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Od początku aż do „pełni czasu” Ga 4, 4 współne posłanie Słowa i Ducha Ojca pozostaje ukryte, ale wciąż działa. Duch Boży przygotowuje czas 122 Mesjasza 

i chociaż ani Duch, ani Słowo nie są jeszcze w pełni objawieni, są już obiecani, aby ich oczekiwano i przyjęto, gdy się objawią. Dlatego gdy Kościół czyta Stary 

TestamentPor. 2 Kor 3, 14, zgłębia w nimPor. J 5, 39. 46 to, co Duch Święty, „który mówił przez proroków”, chce nam powiedzieć o Chrystusie.107 [KKK, 702] 

TRZECIA NIEDZIELA ADWENTU 

 
NAUCZANIE JANA CHRZCICIELA, BACICCIO, (1639, Genua - 1709, Rzym), ok. 1690, olejny na płótnie, 

181×172 cm, Musée du Louvre, Paryż; źródło: www.wga.hu 

Z KSIĘGI PROROKA SOFONIASZASo 3,14–18a 

Wyśpiewuj, Córo Syjońska, 

podnieś radosny okrzyk, Izraelu! 

Ciesz się i wesel z całego serca, 

Córo Jeruzalem! 

Pan oddalił wyroki na ciebie, 

usunął twego nieprzyjaciela; 

Król Izraela, Pan, jest pośród ciebie, 

już nie będziesz bała się złego. 

Owego dnia powiedzą Jerozolimie: 

„Nie bój się, Syjonie! 

Niech nie słabną twe ręce!”. 

Pan, twój Bóg jest pośród ciebie, 

Mocarz, który daje zbawienie. 

On uniesie się weselem nad tobą, 

odnowi swą miłość, 

wzniesie okrzyk radości, 

jak w dniu uroczystego święta. 

PSALM RESPONSORYJNY Iz 12,2–3,4bcd,5–6 

REFREN: Głośmy z weselem, Bóg jest między nami 

Oto Bóg jest moim zbawieniem, 

będę miał ufność i bać się nie będę. 

Bo Pan jest moją mocą i pieśnią, 

On stał się dla mnie zbawieniem. 

Wy zaś z weselem czerpać będziecie wodę 

ze zdrojów zbawienia. 

Chwalcie Pana, wzywajcie Jego imienia, 

dajcie poznać Jego dzieła między narodami, 

przypominajcie, że wspaniałe jest imię Jego. 

Śpiewajcie Panu, bo uczynił wzniosłe rzeczy, 

niech to będzie wiadome po całej ziemi. 

Wznoś okrzyki i wołaj z radości, mieszkanko Syjonu 

bo wielki jest pośród ciebie, Święty Izraela. 

Z LISTU ŚWIĘTEGO PAWŁA APOSTOŁA DO FILIPIANFlp 4,4–7 

Bracia: 

Radujcie się zawsze w Panu; jeszcze raz powtarzam: radujcie się! Niech 

wasza łagodność będzie znana wszystkim ludziom: Pan jest blisko! O nic 

się już zbytnio nie troskajcie, ale w każdej sprawie wasze prośby 

przedstawiajcie Bogu w modlitwie i błaganiu z dziękczynieniem. 

A pokój Boży, który przewyższa wszelki umysł, będzie strzegł waszych serc 

i myśli w Chrystusie Jezusie. 

AKLAMACJAIz 61,1 Alleluja, Alleluja, Alleluja 

Duch Pański nade mną, 

posłał mnie głosić dobrą nowinę ubogim. 

SŁOWA EWANGELII WEDŁUG ŚW. ŁUKASZAŁk 3,10–18 

Gdy Jan nauczał nad Jordanem, pytały go tłumy: „Cóż mamy czynić?”. On 

im odpowiadał: „Kto ma dwie suknie, niech jedną da temu, który nie ma; 

a kto ma żywność, niech tak samo czyni”. 

Przychodzili także celnicy, żeby przyjąć chrzest, i pytali Go: „Nauczycielu, 

co mamy czynić?”. On im odpowiadał: „Nie pobierajcie nic więcej ponad 

to, ile wam wyznaczono”. 

