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Przychodząc na końcu czasów sądzić żywych i umarłych, chwalebny Chrystus objawi ukryte zamiary serc i odda każdemu człowiekowi w zależności od jego 

uczynków oraz jego przyjęcia lub odrzucenia laski. [KKK, 682] 

PIERWSZA NIEDZIELA ADWENTU 

 
DWIE KOBIETY NA ŻARNACH, TISSOT, James Joseph Jacques (1836, Nantes – 1902, Buillon), 1886-1894, 

farby wodne na podkładzie grafitowym na szarym papierze, 13.5×17.8 cm, Brooklyn Museum, Nowy Jork; 
źródło: www.brooklynmuseum.org 

Z KSIĘGI PROROKA IZAJASZAIZ 2,1-5 

Widzenie Izajasza, syna Amosa, dotyczące Judy i Jerozolimy: 

Stanie się na końcu czasów, że góra świątyni Pana stanie mocno 

na wierzchu gór i wystrzeli ponad pagórki. Wszystkie narody do niej 

popłyną, mnogie ludy pójdą i rzekną: „Chodźcie, wstąpmy na górę Pana, 

do świątyni Boga Jakuba! Niech nas nauczy dróg swoich, byśmy kroczyli 

Jego ścieżkami. Bo Prawo wyjdzie z Syjonu i słowo Pana z Jeruzalem”. 

On będzie rozjemcą pomiędzy ludami i wyda wyroki dla licznych narodów. 

Wtedy swe miecze przekują na lemiesze, a swoje włócznie na sierpy. 

Naród przeciw narodowi nie podniesie miecza, nie będą się więcej 

zaprawiać do wojny. 

Chodźcie, domu Jakuba, postępujmy w światłości Pana! 

PSALM RESPONSORYJNYPs 122 

REFREN: Idźmy z radością na spotkanie Pana 

Ucieszyłem się, gdy mi powiedziano: 

„Pójdziemy do domu Pana”. 

Już stoją nasze stopy 

w twoich bramach, Jeruzalem. 

Tam wstępują pokolenia Pańskie, 

aby zgodnie z prawem Izraela wielbić imię Pana. 

Tam ustawiono trony sędziowskie, 

trony domu Dawida. 

Proście o pokój dla Jeruzalem: 

Niech żyją w pokoju, którzy cię miłują. 

Niech pokój panuje w twych murach, 

a pomyślność w twoich pałacach. 

Ze względu na braci moich i przyjaciół 

będę wołał: „Pokój z tobą”. 

Ze względu na dom Pana, Boga naszego, 

modlę się o dobro dla ciebie. 

Z LISTU ŚWIĘTEGO PAWŁA APOSTOŁA DO RZYMIANRz 13,11-14 

Bracia: 

Rozumiejcie chwilę obecną: teraz nadeszła dla was godzina powstania ze 

snu. Teraz bowiem zbawienie jest bliżej nas niż wtedy, gdyśmy uwierzyli. 

Noc się posunęła, a przybliżył się dzień. Odrzućmy więc uczynki ciemności, 

a przyobleczmy się w zbroję światła. Żyjmy przyzwoicie jak w jasny dzień: 

nie w hulankach i pijatykach, nie w rozpuście i wyuzdaniu, nie w kłótni 

i zazdrości. Ale przyobleczcie się w Pana Jezusa Chrystusa i nie troszczcie 

się zbytnio o ciało, dogadzając żądzom. 

AKLAMACJAPS 85,8 Alleluja, Alleluja, Alleluja! 

Okaż nam, Panie, łaskę swoją, 

i daj nam swoje zbawienie. 

SŁOWA EWANGELII WEDŁUG ŚW. MATEUSZAMt 24,37-44 

Jezus powiedział do swoich uczniów: »Jak było za dni Noego, tak będzie 

z przyjściem Syna Człowieczego. Albowiem jak w czasie przed potopem 

jedli i pili, żenili się i za mąż wydawali aż do dnia, kiedy Noe wszedł 

do arki, i nie spostrzegli się, że przyszedł potop i pochłonął wszystkich, 

tak również będzie z przyjściem Syna Człowieczego. Wtedy dwóch będzie 

w polu: jeden będzie wzięty, drugi zostawiony. Dwie będą mleć na żarnach: 

jedna będzie wzięta, druga zostawiona. 

Czuwajcie więc, bo nie wiecie, w którym dniu Pan wasz przyjdzie. 

