9. Wniebowstąpienie Chrystusa oznacza Jego 

uczestnictwo, razem z człowieczeństwem, w mocy i władzy samego Boga. Jezus Chrystus jest Panem i dlatego posiada wszelką władzę 450 w niebie i na ziemi. 

Jest On „ponad wszelką Zwierzchnością i Władzą, i Mocą, i Panowaniem”, ponieważ Ojciec „wszystko poddał pod Jego stopy”Ef 1, 20-22. Chrystus jest Panem 

wszechświataPor. Ef 4,10;1 Kor 15, 24. 27-28 i historii. W Nim historia człowieka, a nawet całe stworzenie osiąga swoją „rekapitulację”Por. Ef 1, 10, swoje transcendentne 

wypełnienie. 518 [KKK, 668] 

PIERWSZA NIEDZIELA ADWENTU 

 
SĄD OSTATECZNY, naśladowca Jeana le TAVERNIER  (tworzył ok. 1434-60, Niderlandy), ok. 1450-1460, 

z Godzinek Filipa z Burgundii, miniatura, 8070 mm, Koninklijke Bibliotheek; źródło: racer.kb.nl 

Z KSIĘGI PROROKA JEREMIASZAJr 33,14-16 

Pan mówi: »Oto nadchodzą dni, kiedy wypełnię pomyślną zapowiedź, jaką 

obwieściłem domowi izraelskiemu i domowi judzkiemu. 

W owych dniach i w owym czasie wzbudzę Dawidowi potomka 

sprawiedliwego; będzie on wymierzał prawo i sprawiedliwość na ziemi. 

W owych dniach Juda dostąpi zbawienia, a Jerozolima będzie mieszkała 

bezpiecznie. To zaś jest imię, którym ją będą nazywać: ‘Pan naszą 

sprawiedliwością’«. 

PSALM RESPONSORYJNYPs 25 

REFREN: Do Ciebie, Panie, wznoszę moją duszę 

Daj mi poznać, Twoje drogi, Panie, 

naucz mnie chodzić Twoimi ścieżkami. 

Prowadź mnie w prawdzie według Twych pouczeń, 

Boże i Zbawco, w Tobie mam nadzieję. 

Dobry jest Pan i prawy, 

dlatego wskazuje drogę grzesznikom. 

Pomaga pokornym czynić dobrze, 

pokornych uczy dróg swoich. 

Wszystkie ścieżki Pana są pewne i pełne łaski 

dla strzegących Jego praw i przymierza. 

Bóg powierza swe zamiary tym, którzy się Go boją, 

i objawia im swoje przymierze. 

Z PIERWSZEGO LISTU ŚWIĘTEGO PAWŁA APOSTOŁA DO TESALONICZAN1 Tes 3,12-4,2 

Bracia: 

Pan niech pomnoży liczbę waszą i niech spotęguje waszą wzajemną 

miłość dla wszystkich, jaką i my mamy dla was; aby serca wasze 

utwierdzone zostały jako nienaganne w świętości wobec Boga, Ojca 

naszego, na przyjście Pana naszego Jezusa wraz ze wszystkimi Jego 

świętymi. 

A na koniec, bracia, prosimy i zaklinamy was w Panu Jezusie: według tego, 

coście od nas przejęli w sprawie sposobu postępowania i podobania się 

Bogu i jak już postępujecie, stawajcie się coraz doskonalszymi! Wiecie 

przecież, jakie nakazy daliśmy wam przez Pana Jezusa. 

AKLAMACJAPs 85,8 Alleluja, Alleluja, Alleluja 

Okaż nam, Panie, łaskę swoją, 

i daj nam swoje zbawienie. 

SŁOWA EWANGELII WEDŁUG ŚW. ŁUKASZAŁk 21,25-28.34-36 

Jezus powiedział do swoich uczniów: 

»Będą znaki na słońcu, księżycu i gwiazdach, a na ziemi trwoga narodów 

bezradnych wobec szumu morza i jego nawałnicy. Ludzie mdleć będą ze 

strachu, w oczekiwaniu wydarzeń zagrażających ziemi. Albowiem moce 

niebios zostaną wstrząśnięte. Wtedy ujrzą Syna Człowieczego, 

przychodzącego na obłoku z wielką mocą i chwałą. A gdy się to dziać 

zacznie, nabierzcie ducha i podnieście głowy, ponieważ zbliża się wasze 

odkupienie. 

