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Dziewica Maryja „wolną wiarą i posłuszeństwem czynnie współpracowała w dziele zbawienia ludzkiego” Sobór Watykański II, konst. Lumen gentium, 56. Wypowiedziała swoje 

„tak” „loco totius humanae naturae” – w imieniu całej ludzkiej naturyśw. Tomasz z Akwinu, Summa theologiae, III, 30, 1. Przez swoje posłuszeństwo stała się nową Ewą, Matką 

żyjących. [KKK, 511] 

CZWARTA NIEDZIELA ADWENTU 

 
SPOTKANIE MARYI I ELŻBIETY, LUCA, della Robbia (1399/1400, Florencja - 1482, Florencja), ok. 1450, biała 

terakota, wys. 153 cm, San Giovanni Fuorcivitas, Pistoia; źródło: www.wga.hu 

Z KSIĘGI PROROKA MICHEASZAMi 5,1-4a 

To mówi Pan: 

A ty, Betlejem Efrata, najmniejsze jesteś wśród plemion judzkich. Z ciebie 

wyjdzie Ten, który będzie władał w Izraelu, a pochodzenie Jego od po-

czątku, od dni wieczności. Przeto Pan wyda ich aż do czasu, kiedy porodzi, 

mająca porodzić. 

Wtedy reszta braci Jego powróci do synów Izraela. I powstanie, i będzie ich 

pasterzem mocą Pana, przez majestat imienia Pana Boga swego. Będą 

żyli bezpiecznie, bo Jego władza rozciągnie się aż do krańców ziemi. A On 

będzie pokojem. 

PSALM RESPONSORYJNYPs 80 

REFREN: Odnów nas, Boże, i daj nam zbawienie 

Usłysz, Pasterzu Izraela, 

Ty, który zasiadasz nad cherubinami. 

Wzbudź swą potęgę 

i przyjdź nam z pomocą. 

Powróć, Boże Zastępów, 

wejrzyj z nieba, spójrz i nawiedź tę winorośl. 

I chroń to, co zasadziła Twoja prawica, 

latorośl, którą umocniłeś dla siebie. 

Wyciągnij rękę nad mężem Twojej prawicy, 

nad synem człowieczym, którego umocniłeś w swej służbie. 

Już więcej nie odwrócimy się od Ciebie, 

daj nam nowe życie, a będziemy Cię chwalili. 

Z LISTU ŚWIĘTEGO PAWŁA APOSTOŁA DO HEBRAJCZYKÓWHbr 10,5-10 

Bracia: 

Chrystus przychodząc na świat mówi: »Ofiary ani daru nie chciałeś, aleś Mi 

utworzył ciało; całopalenia i ofiary za grzech nie podobały się Tobie. Wtedy 

rzekłem: Oto idę. W zwoju księgi napisano o Mnie, abym spełniał wolę 

Twoją, Boże«. 

Wyżej powiedział: »Ofiar, darów, całopaleń i ofiar za grzechy nie chciałeś 

i nie podobały się Tobie«, choć składa się je na podstawie Prawa. 

Następnie powiedział: »Oto idę, abym spełniał wolę Twoją«. Usuwa jedną 

ofiarę, aby ustanowić inną. Na mocy tej woli uświęceni jesteśmy przez 

ofiarę ciała Jezusa Chrystusa raz na zawsze. 

AKLAMACJAŁk 1,38 Alleluja, Alleluja, Alleluja 

Oto ja służebnica Pańska, 

niech mi się stanie według twego słowa. 

SŁOWA EWANGELII WEDŁUG ŚW. ŁUKASZAŁk 1,39-45 

W tym czasie Maryja wybrała się i poszła z pośpiechem w góry do pew-

nego miasta w pokoleniu Judy. Weszła do domu Zachariasza i pozdrowiła 

Elżbietę. 

Gdy Elżbieta usłyszała pozdrowienie Maryi, poruszyło się dzieciątko w jej 

łonie, a Duch Święty napełnił Elżbietę. Wydała ona okrzyk i powiedziała: 

„Błogosławiona jesteś między niewiastami i błogosławiony jest owoc 

Twojego łona. A skądże mi to, że Matka mojego Pana przychodzi do mnie? 

Oto, skoro głos Twego pozdrowienia zabrzmiał w moich uszach, poruszyło 

się z radości dzieciątko w łonie moim. Błogosławiona jesteś, któraś 

uwierzyła, że spełnią się słowa powiedziane Ci od Pana”. 

PATRONKA TYGODNIA: BŁ. MAŁGORZATA SABAUDZKA, WDOWA 
Urodziła się w ok. 1382 w Pignerolo. Była najstarszą z 4 córek (braci nie miała) 
księcia Piedmontu, Ludwika Sabaudzkiego, i Katarzyny, córki księcia Amade-
usza III z Genewy. 