A to rozumiejcie: Gdyby gospodarz wiedział, o której porze nocy złodziej 

ma przyjść, na pewno by czuwał i nie pozwoliłby włamać się do swego do-

mu. Dlatego i wy bądźcie gotowi, bo w chwili, której się nie domyślacie, 

Syn Człowieczy przyjdzie«. 

PATRON TYGODNIA: ŚW. KATBERT MAYNE, MĘCZENNIK 
Urodził się w 1543/4 w Yorkston, w hrabstwie Devonshire w Anglii. Był synem 
Williama Mayne. 

Wychowany w duchu anglikańskim w wieku 18-19 lat został wyświęcony 
na protestanckiego pastora. 

Następnie studiował w Oxfordzie, gdzie w 1566 uzyskał tytuł bakałarza, a w 1570 
obronił pracę magisterską (MA). Tam też poznał m.in. Edmunda Campiona, 
późniejszego świętego, oraz kilku innych prominentnych katolików, którzy mimo 
presji pozostali wierni wierze prawdziwej, i w kolebce angielskiego nauczania 
tworzyli zwarte, acz ukrywające się, środowisko. I to tam Katbert zaczął 

zbliżać się do Kościoła. 

W 1570 list jednego z przyjaciół Katberta wpadł w ręce 
anglikańskiego biskupa Londynu. Natychmiast 
wysłano umyślnych, by aresztować Katberta oraz 
innych, wymienianych w liście katolików. Katbert 
uniknął aresztowania udając się do Kornwalii. 
Stamtąd przepłynął kanał La Manche i w 1573 zna-
lazł się w angielskim koledżu uniwersytetu w Douai. 

Dwa lata później przyjął święcenia kapłańskie 
i w 1576 uzyskał dyplom (S.T.B. – bakałarza teologii), 

po czym powrócił – na misje – do kraju rodzinnego. 

Zamieszkał w parafii św. Probusa w Kornwalii. 

Władze musiały mieć wiele wtyczek w Douai skoro od samego początku zaczęły 
poszukiwać Katberta. W tym celu w 1577 do Kornwalii przybył sam biskup Exeter. 
Wkrótce odnaleziono Katberta. Aresztował go miejscowy szeryf, Ryszard 
Grenville, który później za swą gorliwość został uszlachcony. Dowodem zdrady 
miał być m.in. łańcuszek z Barankiem Bożym (Agnus Dei) zawieszonym na szyi… 

Więziony był, w strasznych warunkach, łańcuchem skuty do łoża, w więzieniu 
w Launceston. 

Oskarżono go o pięć przewinień: posiadanie dokumentów papieskich, 
udzielających absolucji poddanym korony angielskiej; wydanie drukiem tych 
dokumentów; nauczanie o autorytecie papieskim w więzieniu w Launces-
ton; przywiezienie łańcuszka z Barankiem Bożym; oraz odprawianie Mszy św. 

Katbert bronił się twierdząc, iż dokumenty papieskie mówiły o ogłoszeniu 
roku 1575 rokiem jubileuszowym. Po drugie nie zostały one opublikowane 
w Anglii, a w Douai. Po trzecie twierdził, iż trzem oskarżającym go rzezimieszkom 
nie mówił nic konkretnego o autorytecie papieskim. Po czwarte fakt noszenia 
wisiorka z Barankiem Bożym nie był, według Katberta, żadnym dowodem na to, 
że został On przywieziony na wyspy z kontynentu, a tym bardziej dowodem na to, 
że był rozdawany. Po piąte, znalezienie Mszału, kielicha i ornatu w jego pokoju 
nie mogło być dowodem, że odprawiał Mszę św. 

Sędzia stwierdził jednakże, że „tam gdzie nie ma dowodów, przypuszczenia 
powinny wystarczyć” i ława przysięgłych uznała Katberta winnym we wszystkich 
pięciu zarzucanych mu przypadkach. Skazano go na śmierć, przez powieszenie, 
rozciąganie i ćwiartowanie. Katbert miał odpowiedzieć „Deo gratias”… 

27/30 listopada 1577 cela Katberta, jak później wspominali inni więźniowie 
Launceston, była rozświetlona dziwnym, jaskrawym światłem. Rano zaoferowano 
mu życie za cenę wyrzeczenia się wiary. Odmówił i całując Biblię rzekł: „królowa 

nigdy nie była, nie jest i nigdy nie będzie głową angielskiego kościoła”… 

Powieszono go tegoż dnia w Launceston. Gdy go zdjęto ze stryczka jeszcze żył. 
Był nieprzytomny, gdy rozrywano go końmi i gdy w końcu go poćwiartowano… 

Relikwie zawierające fragmenty jego czaszki ze czcią przechowywane są 
m.in. w karmelitańskim konwencie w Lanherne w Kornwalii. 