Uważajcie na siebie, aby wasze serca nie były ociężałe wskutek obżarstwa, 

pijaństwa i trosk doczesnych, żeby ten dzień nie przypadł na was 

znienacka jak potrzask. Przyjdzie on bowiem na wszystkich, którzy 

mieszkają na całej ziemi. Czuwajcie więc i módlcie się w każdym czasie, 

abyście mogli uniknąć tego wszystkiego, co ma nastąpić, i stanąć przed 

Synem Człowieczym«. 

PATRONKA TYGODNIA: BŁ. MARIA KLEMENTYNA ANUARITA NENGAPETA 
Nengapeta urodziła się w 1939 (1941?) w Wamba, w Beligijskim Kongo (dziś 
Demokratyczna Republika Konga). Była czwartą z sześciu dziewczynek w roz-
wiedzionej rodzinie… Gdy poszła do szkoły przypisano jej imię siostry Anuarity, 
i tak już pozostało. Rodzicie byli animistami, ale gdy miała 6 lat została 
ochrzczona, w tym samym dniu, co jej matka. 

W 1957, gdy w wiosce pojawiła się ciężarówka, by zabrać postulantki do Zgro-
madzenia Sióstr Świętej Rodziny (Jamaa Takatifu) w Bafwabaka, Anuarita zdołała 
się nań dostać niezauważona… Rozpoczęła nowicjat i w 1959 przyjęła pierwsze 
święcenia. Na ceremonii (przybrała imiona Marii Klementyny) obecni byli oboje 
rodzice z darami dla Zgromadzenia… 

W zakonie pełniła rozmaite role: nauczycielki 
dziewcząt, zakrystianki, pielęgniarki, kucharki… Jej 
motto „służyć i uszczęśliwiać innych” praktyczny 
wyraz miało w sposobie relacji z podopiecznymi, 
w szczególności tymi „gorszymi”, „słabszymi”, oraz 
podejmowaniu zadań, których inni unikali. 

W 1964 kraj ogarnęła wojna domowa. Gdy Bafwa-
bakę zajęła jedna ze stron, siostry Świętej Rodziny 
załadowano na ciężarówkę i wywieziono do Isiro… 

Anuarita musiała coś przeczuwać: „Siostry, wiem, że 
niebawem umrę"… Na miejscu Anuaritę upatrzył 
sobie dowodzący. Kazał ją sobie przyprowadzić… 

Gdy Anuarita, zdecydowana bronić dziewictwa, 
zaprotestowała, dowodzący nakazał przywieźć ją 
siłą. Pojawił się niejaki pułkownik Piere Colombe. 
I jemu odmówiła, zawleczono ją więc siłą do 
samochodu. Stamtąd, gdy umyślny odszedł po 
pozostawione w domu kluczyki, próbowała uciec… 

Schwytano ją, broniła się powtarzając, że „woli umrzeć niż popełnić grzech”. 
Odmowa, i prośba „zabijcie tylko mnie…”, rozwścieczyła pułkownika, który na-
kazał ją zakłuć bagnetami. Zdążyła tylko powiedzieć „Wybaczam ci, bo nie wiesz 
co czynisz”, po czym dźgnięto ją 4-5 razy. Słyszano jeszcze „Tego pragnęłam…”, 
po czym Colombe oddał strzał z pistoletu… 

Pochowano ją w masowym grobie. Osiem miesięcy później ekshumowano go. 
W kieszeni Anuarity znaleziono figurkę Matki Bożej, którą w jakiś sposób udało się 
jej zachować… Ciało Anuarity przeniesiono do katedry w Isiro… 

Beatyfikował ją, w obecności jej matki, ojca i czterech sióstr, Jan Paweł II 
w Kinszasie w 1985, w święto Wniebowstąpienia Matki Bożej. Powiedział wtedy: 
„Anuarita wykazała się odwagą godną wielkiego szeregu męczenników, 
poczynając od św. Szczepana w Jerozolimie, którzy rozświetlają historię Kościoła 
heroicznym naśladowaniem Chrystusa”. (uroczystość 29 listopada) 

il.: BŁ. MARIA KLEMENTYNA ANUARITA NENGAPETA; źródło: www.brewiarz.pl 

http://www.swzygmunt.knc.pl/
http://racer.kb.nl/pregvn/MIMI/MIMI_76F2/MIMI_76F2_036R_MIN.JPG
http://www.brewiarz.pl/czytelnia/swieci/11-29.php3
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INFORMACJE PARAFIALNE 
 29.XI (niedziela): I NIEDZIELA ADWENTU. 

 Rozpoczyna się czas oczekiwania i przygotowania na Bo-

że Narodzenie! 