Pytali go też i żołnierze: „A my, co mamy czynić?”. On im odpowiadał: 

„Nad nikim się nie znęcajcie i nikogo nie uciskajcie, lecz poprzestawajcie 

na swoim żołdzie”. 

Gdy więc lud oczekiwał z napięciem i wszyscy snuli domysły w sercach 

co do Jana, czy nie jest on Mesjaszem, on tak przemówił do wszystkich: 

„Ja was chrzczę wodą; lecz idzie mocniejszy ode mnie, któremu nie jestem 

godzien rozwiązać rzemyka u sandałów. On chrzcić was będzie Duchem 

Świętym i ogniem. Ma On wiejadło w ręku dla oczyszczenia swego omłotu: 

pszenicę zbierze do spichrza, a plewy spali w ogniu nieugaszonym”. 

Wiele też innych napomnień dawał ludowi i głosił dobrą nowinę. 

PATRON TYGODNIA: BŁ. CARLO STEEB, KAPŁAN 
Jan Henryk Karol Steeb urodził się w 1773 w Tybindze w protestanckiej rodzinie 
bogatego i wpływowego kupca wełną, właściciela gospody i hotelu, i zarządcy 
dóbr księcia Wirtembergii. Sześcioro rodzeństwa zmarło w dzieciństwie, wieku 
dojrzałego dożyła tylko jedna siostra… 

16-letniego chłopca ojciec wysłał, dla nauki 
języka i praktyk międzynarodowej komercji, 
do Paryża, a trzy lata później do Werony, 
aktywnej w handlu wełną. Niespodziewanie 
jednak Carlo (jak go tam zwano), pod wpły-
wem lektury m. in. dzieł Bossueta i rozmów 
z lokalną elitą – dostąpił błogosławieństwa 
nawrócenia i już w parę miesięcy po przy-
jeździe zaczął studiować katolicką teologię! 

Gdy w 1796 przyjął święcenia kapłańskie 
ojciec wydziedziczył go a rodzina zerwała 
z nim wszelkie kontakty… 

Rozpoczął pracę wśród najuboższych, 
chorych, a także więźniów. Przez 18 lat 
służył w szpitalach, posługując rannym 
żołnierzom, którzy przewijali się przez Weronę 
w rezultacie długotrwałej wojny między austria-
ckim cesarstwem Habsburgów a Napoleonem. 
Dał się poznać jako wielki spowiednik, powiernik, tłumacz, a przede wszystkich 
kapłan dusz… 

W 1840, po wyleczeniu z tyfusu (napisał nawet testament, ale jego duchowy 
opiekun miał mu powiedzieć, że „twoja godzina nastała – Pan oczekuje od ciebie 
wielkich rzeczy”…), poczuł konieczność nadania formalnych i trwałych ram 
prowadzonej przez siebie działalności charytatywnej. I w ten sposób, wraz z sios-
trą Vincenzą Luizą Poloni, której był spowiednikiem, założył, w dwóch małych 
pokoikach, Instytut Sióstr Miłosierdzia (Sorelle della Misericordia, Istituto 
di Verona). Wkrótce zgromadzenie rozlało się poza miasto założenia i dziś 
ok. 1200 sióstr pracuje w Europie, Ameryce Południowej i Afryce… 

Carlo, „dobry samarytanin z Werony”, umarł w 1856 w opinii świętości. 
Pochowany został we właśnie ukończonym kościele założonego przez siebie 
zgromadzenia w Weronie… 

Beatyfikował go Paweł VI w 1975. Powiedział wtedy: „Był człowiekiem niewielu 
słów, ale wielu czynów i głębokiej, czułej wiary, oraz niezłomnej woli […] Historia 
jego życia, wydawałoby się jednostajnego i monotonnego, była jednak jak posługa 
lekarza, zawsze gotowego, zawsze dostępnego, […] »sługi Chrystusa i szafarza 
tajemnic Bożych«

Por 1 Kor 4, 1
”. (uroczystość 15 grudnia) 

il.: BŁ CARLO STEEB; źródło: www.kinderhaus-carlo-steeb.de 

http://www.swzygmunt.knc.pl/
http://www.wga.hu/frames-e.html?/html/b/baciccio/preachin.html
http://www.kinderhaus-carlo-steeb.de/carlo_steeb.htm
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INFORMACJE PARAFIALNE 
 RORATY są odprawiane codziennie, w dni powszednie, 

o 7:00. Zapraszamy! dzieci (szczególnie kl. II i III) i młodzież. 

