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Ponieważ nie znamy dnia ani godziny, musimy w myśl upomnienia Pańskiego czuwać ustawicznie, abyśmy zakończywszy jeden jedyny bieg 

naszego ziemskiego żywota, zasłużyli wejść razem z Panem na gody weselne i być zaliczeni do błogosławionych i aby nie kazano nam, jak sługom złym 

i leniwym, pójść w ogień wieczny, w ciemności zewnętrzne, gdzie „będzie płacz i zgrzytanie zębów”Sobór Watykański II, konst. Lumen gentium, 48. [KKK, 1036] 

PIERWSZA NIEDZIELA ADWENTU 

 
BÓG OJCIEC, BATONI, Pompeo Girolamo (1708, Lukka - 1787, Rzym), 1779, olejny na płótnie, 

prywatna kolekcja; źródło: www.topofart.com 

Z KSIĘGI PROROKA IZAJASZAIz 63, 16b-17. 19b; 64, 3-7 

Tyś, Panie, naszym ojcem, „Odkupiciel nasz” to Twoje imię odwieczne. 

Czemuż, o Panie, dozwalasz nam błądzić z dala od Twoich dróg, 

tak iż serce nasze staje się nieczułe na bojaźń przed Tobą? Odmień się 

przez wzgląd na Twoje sługi i na pokolenia Twojego dziedzictwa. 

Obyś rozdarł niebiosa i zstąpił, przed Tobą skłębiłyby się góry. Ani ucho 

nie słyszało, ani oko nie widziało, żeby jakiś bóg poza Tobą działał tyle 

dla tego, co w nim pokłada ufność. 

Wychodzisz naprzeciw tych, co radośnie pełnią sprawiedliwość i pamiętają 

o Twych drogach. Oto Tyś zawrzał gniewem, żeśmy zgrzeszyli przeciw Tobie 

od dawna i byliśmy zbuntowani. My wszyscy byliśmy skalani, a wszystkie 

nasze dobre czyny jak skrwawiona szmata. My wszyscy opadliśmy zwiędli 

jak liście, a nasze winy poniosły nas jak wicher. Nikt nie wzywał Twojego 

imienia, nikt się nie zbudził, by się chwycić Ciebie. Bo skryłeś Twoje oblicze 

przed nami i oddałeś nas w moc naszej winy. 

A jednak, Panie, Tyś naszym ojcem. Myśmy gliną, a Ty naszym twórcą. 

My wszyscy jesteśmy dziełem rąk Twoich. 

PSALM RESPONSORYJNYPs 80, 2ac i 3b,15-16,18-19 

REFREN: Odnów nas, Boże, i daj nam zbawienie 

Usłysz, Pasterzu Izraela, 

Ty, który zasiadasz nad cherubinami. 

Zbudź swą potęgę 

i przyjdź nam z pomocą. 

Powróć, Boże Zastępów, 

wejrzyj z nieba, spójrz i nawiedź tę winorośl. 

Chroń to, co zasadziła Twoja prawica, 

latorośl, którą umocniłeś dla siebie. 

Wyciągnij rękę nad mężem Twej 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 PIERWSZEGO LISTU ŚWIĘTEGO PAWŁA APOSTOŁA DO KORYNTIAN1 Kor 1, 3-9 

Bracia: 

Łaska wam i pokój od Boga, Ojca naszego, i od Pana Jezusa Chrystusa. 

Nieustannie dziękuję mojemu Bogu za was, za łaskę daną wam 

w Chrystusie Jezusie. W Nim to bowiem zostaliście wzbogaceni 

we wszystko: we wszelkie słowo i wszelkie poznanie, bo świadectwo 

Chrystusowe utrwaliło się w was, tak iż nie doznajecie braku żadnej łaski, 

oczekując objawienia się Pana naszego Jezusa Chrystusa. On też będzie 

umacniał was aż do końca, abyście byli bez zarzutu w dzień Pana naszego 

Jezusa Chrystusa. Wierny jest Bóg, który powołał nas do wspólnoty 

z Synem swoim Jezusem Chrystusem, Panem naszym. 

AKLAMACJAPs 85, 8 Alleluja, Alleluja, Alleluja 

Okaż nam, Panie, łaskę swoją, 

i daj nam swoje zbawienie. 

SŁOWA EWANGELII WEDŁUG ŚW. MARKAMk 13, 33-37 

Jezus powiedział do swoich uczniów: 

»Uważajcie i czuwajcie, bo nie wiecie, kiedy czas ten nadejdzie. Bo rzecz 

ma się podobnie jak z człowiekiem, który udał się w podróż. Zostawił 

swój dom, powierzył swoim sługom staranie o wszystko, każdemu 

wyznaczył zajęcie, a odźwiernemu przykazał, żeby czuwał. 

Czuwajcie więc, bo nie wiecie, kiedy pan domu przyjdzie: z wieczora 

czy o północy, czy o pianiu kogutów, czy rankiem. By niespodzianie 

przyszedłszy, nie zastał was śpiących. Lecz co wam mówię, mówię 

wszystkim: Czuwajcie«. 