 Dziękujemy za ofiary składane na utrzymanie naszego 
Seminarium w Warszawie. 

 Poczynając od I niedzieli adwentu: 
 Pan organista rozprowadza, przed i po Mszach św., 

opłatki w zakrystii kościoła, po lewej stronie. 
 W zakrystii po lewej stronie sprzedawane są świece 

Caritas. Zebrane ofiary będą przeznaczone 

na potrzeby Caritas, która organizuje wigilie dla naj-

biedniejszych. 
 RORATY będą odprawiane w dni powszednie o 7:00. 

Zapraszamy! dzieci i młodzież ze szkół podstawowych i gim-

nazjalnych. Przychodząc przynosimy ze sobą lampiony 
lub świece, symbolizujące rozpraszanie ciemności. Prawdzi-
wym Światłem rozpraszającym ciemności zła i grzechu jest 
Chrystus, na którego przyjście się przygotowujemy! 

 3.XII (czwartek): PIERWSZY CZWARTEK MIESIĄCA. 
 Msza św. wotywna o Chrystusie Najwyższym i Wiecznym 

Kapłanie o 18:00. Podczas Mszy św. modlitwy o powo-
łania kapłańskie i zakonne z naszej parafii. Zapraszamy! 

do wspólnej modlitwy w tak ważnej sprawie! 
 4.XII (piątek): 1-SZY PIĄTEK MIESIĄCA. 

 Msze św. ku czci Najświętszego Serca Pana Jezusa: 
 o 15:45 dla dzieci; 
 o 18:00. 
 pamiętajmy: o 7:00 RORATY (zapraszamy! dzieci); 

 Spowiedź 1szo-piątkowa ½ godz. przed każdą Mszą św. 
 4.XII (piątek): Rozpoczyna się roczny cykl spotkań dla kobiet 

„W drodze do szczęścia” prowadzony przez psychologa, 
p. Monikę Gołębiowską. Spotkania będą się odbywać 
w Domu Ludowym w Słomczynie, w każdy pierwszy piątek 
miesiąca, o 18:30. Wstęp wolny. Zapraszamy! 

 5.XII (sobota): 1-SZA SOBOTA MIESIĄCA. Na Mszy św. o 18:00, 

oddając hołd Niepokalanemu Sercu Maryi, modlić się będzie-
my o trzeźwość i bezpieczeństwo jazdy na drogach. 

 6.XII (niedziela): Dzień modlitwy za Kościół na Wschodzie. 

Hasłem tegorocznego dnia są słowa „Bądźmy świadkami 
Miłości”. Zbierana z tej okazji taca to nasza pomoc dla koś-
cioła na wschodzie, w którym modlą się i nasi rodacy. 
W gablocie znajduje się plakat poświęcony tej okazji. 

 6-8.XII (niedziela-wtorek): Tradycyjne 40-GODZINNE NABOŻEŃSTWO 

EUCHARYSTYCZNE połączone z REKOLEKCJAMI ADWENTOWYMI. 
Program – patrz obok. Gorąco zachęcamy! do udziału w tym 

duchowym przygotowaniu na Święta Bożego Narodzenia. 
 8.XII (wtorek): Uroczystość Niepokalanego Poczęcia Najświę-

tszej Maryi Panny. Na Mszy św. o 10:30 poświęcenie ornatu 
Maryjnego – daru, na rzecz parafii, tegorocznych pielgrzy-
mów do Częstochowy. Serdecznie Bóg zapłać! 

 Prosimy o zapoznanie się z ulotkami, przygotowanymi przez 
Parafialny Zespół Caritas, o zakresie prowadzonej 

działalności charytatywnej. Należy do niej pomoc 
rodzinom w trudnej sytuacji materialnej, osobom 
przewlekle chorym (zwłaszcza hospicjum domowe),      

wypożyczanie sprzętu medycznego, itp. 
 Chrzty w grudniu, tradycyjnie, w 1szy dzień Świąt Bożego 

Narodzenia, 25.XII, na Mszy św. o 12:00. Zgłoszenia do 
19.XII w kancelarii. Przygotowanie przed chrztem dla 
rodziców i chrzestnych 20.XII po sumie, w kościele. 

 Zachęcamy do lektury prasy i wydawnictw katolickich! 

