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Maryja „była Dziewicą przy poczęciu swego Syna, Dziewicą jako brzemienna, Dziewicą jako karmiąca własną piersią, Dziewicą zawsze”Św. Augustyn, Sermones, 186, 1: PL 

38, 999: całą swoją istotą jest Ona „służebnicą Pańską”Łk 1, 38. [KKK, 510] 

CZWARTA NIEDZIELA ADWENTU 

SEN JÓZEFA, CHAMPAIGNE, Philippe de (1602, Bruksela - 1674, Paryż), 1642-3, olejny na płótnie, 
209.5×155.8 cm, National Gallery, Londyn; źródło: www.nationalgallery.org.uk 

Z KSIĘGI PROROKA IZAJASZAIZ 7,10-14 

Pan przemówił do Achaza tymi słowami: »Proś dla siebie o znak od Pana, 

Boga twego, czy to głęboko w Szeolu, czy to wysoko w górze«. Lecz Achaz 

odpowiedział: „Nie będę prosił i nie będę wystawiał Pana na próbę”. 

Wtedy rzekł Izajasz: „Słuchajcie więc, domu Dawidowy: Czyż mało wam 

naprzykrzać się ludziom, iż naprzykrzacie się także mojemu Bogu? 

Dlatego Pan sam da wam znak: Oto Panna pocznie i porodzi Syna, 

i nazwie Go imieniem Emmanuel”. 

PSALM RESPONSORYJNYPs 24,1-2,3-4,5-6 

REFREN: Przybądź, o Panie, Tyś jest Królem chwały 

Do Pana należy ziemia i wszystko, co ją napełnia, 

świat i jego mieszkańcy. 

Albowiem On go na morzach osadził 

i utwierdził ponad rzekami. 

Kto wstąpi na górę Pana, 

kto stanie w Jego świętym miejscu? 

Człowiek rąk nieskalanych i czystego serca, 

który nie skłonił swej duszy ku marnościom 

On otrzyma błogosławieństwo od Pana 

i zapłatę od Boga, swego Zbawcy. 

Oto pokolenie tych, którzy Go szukają, 

którzy szukają oblicza Boga Jakuba. 

POCZĄTEK LISTU ŚWIĘTEGO PAWŁA APOSTOŁA DO RZYMIANRz 1,1-7 

Paweł, sługa Chrystusa Jezusa, z powołania apostoł, przeznaczony 

do głoszenia Ewangelii Bożej, którą Bóg przedtem zapowiedział przez swo-

ich proroków w Pismach świętych. 

Jest to Ewangelia o Jego Synu, pochodzącym według ciała z rodu Dawida, 

a ustanowionym według Ducha Świętości przez powstanie z martwych 

pełnym mocy Synem Bożym, o Jezusie Chrystusie, Panu naszym. 

Przez Niego otrzymaliśmy łaskę i urząd apostolski, aby ku chwale 

Jego imienia pozyskiwać wszystkich pogan dla posłuszeństwa wierze. 

Wśród nich jesteście i wy powołani przez Jezusa Chrystusa. 

Do wszystkich przez Boga umiłowanych, powołanych świętych, którzy mie-

szkają w Rzymie: łaska wam i pokój od Boga, Ojca naszego, i Pana Jezusa 

Chrystusa. 

AKLAMACJAMt 1,23 Alleluja, Alleluja, Alleluja! 

Oto Dziewica pocznie i porodzi Syna, 

któremu nadadzą imię Emmanuel, to znaczy Bóg z nami. 

SŁOWA EWANGELII WEDŁUG ŚW. MATEUSZAMt 1,18-24 

Z narodzeniem Jezusa Chrystusa było tak. 

Po zaślubinach Matki Jego, Maryi, z Józefem, wpierw nim zamieszkali 

razem, znalazła się brzemienna za sprawą Ducha Świętego. Mąż Jej, Józef, 

który był człowiekiem prawym i nie chciał narazić Jej na zniesławienie, 

zamierzał oddalić Ją potajemnie. 

Gdy powziął tę myśl, oto anioł Pański ukazał mu się we śnie i rzekł: 

„Józefie, synu Dawida, nie bój się wziąć do siebie Maryi, twej Małżonki; 

albowiem z Ducha Świętego jest to, co się w Niej poczęło. Porodzi Syna, 

któremu nadasz imię Jezus, On bowiem zbawi swój lud od jego grzechów”. 