Wcześnie osierocona wychowywana była 
przez wuja, który w 1403 wydał ją, jako 
spadkobierczynię ojca, za mąż za Teodora, 
markiza Montferrat, potomka bizantyjskich 
cesarzy z rodziny Paleologów, wdowca… 

Od dzieciństwa wyróżniała się pobożnością, 
m.in. pod wpływem św. Wincentego Ferrera, 
który spędził parę mięsięcy z Montferrat. Jej 
decyzja porzucenia tego świata i przyjęcia 
habitu dominikańskiego po śmierci męża 
w 1418 (małżeństwo było udane, acz 
bezdzietne) była zatem zupełnie naturalną. 

Świat upomniał się jeszcze o nią w osobie 
księcia Mediolanu, Filipa Marii Viscontiego, 
który wystąpił o jej rękę, ale odmówiła… 

Oddała się całkowicie Bogu. W 1426 zaku-
piła klasztor w Albie i przyjęła, wraz z kilko-
ma siostrami, które go zamieszkiwały, regułę drugiego zakonu św. Dominika (za-
twierdził ją Eugeniusz IV w 1445). Za patronkę wybrała św. Marię Magdalenę… 

Tam też, jako przeorysza, przeżyła resztę życia, na modlitwie, aktach miłosierdzia 
i pokucie, osiągając doskonałość szczególnie w modlitwie kontemplacyjnej. 

Była wizjonerką. Gdy w ekstazie pewnego razu objawił się jej Chrystus, zapytał ją 
o wybór rodzaju cierpienia – znoszenie kalumnii, choroby czy prześladowania? 
Wybrała wszystkie trzy. I pokornie je znosiła… 

W 2000 opublikowano trzy dokumenty o wizji, które na łożu śmierci miała mieć 
w Albie inna siostra, Filipina, w 1454, w obecności Małgorzaty. Widziała Matkę 
Bożą, która mówiła o „potworze, który powstanie na wschodzie, i który przysporzy 
wielkie cierpienia wiernym, ale który zostanie zniszczony przeze Mnie w Moim 
różańcu z Fatimy, jeżeli zostanie z pokorą wezwana”… Dokumenty zapie-
czętowano jeszcze w 1454, na ponad 450 lat przed objawieniami w Fatimie… 

Tuż przed śmiercią Małgorzata poprosiła o położenie u stóp krucyfiksu wiszącego 
w jej celi. I nagle w celi zrobiło się jasno. Usłyszano chóry anielskie oznajmujące 
przybycie Pana. Powtórzyło się to następnego dnia. A w dniu śmierci, po przyjęciu 
Sakramentu Namaszczenia, widziano w obecności Małgorzaty nieznaną 
zakonnicę. Przypominała św. Katarzynę ze Sienny… 

Zmarła w Albie w 1464 w opinii świętości. 

Jej ciało złożono w skromnym grobowcu. W 1481 przeniesiono je do znacznie 
okazalszego, srebrnego nagrobka, wystawionego w klasztorze, który założyła, 
przez Williama, kolejnego markiza Montferrat… 

Beatyfikowana została w 1669 przez Klemensa IX. (uroczystość 23 grudnia) 

il.: BŁ. MAŁGORZATA SABAUDZKA; źródło: www.istitutoaveta.it 

http://www.swzygmunt.knc.pl/
http://www.wga.hu/frames-e.html?/html/r/robbia/luca/meeting.html
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INFORMACJE PARAFIALNE 
 Kończy się ADWENT, czas oczekiwania na Boże Narodzenie. 

 RORATY w dni powszednie o 7:00 - zapraszamy! 

 Ostatnie roraty w tym roku - 24.XII (czwartek). 
 20.XII (niedziela) 

 Harcerze z hufca Konstancin-Jeziorna przynoszą do na-
szej parafii Betlejemskie Światło Pokoju, zapalone 
w Grocie Narodzenia Pana Jezusa. będzie je można za-
brać z kościoła do domu 24.XII (czwartek) – patrz poniżej. 

 Spotkanie dzieci klas II i ich rodziców przygotowujące 
do I Komunii św. na Mszy św. o 18:00. 

 21-23.XII (poniedziałek-środa): Ostatnia możliwość skorzysta-

nia ZE SPOWIEDZI przed Świętami Bożego Narodzenia: 
 6:30 – 7:00 (21-23.XII poniedziałek-środa). 
 17:30 – 18:00 (21-22.XII poniedziałek-wtorek). 
Uwaga: w Święta SPOWIEDZI NIE BĘDZIE. 