 W czasie adwentu: 
 Pan organista rozprowadza, przed i po Mszach św., 

opłatki w zakrystii kościoła, po lewej stronie. 
 W zakrystii są do nabycia świece wigilijne Caritas. 

Dochód ze sprzedaży przeznaczony jest na sprawienie 
radości świątecznej dzieciom z domów dziecka i naj-
uboższych rodzin. Minimalna cena wynosi 5 zł. 

 13.XII (niedziela) 
 28 rocznica ogłoszenia stanu wojennego w Polsce. 

Polecajmy w modlitwach wszystkich, którzy ponieśli śmierć, 
byli bici i prześladowani. Módlmy się o pokój, sprawie-
dliwość i wolność religijną i polityczną dla naszej ojczyzny. 

 Parafialny Zespół Caritas oraz dzieci ze szkoły podsta-

wowej w Słomczynie sprzedają sianko na stół wigilijny, 
pierniki i aniołki. Ofiary przeznaczone będą na pomoc 
najbiedniejszym dzieciom naszej parafii. 

 18.XII (piątek): Dzień chorych. 
 Msza św. o 10:00. Po Komunii św. chorzy otrzymają 

Sakrament Namaszczenia Chorych. 
 Spowiedź dla chorych od 9:30. 
 Bezpośrednio po Mszy św i namaszczeniu Olejem św. 
zapraszamy! chorych do domu rekolekcyjnego na ciepłą 
herbatę i skromny poczęstunek. 

 Od 13:30 kapłani odwiedzać będą chorych w domach, 
z sakramentami Spowiedzi, Komunii i Namaszczenia Cho-
rych. Prosimy! o zgłaszanie nazwisk i adresów chorych 

do zakrystii. 
Każdy chory powinien przynajmniej 2 razy w roku przystąpić 
do sakramentu Spowiedzi św. i Komunii św., w kościele 
podczas Mszy św. w intencji chorych, albo w domu. 
Chrześcijańskim obowiązkiem jest troska o chorych, starszych, 
niedołężnych. Uczyńmy wszystko, aby i oni mogli przeżywać 
Święta Bożego Narodzenia w zjednoczeniu z Chrystusem. 

 20.XII (niedziela): Spotkanie dzieci klas II i ich rodziców 

przygotowujące do I Komunii św. na Mszy św. o 18:00. 
 W kościele zostały zamontowane szwedzkie panele ogrzewa-

jące ławki (zatwierdzone przez konserwatora zabytków – tylko 
takie ogrzewanie może być zainstalowane). Trwa okres prób 
i testów. Koszt ogrzewania został rozłożony na 3 raty. Pierwsza 
zostanie wpłacona po okresie testowym. 

 Na cmentarzu rozpoczęły sie prace porządkowe. Krzewy, 
których grubość nie przekracza 7 cm, można usuwać bez zgody 
konserwatora zieleni. Cmentarz miejsce spoczynku świętych, 
naszych najukochańszych i najbliższych, powinien być 
utrzymany w należnym dla tego świętego miejsca porządku. 
Prosimy, aby samowolnie nie sadzić krzewów - nawet ozdob-
nych - bez zgody administracji cmentarza. Wygląd cmentarza 
to troska wszystkich, którzy odwiedzają zmarłych. 

 Na stoliku przy ołtarzu Matki Bożej Nieustającej Pomocy wy-
łożone są pocztówki świąteczne, które można 
przesłać z życzeniami do najbliższych. Dochód 
przeznaczony jest na potrzeby parafialnego Caritas. 

 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 ro-
dziców i chrzestnych 20.XII po sumie, w kościele. 

 Zachęcamy do lektury prasy i wydawnictw katolickich! 