Beatyfikował go Leon XIII w 1886, natomiast kanonizował, wraz z czterdziestoma 
innymi Męczennikami Anglii i Walii, Paweł VI w 1970. 

il.: ŚW. KATBERT MAYNE; źródło: www.flickr.com (uroczystość 30 listopada) 

http://www.swzygmunt.knc.pl/
http://www.brooklynmuseum.org/opencollection/objects/4490/The_Two_Women_at_the_Mill_%28Les_deux_femmes_au_moulin%29
http://www.flickr.com/photos/23562427@N02/3475450104/in/photostream/
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INFORMACJE PARAFIALNE 
 28.XI (niedziela): I NIEDZIELA ADWENTU. 

 Rozpoczyna się czas oczekiwania i przygotowania na 
Narodzenie Chrystusa - Boże Narodzenie! 

 Poczynając od I niedzieli adwentu: 
 Opłatki są do nabycia przy stoliku pod chórem. 
 Parafialny zespół Caritas, wzorem lat ubiegłych, 

prowadzi sprzedaż ręcznie wykonanych pocztówek 
świątecznych. Pocztówki, w cenie 5.- zł, wyłożone są 
na stoliku przy ołtarzu Matki Bożej Nieustającej 
Pomocy. Dochód ze sprzedaży przeznaczony zostanie 
na potrzeby najuboższych dzieci z naszej parafii. 
Za wszystkie ofiary – serdeczne Bóg zapłać! 

 Rozpoczyna się RODZINNY KONKURS SZOPEK, z finałem 
19.XII (niedziela). Prosimy o przynoszenie prac 
od 12.XII (niedziela) do 18.XII (sobota), do 18:00. 

 RORATY będą odprawiane w dni powszednie o 7:00. 
W sposób szczególny zapraszamy! dzieci i młodzież ze szkół 

podstawowych i gimnazjalnych. Będzie okazja do wspólnego 
przeżywania ADWENTU i podejmowania adwentowych zadań. 
Przychodząc przynosimy ze sobą lampiony lub świece, 
symbolizujące rozpraszanie ciemności. Prawdziwym 
Światłem rozpraszającym ciemności zła i grzechu jest 
Chrystus, na którego przyjście się przygotowujemy! 

 1.XII (środa): Spotkanie rodziców dzieci i młodzieży wyjeż-

dżających na zimowisko z ks. wikariuszem Darkiem, o 19:00 
w domu rekolekcyjnym. 

 2.XII (czwartek): PIERWSZY CZWARTEK MIESIĄCA. 

 Msza św. wotywna o Chrystusie Najwyższym i Wiecznym 
Kapłanie o 18:00. 

 3.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. 
 5.XII (niedziela): Dzień modlitwy za Kościół na Wschodzie. 
 5-7.XII (niedziela-wtorek): Tradycyjne 40-GODZINNE NABOŻEŃSTWO 

EUCHARYSTYCZNE połączone z REKOLEKCJAMI ADWENTOWYMI, 
które w tym roku poprowadzi ks. Aleksander Aoudi GOLIKE. 
Program – obok. Gorąco zachęcamy! do udziału w tym 
duchowym przygotowaniu na Święta Bożego Narodzenia. 

 Chrzty w grudniu w 1szy (25.XII) i 2gi (26.XII) dzień Świąt 

Bożego Narodzenia, na Mszy św. o 12:00. Zgłoszenia 

do 18.XII w kancelarii. Przygotowanie dla rodziców i chrze-
stnych 19.XII po sumie, w kościele. 

 Zachęcamy do lektury prasy i wydawnictw katolickich! 