WITAMY! 
22.XI.2009 do grona członków Kościoła Powszechnego i naszej parafii 
przyjęta została, w SAKRAMENCIE CHRZTU ŚWIĘTEGO: 

 Dagmara Maria OSUCH, Parcela  

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

PROGRAM 40-GODZINNEGO NABOŻEŃSTWA EUCHARYSTYCZNEGO 

 6.XII (niedziela), IIGA
 NIEDZIELA ADWENTU: 

 8:45, 12:00, 18:00  Msze św. z nauką rekolekcyjną 
dla DOROSŁYCH 

 10:30  Msza św. z nauką rekolekcyjną dla GIMNAZJUM 

i SZKOŁY ŚREDNIEJ 
Uwaga: Uczniowie szkół podstawowych przychodzą z rodzicami, 

na wybraną godzinę. 
 13:00  Wspólna Modlitwa Różańcowa 

i spotkanie Kół Żywego Różańca 
 13:00 – 15:30  OSOBISTA ADORACJA NAJŚWIĘTSZEGO 

SAKRAMENTU 
 15:00  Koronka do Bożego Miłosierdzia 

 7.XII (poniedziałek): 

 7:00  Roraty i wystawienie Najświętszego Sakramentu 

 7:45–10:30, 15:00–15:45, 16:30–18:00  

OSOBISTA ADORACJA NAJŚWIĘTSZEGO SAKRAMENTU 
 10:30  Msza św. z nauką rekolekcyjną dla DOROSŁYCH 
 15:00  Koronka do Bożego Miłosierdzia 
 16:00  Nabożeństwo adoracyjno-pokutne ze spowiedzią 

dla uczniów SZKÓŁ PODSTAWOWYCH 

oraz I i II KL. GIMNAZJUM 
 18:00  Msza św. z nauką rekolekcyjną dla DOROSŁYCH 

 8.XII (wtorek): 

 7:00  Roraty i wystawienie Najświętszego Sakramentu 
 7:45–10:30, 15:00–15:45, 16:30–18:00  

OSOBISTA ADORACJA NAJŚWIĘTSZEGO SAKRAMENTU 
 10:30  Msza św. z nauką rekolekcyjną dla DOROSŁYCH 
 15:00  Koronka do Bożego Miłosierdzia 
 15:45  Msza św. dla SZKOŁY PODSTAWOWEJ 

oraz I i II KL. GIMNAZJUM 
 18:00  Wspólna Msza św. dla MŁODZIEŻY i DOROSŁYCH 

na zakończenie Rekolekcji 
SPOWIEDŹ (DLA DOROSŁYCH) 

 7.XII (poniedziałek)  10:00 – 11:30, 16:30 – 18:30 

 codziennie  ½ godz. przed każdą Mszą św. 

INTENCJE MSZALNE I MODLITEWNE 

29.XI 
(niedziela) 

8:45 † Zofii Kazimierza Bujeńczyk 

10:30 † Andrzeja i Stanisława Kwietnia 

12:00 ZA PARAFIAN 

18:00 
† Genowefy Stanisława Odolińskich 

Zbigniewa Kreszkiewicza 
Zbigniewa Gołębiowskiego 

30.XI 
(poniedziałek) 

7:30  

  

1.XII 
(wtorek) 

7:00 † Marty Kasprzyk 

  

2.XII 
(środa) 

7:00  

  

3.XII 
(czwartek) 

7:00  

18:00  

4.XII 
(piątek) 

7:00 † Barbary Kornaszewskiej 

15:45  

18:00 † Anny Franciszka i Rafała Kornaszewskich 

5.XII 
(sobota) 

7:00 
† Henryka Kozakiewicza 

w 30tym dniu od pogrzebu 

17:30 
† Stanisława Kamacia 

w 30tym dniu od śmierci 

18:00 
† Sławomira Piotrowskiego w 2gą rocznicę śmierci 

Bolesława Chruścickiego w 26tą rocznicę śmierci 
Macieja Sabały Jana i Janiny Kulczyków 

18:30 Dziękczynno-błagalna dla Honoraty 

 

MSZE 

ŚWIĘTE 

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

święta pracujące: 08:45, 18:00 

dni powszednie: Patrz – intencje parafialne 

KANCELARIA 

PARAFIALNA 

tel. (22) 754 47 32, fax. (22) 754 41 02; e-mail: swzygmunt.slomczyn@op.pl 

pon. wt. śr. pt. 09:00–10:00 

pon. wt. czw. 16:00–17:00 

soboty, niedziele i święta: Nieczynna 

WWW www.swzygmunt.knc.pl 
 

KSIĘŻA Proboszcz Józef NOWACKI, Wikariusz Kamil NOWACKI 
 

http://www.swzygmunt.knc.pl/