A stało się to wszystko, aby się wypełniło słowo Pańskie powiedziane przez 

proroka: Oto Dziewica pocznie i porodzi Syna, któremu nadadzą imię 

Emmanuel, to znaczy „Bóg z nami”. 

Zbudziwszy się ze snu, Józef uczynił tak, jak mu polecił anioł Pański: wziął 

swoją Małżonkę do siebie. 

PATRONKA TYGODNIA: ŚW. ANASTAZJA Z SIRMIUM, MĘCZENNICA 
Św. Anastazja cieszy się unikalną pozycją w liturgii naszego Kościoła, ponieważ 
wspominana jest w pierwszy dzień świąt Bożego Narodzenie, w czasie drugiej 
Mszy św. - w dawnych czasach odprawiano ją właśnie ku Jej czci, a nie narodzin 
Pana Jezusa. A pod koniec V w. Jej imię zostało włączone w rzymski kanon 
Mszy św. (jako jednej z siedmiu, oprócz Najświętszej Maryi Panny, niewiast). 

Według jednej z legend Anastazja miała być córką senatora rzymskiego, poga-
nina Praetextatusa. Jej matką miała być chrześcijanka, św. Fausta z Sirmium. 

Jej nauczycielem był św. Chryzogon. 

Wydana miała zostać za mąż za Publiusa, bogatego 
poganina, ale pod pretekstem wymyślonej choroby 
zachować miała dziewictwo. 

W czasach prześladowań chrześcijan za cesarza 
Dioklecjana Anastazja przebierać się miała za że-
braczkę i odwiedzać więzienia, przepłacać straż-
ników i leczyć cierpiących, dokarmiać głodnych, 
wyznawców Pana Jezusa. Gdy mąż dowiedział się 
o tym zaczął się nad Anastazją znęcać… 

Publius wkrótce utopił się… Anastazja miała wtedy 
rozdać swój majątek ubogim… 

Gdy ok. 303/4 aresztowany został jej duchowy 
przewodnik, Chryzogon, Anastazja miała mu towa-
rzyszyć – z oddali - do końca, aż do męczeńskiej 
śmierci w Aquilei. 

Stamtąd udała się do Sirmium (dziś Sremska Mitrovica w Serbii), rodzinnego 
miasta matki. Tam została wtrącona do więzienia. Odmówiła wyrzeczenia się 
wiary i oddania pokłonu bożkom pogańskim. Skazano ją na śmierć… 

Poddać ją miano rozlicznym torturom. Morzono głodem. Próbowano utopić 
wysyłając w podziurawionej łodzi na otwarte morze. Na nic. W końcu miano ją 
spalić rozpinając na czterech palach nad paleniskiem… 

Jej ciało – ponoć nienaruszone przez ogień – pochowała kobieta o imieniu 
Apollinaria w sadzie swego domu (później przekształconego w bazylikę). I to 
w niej pamięć męczennicy o imieniu Anastazja przetrwała kolejne stulecia. 

W czasie patriarchatu Gennadiusa (lata 458-471) relikwie Anastazji przeniesione 

miały być do Konstantynopola i złożone w kościele zwanym odtąd „Anastasis”. 

W późniejszych latach głowa i dłoń św. Anastazji miały być przeniesione 
do klasztoru św. Anastazji Obrończyni przed Truciznami (Pharmakolytria), w po-
bliżu prawosławnego kompleksu klasztornego na górze Atos w Grecji… 

Jeszcze później św. Donat z Zadaru przeniósł pozostałą część relikwii z Kon-
stantynopola do katedry imienia św. Anastazji w Zadarze (Chorwacja). Do dziś 
znajduje się tam Jej sarkofag… 

il.: ŚW. ANASTAZJA, bizantyjska ikona, XIV-XV w., deska, tempera, 9965.5 cm, Ermitaż, St Petersburg; 

źródło: days.pravoslavie.ru (uroczystość 25 grudnia) 

http://www.swzygmunt.knc.pl/
http://www.nationalgallery.org.uk/paintings/philippe-de-champaigne-the-dream-of-saint-joseph
http://days.pravoslavie.ru/Images/ii2384&104.htm
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INFORMACJE PARAFIALNE 
 Kończy się ADWENT, czas oczekiwania na Boże Narodzenie. 