ODESZLI 
W ostatnim czasie odeszli z naszego grona: 

śp. Piotr Robert MZYK, † 30.XI.2009, l. 30 

śp. Irena KULCZYŃSKA, † 6.XII.2009, l. 74 

śp. Helena KRZYCKA, † 10.XII.2009, l. 90 

śp. Henryk RYTKA, † 10.XII.2009, l. 74 

Wieczne odpoczywanie racz Im dać Panie! 

INTENCJE MSZALNE I MODLITEWNE 

14.XII 
(poniedziałek) 

7:00 
† Ginter Hofmann 

 

15.XII 
(wtorek) 

7:00 
† Marianny Władysława Waldemara Wiewióra 

Antoniego Matyjasiaka 

 

16.XII 
(środa) 

7:00  

18:00 
† Stefana Janusza, w 1szą rocznicę śmierci 

Jadwigi Janusza, w 20tą rocznicę śmierci 

17.XII 
(czwartek) 

7:00  

18:00 † Adama Kowalczyka 

18.XII 
(piątek) 

7:00  

  

18:00 
† Kazimiery Józefa Bartoszewskiego, 

w 25tą rocznicę śmierci 

19.XII 
(sobota) 

7:00  

18:00 
NOWENNA DO MATKI BOŻEJ NIEUSTAJĄCEJ POMOCY 

† Andrzeja Kazubskiego, w 3cią rocznicę śmierci 
Reginy Czesława Jana Stanisława Mucha 

20.XII 
(niedziela) 

8:45 
† Elżbiety Adama Wilczaków Aleksandry Kamińskiej 

i zmarłych z całej rodziny Wargockich 

10:30 † Zygmunta Łopacińskiego, w 16tą rocznicę śmierci 

12:00 ZA PARAFIAN 

18:00 
† Ewy Stefana Latoszek Tadeusza Krawczyka 

Janiny Masikowskiej i całej rodziny Latoszków 

ZBROJA 
Dałeś mi Panie zbroję 

Dawny kuł płatnerz ją 

W wielu pogięta bojach 

Wielu ochrzczona krwią 

W wykutej dla giganta 

Potykam się co krok 

Bo jak sumienia szantaż 

Uciska lewy bok 

Lecz choć zaginął hełm i miecz 

Dla ciała żadna w niej ostoja 

To przecież w końcu ważna rzecz 

Zbroja 

A taka w niej powaga 

Dawno zaschniętej krwi 

Że czuję jak wymaga 

I każe rosnąć mi 

Być może nadaremnie 

Lecz stanę w niej za stu 

Zdejmij ją Panie ze mnie 

Jeśli umrę podczas snu 

Lecz choć zaginął hełm i miecz 

Dla ciała żadna w niej ostoja 

To przecież w końcu ważna rzecz 

Zbroja 

Wrzasnęli hasło wojna 

Zbudzili hufce hord 

Zgwałcona noc spokojna 

Ogląda pierwszy mord 

Goreją świeże rany 

Hańbiona płonie twarz 

Lecz nam do obrony dany 

Pamięci pancerz nasz 

Więc choć za ciosem pada cios 

I wróg posiłki śle w konwojach 

Nas przed upadkiem chroni wciąż 

Zbroja 

Wywlekli pudła z blachy 

Natkali kul do luf 

I straszą sami w strachu 

Strzelają do ciał i słów 

Zabrońcie żyć wystrzałem 

Niech zatryumfuje gwałt 

Nad każdym wzejdzie ciałem 

Pamięci żywej kształt 

Choć słońce skrył bojowy gaz 

I żołdak pławi się w rozbojach 

Wciąż przed upadkiem chroni nas 

Zbroja 

Wytresowali świnie 

Kupili sobie psy 

I w pustych słów świątyni 

Stawiają ołtarz krwi 

Zawodzi przed bałwanem 

Półślepy kapłan łgarz 

I każdym nowym zdaniem 

Hartuje pancerz nasz 

Choć krwią zachłysnął się nasz czas 

Choć myśli toną w paranojach 

Jak zawsze chronić będzie nas 

Zbroja 

KACZMARSKI, Jacek (1957, Warszawa – 2004, Gdańsk), 17.III.1982, fragm. 

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/