PATRON TYGODNIA: BŁ. LUDWIK ROCH GIETYNGIER, MĘCZENNIK 
Urodził się w 1904 w Żarkach na Śląsku. 

Seminarium duchowne w Kielcach ukończył w 1927, 
po czym przeniósł się do nowo-powstałej diecezji 
częstochowskiej. Tego też roku, na Jasnej Górze, z rąk 
bpa Teodora Kubiny, otrzymał święcenia kapłańskie… 

Został wikariuszem w Strzemieszycach w Zagłębiu 
Dąbrowskim. Jednocześnie kontynuował studia 

na Uniwersytecie Jagiellońskim, gdzie w 1929 
otrzymał tytuł magistra teologii… 

Od 1929 do 1934 był wikariuszem parafii i pre-
fektem szkół w Będzinie, potem nauczycielem 

religii w szkołach średnich Częstochowy. 
Jednocześnie był kapelanem u sióstr zmar-
twychwstanek. Pełnił też obowiązki asystenta 

Koła Związku Inteligencji Katolickiej i mo-
deratora Sodalicji Pań Nauczycielek. 

Ok. 1937 rozpoczął pracę nad rozprawą 
doktorską „Dzieje dekanatu częstochow-
skiego pod zaborem rosyjskim” na UJ… 

Wielość podjętych zobowiązań i związane 
z nimi obciążenie sprawiły, iż podupadł 
na zdrowiu i w 1939 musiał poddać się lecze-
niu klinicznemu w Krakowie… 

Od 1.IX.1939 miał objąć stanowisko dyrektora gimnazjum w Wieluniu. Nie zdążył: 
tego dnia Niemcy przekroczyli granice Rzeczypospolitej, a Wieluń był jednym 
z pierwszych – jeśli nie pierwszym – miastem zaatakowanym przez agresora… 

Jesienią więc, gdy zabrakło duszpasterza, został proboszczem w Raczynie. 

Niemcy aresztowali go 6.X.1941. Przewieziono go, z wszystkimi pozostałymi 
kapłanami powiatu wieluńskiego, do obozu przejściowego w Konstantynowie, 
a następnie 30.X znalazł się w niemieckim obozie koncentracyjnym KL Dachau. 

Odtąd był już tylko numerem: 28288. 

W Dachau męczeńska śmierć przyszła szybko. Po przybyciu do obozu jego stan 
zdrowia – nie najlepszy generalnie - pogorszył się. 30.XI.1941 odprowadzono go 
do „szpitala” („rewiru”) obozowego, gdzie został powalony na ziemię przez fun-
kcyjnego kapo, niejakiego Józefa Heidena, austriackiego więźnia politycznego. 
Zwyrodnialec kopał go, deptał po brzuchu, a potem dobił… 

„Był całkowicie oddany Bogu i męczeńska śmierć w obozie była tylko, albo aż, 
konsekwencją całej jego postawy życiowej. Spalał się nieustannie w kapłańskim 
życiu przed Bogiem i wreszcie spłonął w ogniu butów niemieckiego strażnika 
obozu koncentracyjnego w Dachau”

ks. T. Mańka
, napisał jeden ze współwięźniów… 

Beatyfikowany został przez papieża Jana Pawła II w Warszawie 13.VI.1999 
w grupie 108 polskich męczenników II wojny światowej. (uroczystość 30 listopada) 

il. BŁ. LUDWIK ROCH GIETYNGIER, pomnik, Żorki; źródło: kordelia.netmama.pl 

http://www.swzygmunt.knc.pl/
http://www.topofart.com/artists/Pompeo_Girolamo_Batoni/painting/8630/God_the_Father.php
http://kordelia.netmama.pl/?p=642
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INFORMACJE PARAFIALNE 
 27.XI (niedziela): I NIEDZIELA ADWENTU. 

 Rozpoczyna się czas oczekiwania i przygotowania na Naro-
dzenie Chrystusa. 

 Poczynając od I niedzieli adwentu: 
 RORATY będą odprawiane w dni powszednie o 7:00. 

W sposób szczególny zapraszamy! dzieci i młodzież 

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

 Przy stoliku pod chórem są do nabycia opłatki. 
 Parafialny Zespół Caritas prowadzi adwentową 

zbiórkę produktów dla najuboższych rodzin z parafii. 

Do kosza wystawionego przy ołtarzu Matki Bożej 
Nieustającej Pomocy zbierane są towary o prze-
dłużonym terminie ważności (mąka, cukier, ryż, 
kasza, makaron, konserwy, słodycze, przyprawy, itp.) 
oraz artykuły chemiczne. Za wszystkie dary - 
serdeczne Bóg zapłać! 

 1.XII (czwartek): PIERWSZY CZWARTEK MIESIĄCA. 

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

 2.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. 
 3.XII (sobota): Rada Rodziców Zespołu Szkół nr 4 w Słom-

czynie zaprasza! na Jarmark Świąteczny od 14:30 do 19:00. 