 RORATY w dni powszednie o 7:00 - zapraszamy! 
 Ostatnie w tym roku - 24.XII (piątek). 

 19.XII (niedziela) 

 Imieniny ks. Darka, wikariusza. Czcigodnego Solenizanta 
polecamy! modlitwie Parafian. W sposób szczególny 

modlimy się za ks. Darka w czasie Mszy św. o 10:30. 
 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 (piątek) – patrz poniżej. 

 Kiermasz świąteczny w kościele, na którym można kupić 
pierniki, stroiki, sianko na wigilijny stół. Dochód 
ze sprzedaży zostanie przeznaczony dla najuboższych 
mieszkańców parafii. 

 Finał RODZINNEGO KONKURSU SZOPEK. 
 22-24.XII (środa-piątek): Ostatnia możliwość skorzystania 

ze SPOWIEDZI przed Świętami Bożego Narodzenia: 
 6:30 – 7:30 (22-24.XII środa-piątek). 
 17:30 – 18:30 (22-23.XII środa-czwartek). 

Uwaga: w Święta SPOWIEDZI NIE BĘDZIE. 
 24.XII (piątek): WIGILIA BOŻEGO NARODZENIA 

 7:30 - 14:45 – możliwość pobrania (potrzebna będzie 
osłonięta świeca lub lampion) Betlejemskiego Światła 
Pokoju w kościele, aby podczas Wieczerzy Wigilijnej było 
znakiem obecności Chrystusa w naszych domach. 

 25.XII (sobota): BOŻE NARODZENIE 

 PASTERKA tradycyjnie o 0:00 (czyli w Wigilię o 24:00). 
 Msze św. o 8:45, 10:30 i 12:00. 
 Chrzty na sumie o 12:00. 
 Tradycyjnie nie ma Mszy św. o 18:00! 

 26.XII (niedziela): Drugi dzień ŚWIĄT NARODZENIA PAŃSKIEGO 

(święto ŚWIĘTEJ RODZINY) 
 Msze św. o 8:45, 10:30 i 12:00. 
 Tradycyjnie nie ma Mszy św. o 18:00! 
 Na sumę o 12:00 w sposób szczególny zapraszamy! 

wszystkie małżeństwa, które w tym roku obchodziły 
jubileusze 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60 
i 65 lecie swojego małżeństwa. 

 Chrzty na Mszy św. o 10:30. 
 Taca przeznaczona będzie na Katolicki Uniwersytet Lu-

belski. 
 W czasie Mszy św. tradycyjnie święcony będzie owies. 

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

czyli KOLĘDA. 
 Program podany zostanie 26.XII (niedziela). 

 Ofiary zbierane przy okazji KOLĘDY przeznaczone zostaną 
na renowację dwóch XVIII-wiecznych feretronów z na-
szego kościoła. Z góry składamy serdeczne Bóg zapłać! 

 Opłatki są do nabycia w kościele, przy stoliku pod chórem. 
 Parafialny Zespół Caritas rozprowadza świece wigilijne, 

w cenie 8.- zł. Całkowity dochód ze sprzedaży zostanie 
przeznaczony na potrzeby najuboższych rodzin z naszej 
parafii. W niedziele świece można nabywać po Mszach św. 
przy wejściu do kościoła; w dni powszednie - w zakrystii. 

 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! 

 Parafialny Zespół Caritas prowadzi adwentową zbiórkę 

żywności dla najuboższych rodzin z parafii. Zbierane są 
produkty o przedłużonym terminie ważności (mąka, 
cukier, ryż, kasza, makaron, konserwy, słodycze, itp.) 
Tradycyjnie zbiórka odbywa się w obu szkołach znaj-
dujących się na terenie parafii i w kościele. Za wszystkie 

dary - serdeczne Bóg zapłać! 

 Zachęcamy do lektury prasy i wydawnictw katolickich! 