 24.XII (czwartek): WIGILIA BOŻEGO NARODZENIA 

 7:00 – ostatnie Roraty. 
 7:30 - 9:00 – możliwość pobrania (potrzebna będzie 

osłonięta świeca lub lampion) Betlejemskiego Światła 
Pokoju w kościele, aby podczas Wieczerzy Wigilijnej było 
znakiem obecności Chrystusa w naszych domach. 

 PASTERKA tradycyjnie o 24:00. 
 Taca przeznaczona będzie na diecezjalny fundusz 

obrony życia, domy samotnej matki. 
 25-26.XII (piątek-sobota): święta BOŻEGO NARODZENIA 

 Msze św. w oba dni Świąt o 8:45, 10:30 i 12:00. 
 Tradycyjnie nie ma Mszy św. o 18:00! 

 26.XII (sobota): Święto św. Szczepana, pierwszego męczennika 

 Taca przeznaczona zostanie na potrzeby Katolickiego 
Uniwersytetu Lubelskiego im. Jana Pawła II. 

 28.XII (poniedziałek): Rozpoczyna się wizytacja duszpasterska, 

czyli KOLĘDA. 
 Program podany zostanie 27.XII (niedziela). 
 W soboty, dniu przygotowania do niedzieli, odwiedzin 

nie będzie. 
 Ofiary zbierane przy okazji kolędy przeznaczone zostaną 

na opłacenie należności za ogrzewanie kościoła. Z góry 
składamy serdeczne Bóg zapłać! 

 W zakrystii są do nabycia świece wigilijne Caritas. 

Dochód ze sprzedaży przeznaczony jest na sprawie-
nie radości świątecznej dzieciom z domów dziecka 
i najuboższych rodzin. Minimalna cena wynosi 5 zł. 

 Opłatki wigilijne są do nabycia u p. Organisty, w zakrystii 
po lewej stronie kościoła, przed i po Mszach św. 

 Poczta zaprasza interesantów poniedziałek-piątek, 8:00–15:00. 
 Chrzty w grudniu, tradycyjnie, w 1szy dzień Świąt Bożego 

Narodzenia, 25.XII, na Mszy św. o 12:00. 
 Zachęcamy do lektury prasy i wydawnictw katolickich! 

INTENCJE MSZALNE I MODLITEWNE 

21.XII 
(poniedziałek) 

7:00 
† Gabrieli Franciszki Wacława Antoniego Nogal 

Heleny Magdziarz 

18:00 
† Stanisława Zofii Józefa Stanisława Szymańskich 

Józefy Stanisława Wesołowskich 

22.XII 
(wtorek) 

7:00 
† Jana Ewy Nogal 

 

23.XII 
(środa) 

7:00 
† Władysława Pawła Władysławy Jarosława Gutt 

Marianny Stanisława Mariana Edmunda Soćko 

  

24.XII 
(czwartek) 

7:00 
O błogosławieństwo Boże dla ks. Adama Wyszyńskiego, 

w dniu imienin 

† Ryszarda Olesińskiego, w 1szą rocznicę śmierci 

7:30 † Zenona Michalaka 

25.XII 
(piątek) 

0:00 PASTERKA W INTENCJI PARAFIAN 

8:45 † Zofii Kazimierza Bujeńczyk 

10:30 
† Janiny Zofii Józefa Michalak 

Wiktorii Wojciecha Gawrysiów 

12:00 
† Marii Stanisława Wiśniewskich 

Władysława Anny Kłoszewskich 
Alicji Kazimierza Piekarniak 

26.XII 
(sobota) 

8:45 † całej rodziny Grudniów i Wyszogrodzkich 

10:30 † Jana Biernackiego Marii Wacława Grzywacz 

12:00 † Leona Brudniewskiego jego rodziców i teściów 

27.XII 
(niedziela) 

8:45 † Stanisława Zofii Lewandowskich 

10:30 † Genowefy, w 2gą rocznicę śmierci, Jana Woźniak 

12:00 
ZA PARAFIAN 

MW. Cecylii Piotra Stefana Andrzeja Goliszewskich 

Zbigniewa Jadwigi Ambroziaków 
18:00 † Józefa Ołynę, w 1szą rocznicę śmierci 

POLSKIE MADONNY (128): PATRONKA ŻOŁNIERZY WRZEŚNIA 
Tradycja, a ta jest również źródłem naszej wiary, niesie, że w XVII w. obraz 

został przypadkiem znaleziony przez nieznanego dziś chłopa ze wsi 

Przytoczno w okolicach wsi Łysobyki (dziś Jeziorzany) nad Wieprzem. Stan 

wizerunku wskazywał na profanację, przypuszczalnie przez kalwinów, 

którzy w owych czasach ogałacali katolickie świątynie… 

Chłop zaniósł obraz do kaplicy w Woli Gułowskiej, wystawionej w miejscu, 

gdzie w 1548 przy przydrożnym krzyżu pobożna kobieta w czasie modlitwy 

ujrzeć miała Matkę Bożą. Najstarszy zachowany dokument podaje: „We 

Środę Świąteczną […], Królowa Niebios, otoczona jasnością, z gromadą 

Świętych Anyołów, y Panien pokazała się tey Matronie, opowiadając wola 

Syna swego, aby na tym Mieyscu ku Czci y Chwale Boga, pod Tytułem 

Imienia swego Kaplica przez Dziedzica Gułowskiey Woli była wystawiona”. 