INTENCJE MSZALNE I MODLITEWNE 

29.XI 
(poniedziałek) 

700  

1800  

30.XI 
(wtorek) 

700  

1800 
† Andrzeja KOWALCZYKA 

rodziców z rodzin KOWALCZYKÓW i JÓŹWIKÓW 

1.XII 
(środa) 

700 † Marty KASPRZYK 

1800  

2.XII 
(czwartek) 

700  

1800  

3.XII 
(piątek) 

700  

1545  

1800 
† Anny, Heleny i Józefa CZUŁBA 

Antoniny i Jana BARAN 

4.XII 
(sobota) 

700 † Barbary KORNASZEWSKIEJ 

1800 
† Mirosławy MILEWSKIEJ 

Jana i Sławomira KULCZYKÓW 

5.XII 
(niedziela) 

845 † Jerzego ANUSZEWSKIEGO 

1030 † rodziców BĄCZKOWSKICH i KUBAJEK 

1200 w intencji PARAFIAN 

1800 
† Heleny i Tadeusza KORNATOWSKICH 

Zofii i Stefana NIEWIATOWSKICH 

Zdzisława PIECHALA 

PROGRAM 40-GODZINNEGO NABOŻEŃSTWA EUCHARYSTYCZNEGO 

 5.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: Kandydaci do bierzmowania przychodzą na 10:30; ucznio-

wie szkół podstawowych - z rodzicami - na wybraną godzinę. 
 13:00  Modlitwa Różańcowa i spotkanie Kół Żywego 

Różańca 
 13:00 – 15:30  ADORACJA NAJŚWIĘTSZEGO SAKRAMENTU 
 15:00  Koronka do Bożego Miłosierdzia 

 6.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 
 15:45  Nabożeństwo adoracyjno-pokutne ze spowiedzią 

dla uczniów SZKÓŁ PODSTAWOWYCH 

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

 19:00  Nabożeństwo adoracyjno-pokutne ze spowiedzią 
dla młodzieży z III KL. GIMNAZJUM i SZKOŁY ŚREDNIEJ 

 7.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 Nabożeństwa Adoracyjnego i Rekolekcji 
Adwentowych 

SPOWIEDŹ (DLA DOROSŁYCH) 
 6.XII (poniedziałek)  9:45 – 11:00, 17:15 – 18:30 

 codziennie  ½ godz. przed każdą Mszą św. 

NIEZWYKŁE ZNAKI (12): FILZMOOS KINDL - AUSTRIA… 
Jeszcze w XVI i XVII w. w Europie było około 50 miejsc pielgrzymkowych 

poświęconych Dzieciątku Jezus. Dziś pozostało z nich tylko kilka, z których 

najbardziej znane to SANTO BAMBINO w Rzymie, DZIECIĄTKO JEZUS z Pragi, 

czy „DZIECIĄTKO LORETO” („LORETO KINDL”) w Salzburgu. 

Niedaleko tego ostatniego znajduje się miejscowość 

Filzmoos, w którym również króluje Dziecię Jezus. 

To późnobarokowa, niewielka, drewniana, malowana 

Figurka.  Jezus - w koronie - na prawej, podniesionej 

w geście błogosławieństwa, rączce ma zawieszony 

dzwoneczek pasterski. W lewej ręce trzyma kulę 

ziemską uwieńczoną krzyżem… 

Figurkę znaleźli ponoć pasterze, którzy nagle 

usłyszeli dźwięk dzwoneczka. Zaintrygowani 

podeszli bliżej i ujrzeli Dzieciątko - prawą rękę 

unosiło w geście napomnienia i błogosławieństwa 

a dzwoneczek z niej zwisający zdawał się zwoływać 

wszystkich z okolicy… Pasterze postanowili 

zanieść Figurkę do najbliższego kościoła 

w Altenmarkt, ale tej samej nocy stamtąd 

zniknęła. Pojawiła się rankiem, ponownie 

na polach w Filzmoos… 

I tam już pozostała. Wybudowano Jej kaplicę; 

potem kościół. I do dziś do Dzieciątka FILZMOOS KINDL, odzianego 

w zależności od pory roku w różne płaszcze (tzw. Gnadenröckl) – w Boże 

Narodzenie złoty, w Wielkanoc biały, etc. - przybywają pielgrzymi szukający 

pociechy, w szczególności łask dla swych najmłodszych… 

il. Filzmoos Kindl, Filzmoos; źródło: www.filzmooser-kindl.at 

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

poniedziałek - piątek 08:00–09:30, 17:00–19:00 

soboty, niedziele i święta: Nieczynna 

WWW www.swzygmunt.knc.pl 
 

KSIĘŻA Proboszcz Jacek DZIKOWSKI, Wikariusz Dariusz KIJ 
SEW 

http://www.filzmooser-kindl.at/kindl.html
http://www.swzygmunt.knc.pl/