INTENCJE MSZALNE I MODLITEWNE 

20.XI 
(poniedziałek) 

700  

1800  

21.XI 
(wtorek) 

700  

1800 
O błogosławieństwo Boże i wszelkie potrzebne łaski 

dla pracowników Caritas i podopiecznych 

22.XII 
(środa) 

700  

1800  

23.XII 
(czwartek) 

700 
† Gabrieli, Wacława, Franciszki i Antoniego NOGALÓW, 

Heleny MAGDZIARZ 

1800  

24.XII 
(piątek) 

700 
O błogosławieństwo Boże dla ks. Adama WYSZYŃSKIEGO, 

z racji imienin 

1800 † Jarosława i Pawła GUT 

25.XII 
(sobota) 

000 PASTERKA 

845 
† całej rodziny GRUDNIÓW, 

Marii ŻMIJAK, 

Anny GRUDZIEŃ 

1030 † Zofii i Kazimierza BUJACZYKÓW 

1200 
† Barbary WYSZYŃSKIEJ, 

Mariusza WALIGÓRY, 

Feliksy i Władysława CHRZANOWSKICH 

26.XII 
(niedziela) 

845 
† Leona BRUDNIEWSKIEGO, 

jego rodziców i teściów 

1030 
† Genowefy WOŹNIAK, w 3cią rocznicę śmierci, 

Jana WOŹNIAKA 

1200 

† Barbary OLESIŃSKIEJ, 

Ryszarda OLESIŃSKIEGO, w 2gą rocznicę śmierci 

O Boże błogosławieństwo dla MAŁŻEŃSTW, 
które obchodzą jubileusz zawarcia związku 

POLSKIE MADONNY (145): MATKA BOŻA OSTROŻAŃSKA 
Początków Ostrożana należy szukać ok. 1450, gdy właściciele okolicznych 

ziem, Bartłomiej i Dadźbóg Ostrożańscy, ufundowali pierwszy kościół. 

Z tą fundacją wiąże się przekazywana z po-

kolenia na pokolenie opowieść o objawieniu 

Matki Bożej. Wybór miejsca na kościół, wśród 

starych lip, miała wskazać sama Najświętsza 

Panienka objawiając się obu możom. Ci usłu-

chali tylko częściowo i zaczęli wznosić świątynię, 

tylko że w innym, lepiej – w ich rozumieniu – 

położonym miejscu. Ale fundamenty, ustawione 

jednego dnia, rankiem następnego w niewy-

tłumaczalny sposób znalazły się w miejscu 

wskazanym przez Matkę Bożą! 

Mądrość ludzka ustąpiła przed wyraźnym zna-

kiem Opatrzności. A pod ołtarzem nowopowsta-

łego kościoła miano położyć kamień z owego za-

gajnika lipowego, z odciśniętym w czasie objawienia śladem stopy Maryi… 

Nieznanego autorstwa CUDOWNY OBRAZ (113×165 cm, farby olejne) 

czczony w sanktuarium ostrożańskim powstał, jak twierdzą specjaliści, 

ok. 600. Ale do Ostrożan trafił najprawdopodobniej ok. 1661. Fundatorem 

był kasztelan podlaski Aleksander Radziszewski. 

Od początku słynął łaskami. Opiekę Madonny mieszkańcy w szczególności 

odczuli w 1710, gdy szerząca się plaga ominęła wieś, choć w sąsiednich 

parafiach śmierć zbierała obfite żniwo… 

Czasy zaborów znaczone były, jak zanotował oficjalista, „fanatyczną 

niechęcią [proboszczów] do wszystkiego co rosyjskie”, gdy przed MATKĄ 

BOŻĄ OSTROŻAŃSKĄ powierzały swoje losy kolejne generacje powstańców: 

kościuszkowskich, listopadowych, styczniowych. A kolejni proboszczowie 

karani byli więzieniem i zsyłkami na Sybir… 

12.VI.1987 na Jasnej Górze Ojciec św. Jan Paweł II poświęcił korony 

dla PANI Z OSTROŻAN. Niecały miesiąc później, 5.VII.1987, założył je, 

na głowy Jezusa i Bogarodzicy, Prymas Józef kard. Glemp… 

adres: Sanktuarium Maryjne, Ostrożany 2, 17-312 Drohiczyn źródło: www.drohiczyn.opoka.org.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. 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.drohiczyn.opoka.org.pl/?action=parafia&id=57
http://www.swzygmunt.knc.pl/