Krzyż dziś znajduje się w sanktuarium, w 

kaplicy Ukrzyżowania, w Woli… 

Obraz, namalowany w XV w. przez nieznanego 

artystę na desce lipowej 85×122 cm, zaczął, 

w czasach tak straszliwie naznaczonych pięt-

nem najazdów szwedzkich, kozackich (w 1648 

wycięli w pień ludność niedalekiego Kocka i 

okolic), moskiewskich, słynąć łaskami … 

Z Woli Gułowskej pochodził zakonnik o. Marek 

Jandołowicz, jeden z przywódców i „apostoł” 

Konfederacji Barskiej, bohater dramatu 

Juliusza Słowackiego „Ksiądz Marek”. 

W XIX w., po powstaniu styczniowym, w odwe-

cie za wsparcie działań powstańczych, klasztor 

zostaje ukazem carskim skasowany. 

Oo. karmelici opuścili Wolę Gułowską (niektórzy w kibitkach na wygnanie), 

którą przejęli księża diecezjalni. Ale do Pani Gułowskiej ciągle zmierzały, 

w szczególności unickie – potajemne! – pielgrzymki. Droga, którą udawali 

się pielgrzymi, stała się „wielką drogą krzyżową unitów”. Schwytanych bito 

i niekiedy zabijano: „Biedni ludziska ścieżkami polnymi, lasami od wczes-

nego wieczoru do późnego ranka przedzierali się skrycie, odpoczywając 

dniem, do Adamowa, a przebrawszy się tu lub w sąsiednich wioskach 

w odzież miejscowej ludności dla lepszego zamaskowania się przed zbó-

jeckim okiem żandarma - tu przyłączali się pojedynczo lub małymi 

grupkami do licznych kompanii, dążących do Woli Gułowskiej”. 

W 1924, po odzyskaniu niepodległości, do Woli powrócili oo. karmelici. 

W 1939 w Woli Gułowskiej i pobliskim Helenowie została stoczona 

ostatnia bitwa kampanii wrześniowej. Samodzielna Grupa Operacyjna 

„Polesie”, pod dowództwem gen. Franciszka Kleeberga, walczyła z dwoma 

agresorami: sowietami i nazistami. 4-5.X w walkach z Niemcami o klasztor 

– zwłaszcza cmentarz - i sanktuarium padły ostatnie strzały tej kampanii 

(na cmentarzu po złożeniu broni pochowano ok. 200 polskich żołnierzy…). 

Odtąd Matka w Woli Gułowskiej stała się Patronką Żołnierzy Września… 

Koronacji koronami papieskimi (lokalnymi koronami i sukienkami obraz 

przyozdabiano jeszcze w XVII w.) obrazu, pierwszej po kolejnym akcie zdra-

dy – tym razem polskich zaprzańców – stanie wojennym 1981, dokonał 

5.IX.1982 abp Józef Glemp, Prymas Polski. Modlił się wówczas, nawiązując 

do wydarzeń 1939 i 1981: „żeby nigdy w naszym kraju nie powtórzyła się 

taka tragedia. Nie chcemy być zabijani. Nie chcemy mieć obozów. Nie 

chcemy cierpień i głodu. Nie chcemy mieć wygnań. Nie chcemy oglądać 

ruin odbudowanego kraju i dlatego koronujemy Matkę Najświętszą w Woli 

Gułowskiej i prosimy Ją o pokój, aby była Królową Pokoju dla tych ziem, 

dla wszystkich ziem. Daj, Matko Najświętsza z Woli Gułowskiej, abyśmy 

w naszym pokoleniu mogli Ciebie zawsze błogosławić w świętym pokoju”. 

adres: Sanktuarium Matki Bożej Patronki Żołnierzy Września, 21-481 Wola Gułowska 50 
 źródło: www.wola-gulowska.karmelici.pl 

W tych szczególnych, niezwykłych dniach wcielenia Słowa Bożego 
niech Nowonarodzone Dziecię umocni wiarę skruszy kajdany 

i wskaże ścieżkę wiodącą do Słowa Przedwiecznego 
życzy REDAKCJA 

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.wola-gulowska.karmelici.pl/index.html
http://www.swzygmunt.knc.pl/

