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„Pojawił się człowiek posłany przez Boga – Jan mu było na imię”J 1, 6. Jan „już w łonie matki napełniony będzie Duchem Świętym”Łk 1, 15. 41 przez samego Chrystusa, 

którego Dziewica Maryja poczęła z Ducha Świętego. „Nawiedzenie” Elżbiety przez Maryję stało się przyjściem Boga, który „nawiedził lud swój”Łk 1, 68. [KKK, 717] 

TRZECIA NIEDZIELA ADWENTU 
Z KSIĘGI PROROKA IZAJASZAIz 61, 1-2a. 10-11 

Duch Pański nade mną, bo Pan mnie namaścił. Posłał mnie, by głosić do-

brą nowinę ubogim, by opatrywać rany serc złamanych, by zapowiadać wy-

zwolenie jeńcom i więźniom swobodę; aby obwieszczać rok łaski u Pana. 

„Ogromnie się weselę w Panu, dusza moja raduje się w Bogu moim, 

bo mnie przyodział w szaty zbawienia, okrył mnie płaszczem 

sprawiedliwości, jak oblubieńca, który wkłada zawój, jak oblubienicę 

strojną w swe klejnoty. Zaiste, jak ziemia wydaje swe plony, jak ogród 

rozplenia swe zasiewy, tak Pan Bóg sprawi, że się rozpleni sprawiedliwość 

i chwalba wobec wszystkich narodów”. 

PSALM RESPONSORYJNYŁk 1, 46-48,49-50,53-54 

REFREN: Duch mój się raduje w Bogu, Zbawcy moim 

Wielbi dusza moja Pana, 

i raduje się duch mój w Bogu, Zbawcy moim. 

Bo wejrzał na uniżenie swojej służebnicy, 

oto bowiem odtąd błogosławić mnie będą 

wszystkie pokolenia. 

Gdyż wielkie rzeczy uczynił mi Wszechmocny, 

święte jest imię Jego. 

A Jego miłosierdzie z pokolenia na pokolenie 

nad tymi, co się Go boją. 

Głodnych nasycił dobrami, 

a bogatych z niczym odprawił. 

Ujął się za swoim sługą, Izraelem, 

pomny na swe miłosierdzie. 

Z PIERWSZEGO LISTU ŚWIĘTEGO PAWŁA APOSTOŁA DO TESALONICZAN1 Tes 5, 16-24 

Bracia: 

Zawsze się radujcie, nieustannie się 

módlcie. W każdym położeniu dzię-

kujcie, taka jest bowiem wola Boża 

w Jezusie Chrystusie względem 

was. Ducha nie gaście, proroctwa 

nie lekceważcie. Wszystko badajcie, 

a co szlachetne - zachowujcie. Uni-

kajcie wszystkiego, co ma choćby 

pozór zła. 

Sam Bóg pokoju niech was cał-

kowicie uświęca, aby nienaruszony 

duch wasz, dusza i ciało bez za-

rzutu zachowały się na przyjście 

Pana naszego Jezusa Chrystusa. 

Wierny jest Ten, który was wzywa: 

On też tego dokona. 

AKLAMACJAIz 61,1 

Alleluja, Alleluja, Alleluja 

Duch Pański nade mną, 

posłał mnie głosić dobrą nowinę 

ubogim. 

SŁOWA EWANGELII WEDŁUG 

ŚW. JANAJ 1, 6-8.19-28 

Pojawił się człowiek posłany przez 

Boga, Jan mu było na imię. Przy-

szedł on na świadectwo, aby za-

świadczyć o Światłości, by wszyscy 

uwierzyli przez niego. Nie był on świa-

tłością, lecz posłanym, aby za-

świadczyć o Światłości. 

Takie jest świadectwo Jana. Gdy Ży-

dzi wysłali do niego z Jerozolimy 

kapłanów i lewitów z zapytaniem: 

„Kto ty jesteś?”, on wyznał, a nie za-

przeczył, oświadczając: „Ja nie jes-

tem Mesjaszem”. Zapytali go: 

„Cóż zatem? Czy jesteś Eliaszem?”. 

Odrzekł: „Nie jestem”. „Czy ty jes-

teś prorokiem?”. Odparł: „Nie!”. Powiedzieli mu więc: „Kim jesteś, abyśmy 

mogli dać odpo-wiedź tym, którzy nas wysłali? Co mówisz sam o sobie?”. 

Odpowiedział: „Jam głos wołającego na pustyni: Prostujcie drogę Pańską, 

jak powiedział prorok Izajasz”. 

A wysłannicy byli spośród faryzeuszów. I zadawali mu pytania, mówiąc 

do niego: „Czemu zatem chrzcisz, skoro nie jesteś ani Mesjaszem, 

ani Eliaszem, ani prorokiem?”. Jan im tak odpowiedział: „Ja chrzczę wodą. 