Popołudnie w świątecznej atmosferze umili program muzy-
czny, stragany z ozdobami świątecznymi oraz domowa kafe-
teria. Zbierane będą dary żywnościowe na paczki świąteczne 
dla podopiecznych parafialnego Caritasu. Wśród wszystkich 

darczyńców zostanie rozlosowana nagroda świąteczna! 
 4-6.XII (niedziela-wtorek): Tradycyjne 40-GODZINNE NABOŻEŃ-

STWO EUCHARYSTYCZNE połączone z REKOLEKCJAMI 

ADWENTOWYMI, które w tym roku poprowadzi ks. Rafał 
Kobiałka. Program – poniżej. Zapraszamy! 

 Chrzty w grudniu 25.XII, w 1szy dzień Świąt Bożego Naro-

dzenia - na sumie, i 26.XII, w 2gi dzień Świąt - na Mszy św. 

o 10:30. Zgłoszenia do 17.XII w kancelarii. Przygotowanie 
dla rodziców i chrzestnych 18.XII po sumie, w kościele. 

 Dziękujemy! za włączenie się w dzieło konserwacji i remontu 

zabytkowych organów i ofiary, które można składać na tacę, 
bezpośrednio do księży lub na konto parafialne. 

 Zachęcamy do lektury prasy i wydawnictw katolickich! 

INTENCJE MSZALNE I MODLITEWNE 

28.X 
(poniedziałek) 

700 † Marioli PILCH 

1800 † Elżbiety i Henryka HELAKÓW 

29.XI 
(wtorek) 

700  

1800  

30.XI 
(środa) 

700  

1800  

1.XII 
(czwartek) 

700 w pewnej intencji 

1800  

2.XII 
(piątek) 

700  

1800  

3.XII 
(sobota) 

700 
† Marianny BĄCZKOWSKIEJ, w 10 rocznicę śmierci, 

Stefana BĄCZKOWSKIEGO 

1800  

4.XII 
(niedziela) 

845 † rodziców KUBAJEK i BĄCZKOWSKICH 

1030 † Macieja i Leszka MATEJAKÓW 

1200 za PARAFIAN 

1800 † Jana GRZYWACZA 

PROGRAM 40-GODZINNEGO NABOŻEŃSTWA EUCHARYSTYCZNEGO 

 4.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 – 15:30  ADORACJA NAJŚWIĘTSZEGO SAKRAMENTU 
 13:00  Modlitwa Różańcowa i spotkanie Kół Żywego 

Różańca 
 15:00  Koronka do Bożego Miłosierdzia 

 5.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 

 6.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 
SPOWIEDŹ (DLA DOROSŁYCH) 

 5.XII (poniedziałek)  9:45 – 11:00, 17:15 – 18:30 

 codziennie  ½ godz. przed każdą Mszą św. 

NIEZWYKŁE ZNAKI: NAWRÓCENIE W CARAVACA 
W czasach króla Jakuba I Zdobywcy, 

do Murcji Hiszpanii, naonczas pod kon-

trolą Maurów, udał się kapłan, niejaki 

Genezjusz Pérez Chirinos, by ewange-

lizować niewiernych… 

Pochwycono go i aresztowano. Nieba-

wem stanął przed gubernatorem Walen-

cji, Zayd Abu Zaydem. … 

Zaciekawiony wiarą swych wrogów 

Maur nakazał Genezjuszowi odprawie-

nie Mszy św. Sprowadzono naczynia 

liturgiczne i kapłan zaczął celebrację. 

W którymś aliści momencie zdał sobie 

sprawę, że brakuje krzyża… 

Zmieszał się i zastygł w bezruchu. Abu Zayd zapytał, o co chodzi. Kapłan 

odwrócił się i odpowiedział, że brakuje krzyża. Na co gubernator miał rzec: 

- „Czy nie tego szukasz?” 

Wyciągnął rękę wskazując coś z plecami kapłana. Genezjusz odwrócił się 

i zobaczył dwie postacie, przypominające anioły, ustawiające na ołtarzu 

KRZYŻ! Kapłan pochylił głowę, po czym wznowił celebrację EUCHARYSTYCZNĄ. 

Parę chwil później, podczas Podniesienia, gubernator zobaczył w HOSTII 

PIĘKNE DZIECIĘ, z uczuciem miłości spoglądające na niego… 

CUD miał miejsce 3.V.1232. Jeszcze tego dnia gubernator został 

ochrzczony (przyjął imię Wincentego). Chrzest przyjęła też jego rodzina… 

Ów KRZYŻ do dziś jest największą relikwią w Caravaca de la Cruz. Zawiera 

fragment KRZYŻA PRAWDZIWEGO, i pochodzić ma z Jerozolimy, skąd zniknął 

i dopiero w tak niezwykły sposób miał pojawić się w Caravaca… 

il. CUD I KRZYŻ PRAWDZIWY Z CARAVACA: 1819, olejny na płótnie, kościół św. Krzyża, Caravaca; 
źródło: www.templespana.org 

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.templespana.org/biblioteca/articulos/milagro_aparecimiento.html
http://www.swzygmunt.knc.pl/