Pośród was stoi Ten, którego wy nie znacie, który po mnie idzie, a któremu 

ja nie jestem godzien odwiązać rzemyka u Jego sandała”. 

Działo się to w Betanii, po drugiej stronie Jordanu, gdzie Jan udzielał 

chrztu. 

il. po lewej: JAN CHRZCICIEL, GRECO, El (1541, Candia - 1614, Toledo), 1577-79, olejny na płótnie, 
212×78 cm, Santo Domingo el Antiguo, Toledo; źródło: www.wga.hu 

PATRON TYGODNIA: BŁ. PIUS MARIA BARTOSIK, MĘCZENNIK 
Ludwik urodził się w 1909 w ubogiej rodzinie 
we wsi Kokanin koło Kalisza. 

Pierwsze nauki pobierał w Kaliszu - by do-
stać się do szkoły codziennie szedł 10 km… 

W 1926 wstąpił do franciszkanów we Lwo-
wie. Otrzymał imiona zakonne Pius Maria. 

Następnie ukończył gimnazjum i rozpoczął 
nowicjat w Kalwarii Pacławskiej. Zakończył 
go w Łagiewnikach k. Łodzi. W 1931 roz-
począł studia teologiczne na Wyższym 
Seminarium Duchownym franciszkanów 
w Krakowie. 

Święcenia kapłańskie przyjął w 1935 z rąk 
bpa Stanisława Rosponda. 

Posługę kapłańską rozpoczął od Krosna nad 
Wisłokiem, ale gdy w 1936 o. Maksymilian 
Kolbe został wybrany gwardianem 
Niepokalanowa ściągnął doń o. Piusa Marię 
i mianował swoim wikariuszem. Obowiązki 
Piusa Marii, oprócz duszpasterskich (wiele 
godzin spędzał w konfesjonale) obejmowały 
m.in. redagowanie „Rycerzyka” oraz kwar-
talnika „Milles Inmmaculate”. 

Był też piątym z kolei redaktorem naczelnym 
„Rycerza Niepokalanej”, którego nakład 
w latach 1938-39 wynosił ok. 800 tys. egzem-
plarzy. Wiele pisał: m.in. rozpoczął pisanie 
książki o tematyce mariologicznej… 

Po agresji niemieckiej na Polskę 19.IX.1939 
został, wraz z 34 współbraćmi, w tym 
o. Maksymilianem, aresztowany w Niepo-
kalanowie przez niemieckiego okupanta. Przetrzymywano ich w obozach 
Lamsdorf, Amtitz i w Ostrzeszowie, ale 8.XII.1939 zwolniono… 

17.II.1941 został ponownie przez Niemców aresztowany (razem z o. Maksy-
milianem). Przewieziono go na Pawiak w Warszawie, a po półtorej miesiąca, 
4.IV.1941, przetransportowano do obozu koncentracyjnego Auschwitz. 

Odtąd był już „tylko” numerem 12832. 

Początkowo pracował w tzw. komandzie budowlanym, gdzie był wielokrotnie bity 
i maltretowany. Wkrótce, z powodu bolesnej rany w nodze trafił do obozowego, 
niemieckiego „szpitala”, tzw. rewiru. 

14.VIII.1941 zginął o. Maksymilian Kolbe. Wiadomość o jego męczeńskiej śmierci 
pozostałym w Niepokalanowie braciom zakonnym przekazał o. Pius. Wraz z nią 
zamieścił ułożoną przez siebie modlitwę o wstawiennictwo o. Maksymiliana: 

„Pobłogosław, Panie Boże, nas cierpiących i daj nam wolność przez śmierć 
i mękę o. Maksymiliana Kolbe”… 

Zapamiętano jego słowa, wypowiedziane w V.1941, po trzymiesięcznym pobycie 
w Auschwitz: „Dotychczas pisaliśmy i mówiliśmy innym, jak należy znosić 
cierpienie – teraz musimy sami praktycznie to przejść, bo w przeciwnym razie 
co warte byłyby nasze słowa”… I rzeczywiście, mimo cierpień, wszędzie 
gdzie się znalazł, niósł pomoc duchową współwięźniom… 

W Auschwitz ten „apostoł cierpienia”, jak go nazywano, nie przeżył nawet roku. 
Zmarł w baraku, zwanym „szpitalem” obozowym, w nocy z 12 na 13.XII.1941 
(dokładnie 40 lat później kolejny oprawca, gen. Jaruzelski, uwięził we własnym 
kraju wszystkich Polaków). 

Ciało spalono w krematorium, a prochy rozrzucono na oświęcimskich polach. 
Symboliczny nagrobek na kokanińskim cmentarzu wystawiła mu jego matka… 

Beatyfikował go Jan Paweł II w Warszawie 13.VI.1999 w gronie 108 polskich mę-
czenników terroru niemieckiego w czasie II wojny światowej. (uroczystość 13 grudnia) 

il. BŁ. PIUS MARIA BARTOSIK, „stara” kaplica, Niepokalanów; źródło: commons.wikimedia.org 

http://www.swzygmunt.knc.pl/
http://www.wga.hu/frames-e.html?/html/g/greco_el/05/0505grec.html
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Niepokalanow_Bartosik.jpg
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INFORMACJE PARAFIALNE 
 11.XII (niedziela): Kiermasz sianka i ozdób świątecznych 

zorganizowany przez Parafialny Caritas. Dochód przezna-

czony zostanie na zakup paczek świątecznych dla ubogich 
dzieci z naszej parafii. 

 Trwa ADWENT, czas oczekiwania i przygotowania na Naro-
dzenie Chrystusa. 

 RORATY odprawiane są w dni powszednie o 7:00. 
 U p. Organisty można nabywać opłatki wigilijne. 
 W czasie ADWENTU Parafialny Zespół Caritas prowadzi: 

 zbiórkę produktów dla najuboższych rodzin z parafii. 
Do kosza wystawionego przy ołtarzu Matki Bożej 
Nieustającej Pomocy zbierane są produkty o przedłu-
żonym terminie ważności oraz artykuły chemiczne. 

 Sprzedaż, w cenie 5.- zł, ręcznie wykonanych pocz-
tówek świątecznych, wyłożonych na stoliku przy oł-
tarzu Matki Bożej Nieustającej Pomocy. Dochód 
przeznaczony zostanie na zakup paczek świątecznych 
dla najuboższych dzieci z naszej parafii. 

 sprzedaż świec wigilijnych, w cenie 8 zł za sztukę 
(na stoliku kiermaszowym). 

Za wszystkie dary - serdeczne Bóg zapłać! 
 18.XII (niedziela): Rozprowadzane będą kalendarze na 2012 r., 

wydane przez kleryków WMSD w Warszawie. Zawierają 
zdjęcia ilustrujące życie seminarium i jego historię. Jest to for-
ma zaproszenia do modlitwy o powołania, a zarazem wspar-
cia kleryków naszej archidiecezji. 

 26.XII (poniedziałek): W drugi dzień Świąt Narodzenia 

Pańskiego, w święto św. Szczepana, na sumę zapraszamy 

w sposób szczególny! wszystkie małżeństwa, które w tym roku 

obchodziły jubileusze 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 
55, 60 i 65-lecia swojego małżeństwa. 

 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 16.XII w kancelarii. Przygotowanie 
dla rodziców i chrzestnych 18.XII po sumie, w kościele. 

 Zachęcamy do lektury prasy i wydawnictw katolickich! 

ZAPOWIEDZI 
Zapowiedź II: Wojciech Andrzej BRZEZIŃSKI, kawaler z parafii 

tutejszej, i Monika BICZYK, panna z parafii Niepokalanego 
Poczęcia NMP w Górze Kalwarii 

Ktokolwiek wiedziałby o przeszkodach w zawarciu małżeństwa przez 
w/w osoby proszony jest o skontaktowanie się z Kancelarią Parafialną 

ODESZLI 
W ostatnim czasie odeszła z naszego grona: 

śp. Ewa Maria STRZELECKA  30.XI.2011 l. 77 

Wieczne odpoczywanie racz Jej dać Panie! 

INTENCJE MSZALNE I MODLITEWNE 

12.XII 
(poniedziałek) 

700  

1800  

13.XII 
(wtorek) 

700  

1800  

14.XII 
(środa) 

700  

1800  

15.XII 
(czwartek) 

700 
† Antoniego MATYJASIAKA, 

Marianny, Władysława i Waldemara WIEWIÓRÓW 

1800  

16.XII 
(piątek) 

700 
† Henryka BALA, 

Marianny i Józefa GRZYWACZÓW 

1800  

17.XII 
(sobota) 

700  

1800 Nowenna i Msza św. zbiorowa do MB Nieustającej Pomocy 

18.XII 
(niedziela) 

845 † Dariusza OLESIŃSKIEGO 

1030 

† Zygmunta ŁOPACIŃSKIEGO, w 17 rocznicę śmierci 

† Andrzeja KAZUBSKIEGO, w 5 rocznicę śmierci, 

Reginy, Czesława, Jana, Stanisława i Jerzego MUCHA 

1200 w intencji ks. Dariusza, z racji imienin 

1800 
† Adama KOWALCZYKA, Adama JONASZA, Zofii JARMUŁ, 

Marianny i Antoniego KRÓLÓW 

NIEZWYKŁE ZNAKI: HOSTIE NA BRUKU 
W nocy z 25 na 26 lipca 1969 nieznani 

sprawcy włamali się do XV/XVI-wiecznego 

parafialnego kościoła św. Eufemii w miej-

scowości San Mauro la Bruca, w regionie 

Kampania, w prowincji Salerno we Włoszech. 

Poszukiwali czegoś, co dałoby się łatwo 

spieniężyć - być może po przetopieniu - więc 

wyłamali drzwiczki do tabernakulum i zabrali 

znajdujące się w nim naczynia. Było wsród 

nich niewielkie cyborium zawierające 

dokładnie 63 konsekrowane HOSTIE. 

Zabrali także ozdoby świętych figur 

znajdujących się w świątyni i, nie zauważeni, 

opuścili z łupami kościół. Niedaleko za koś-

ciołem, w niewielkiej bocznej alejce, posta-

nowili je obejrzeć. Przy okazji otworzyli i o-

próżnili cyborium wysypując HOSTIE na bruk… 

Rankiem 26 lipca mała dziewczynka, 

Gerarda Amato, bawiąca się w okolicy (były 

wszak wakacje), zauważyła leżące na po-

boczu HOSTIE. Natychmiast zawiadomiła proboszcza, Patryka Allegro… 

Proboszcz ze czcią zebrał 63 opłatki CIAŁA CHRYSTUSA i zaniósł JE 

z powrotem do kościoła. Umieścił JE w tabernakulum… 

Po roku, gdy w HOSTIACH nie zauważono śladów samozniszczenia – a wia-

domo wszak z wielu badań naukowych, w tym chemicznych, że produkty 

z mąki pszennej po zaledwie 6 miesiącach ulegają daleko posuniętej 

degradacji, by po kilku latach zamienić się w galaretę, a następnie ulec 

sproszkowaniu - zdecydowano się JE pozostawić i nie rozpuszczać w wo-

dzie (jak to się dzieje z niespożytym NAJŚWIĘTSZYM SAKRAMENTEM), a biskup 

Vallo della Lucania, Błażej D’Agostino dozwolił na ICH nieustanną ado-

rację. Zadekretował też, że dzień 25 lipca ma być dniem zadośuczynienia 

za profanację NAJŚWIĘTSZEGO SAKRAMENTU, dniem Eucharystycznym. 

Wraz z dekretem bp D’Agostino podarował kościołowi św. Eufemii, 

który równocześnie podniósł do godności sanktuarium Eucharystycznego, 

srebrną, ręcznie rzeźbioną monstrancję, w której – w specjalnej ampułce - 

do dnia dzisiejszego przechowywane są HOSTIE odnalezione 

owego pamiętnego 26 lipca 1969. 

MONSTRANCJĘ-RELIKWIĘ przechowywano początkowo na co dzień w taber-

akulum, ale po jakimś czasie wybudowano DLAŃ specjalnie marmurowy 

tron – i tam znajduje się ONA, i HOSTIE w niej przechowywane, 

do dnia dzisiejszego. 

Do dnia dzisiejszego też znajdują się ONE w stanie nienaruszonym… 

W 1994, po 25 latach od kradzieży w San Mauro la Bruca, wielu latach 

obserwacji ODNALEZIONYCH HOSTII, kolejny biskup Vallo di Lucania, Cassale 

uznał nienaruszone przetrwanie HOSTII za cudowne i dozwolił na odda-

wanie RELIKWII CUDU specjalnej czci… 

il. RELIKWIARZ Z URATOWANYMI HOSTIAM:San Mauro la Bruca; źródło: it.wikipedia.org 

WRÓŻBA 
Kary nie będzie dla przeciętnych drani, 

I lud ofiary złoży nadaremnie. 

Morderców będą grzebać z honorami 

Na bruku ulic nędza się wylęgnie. 

Pomimo wszystko 

świat trwać będzie nadal - 

W słońce i kłamstwo 

wierzą ludzie prości. 

Niedostrzegalna 

szerzy się zagłada, 

A wszystkie ręce 

aż lśnią od czystości. 

Handel, jakich nie było, 

z chciwością się zmaga, 

Na gorycz popytu, na zdradę cen nie ma. 

Uczynków złych i dobrych 

kołysze się waga 

Z pełnymi krwi szalami obiema. 

Nieistniejące w milczeniu narasta, 

Aż prezydenci i gwiazd korce bledną, 

Coś się na pewno wydarzy - to jasne, 

Ale nam wtedy będzie wszystko jedno… 

KACZMARSKI, Jacek (1957, Warszawa – 2004, Gdańsk) 
il.: ZE STANU WOJENNEGO; źródło: corbertgauthier.net 

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://it.wikipedia.org/wiki/File:Sacre_Particole.jpg
http://homepage.mac.com/zbigniew/stan_wojenny.htm
http://www.swzygmunt.knc.pl/

