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Modlitwa Dziewicy Maryi, w Jej „Fiat” i „Magnificat”, charakteryzuje się wielkodusznym ofiarowaniem Bogu całej swojej istoty w wierze. [KKK, 2622] 

CZWARTA NIEDZIELA ADWENTU 

 
il.: ZWIASTOWANIE: ANGELICO, Fra (ok. 1400, Vicchio nell Mugello - 1455, Rzym), 1442-43, fresk, 
230×321 cm, konwent św. Marka, Florencja; źródło: www.wga.hu 

Z DRUGIEJ KSIĘGI SAMUELA2 Sm 7, 1-5.8b-12.14a.16 

Gdy król Dawid zamieszkał w swoim domu, a Pan poskromił wokoło 

wszystkich jego wrogów, rzekł król do proroka Natana: „Spójrz, ja mieszkam 

w pałacu cedrowym, a Arka Boża mieszka w namiocie”. Natan powiedział 

do króla: „Uczyń wszystko, co zamierzasz w sercu, gdyż Pan jest z tobą”. 

Lecz tej samej nocy skierował Pan do Natana następujące słowa: »Idź i po-

wiedz mojemu słudze, Dawidowi: To mówi Pan: ‘Czy ty zbudujesz mi dom 

na mieszkanie? Zabrałem cię z pastwiska spośród owiec, abyś był władcą 

nad ludem moim, nad Izraelem. I byłem z tobą wszędzie, dokąd się uda-

łeś, wytraciłem przed tobą wszystkich twoich nieprzyjaciół. Dam ci sławę 

największych ludzi na ziemi. Wyznaczę miejsce mojemu ludowi, Izraelowi, 

i osadzę go tam, i będzie mieszkał na swoim miejscu, a nie poruszy się 

więcej, a ludzie nikczemni nie będą go już uciskać jak dawniej. Od czasu 

kiedy ustanowiłem sędziów nad ludem moim izraelskim, obdarzyłem cię 

pokojem ze wszystkimi wrogami. Tobie też Pan zapowiedział, że ci zbuduje 

dom. Kiedy wypełnią się twoje dni i spoczniesz obok swych przodków, 

wtedy wzbudzę po tobie potomka twojego, który wyjdzie z twoich wnę-

trzności, i utwierdzę jego królestwo. Ja będę mu Ojcem, a on będzie Mi 

synem. 

Przede Mną dom twój i twoje królestwo będzie trwać na wieki’«. 

PSALM RESPONSORYJNYPs 89, 2-3.4-5.27 i 29 

REFREN: Na wieki będę sławił łaski Pana 

Na wieki będę sławił łaski Pana, 

moimi ustami będę głosił Twą wierność przez wszystkie pokolenia. 

Albowiem powiedziałeś: »Na wieki ugruntowana jest łaska«, 

utrwaliłeś swą wierność w niebiosach. 

»Zawarłem przymierze z moim wybrańcem, 

przysiągłem mojemu słudze Dawidowi: 

Utrwalę twoje potomstwo na wieki 

i tron twój umocnię na wszystkie pokolenia«. 

On będzie wołał do Mnie: »Ty jesteś moim Ojcem 

moim Bogiem, opoką mego zbawienia«. 

Na wieki zachowam dla niego łaskę 

i trwałe będzie moje z nim przymierze. 

Z LISTU ŚWIĘTEGO PAWŁA APOSTOŁA DO RZYMIANRz 16, 25-27 

Bracia: 

Temu, który ma moc utwierdzić was zgodnie z Ewangelią i moim 

głoszeniem Jezusa Chrystusa, zgodnie z objawioną tajemnicą, dla da-

wnych wieków ukrytą, teraz jednak ujawnioną, a przez pisma prorockie 

na rozkaz odwiecznego Boga wszystkim narodom obwieszczoną, 

dla skłonienia ich do posłuszeństwa wierze, Bogu, który jedynie jest mą-

dry, przez Jezusa Chrystusa, niech będzie chwała na wieki wieków. Amen. 

AKLAMACJAŁk 1, 38 Alleluja, Alleluja, Alleluja 

Oto ja służebnica Pańska, 

niech Mi się stanie według twego słowa. 

SŁOWA EWANGELII WEDŁUG ŚW. ŁUKASZAŁk 1, 26-38 

Bóg posłał anioła Gabriela do miasta w Galilei, zwanego Nazaret, do Dzie-

wicy poślubionej mężowi, imieniem Józef, z rodu Dawida; a Dziewicy było 

na imię Maryja. 

Anioł wszedł do Niej i rzekł: „Bądź pozdrowiona, pełna łaski. Pan z Tobą”. 

Ona zmieszała się na te słowa i rozważała, co miałoby znaczyć to 

pozdrowienie. Lecz anioł rzekł do Niej: „Nie bój się, Maryjo, znalazłaś 

bowiem łaskę u Boga. Oto poczniesz i porodzisz Syna, któremu nadasz 

imię Jezus. Będzie On wielki i będzie nazwany Synem Najwyższego, a Pan 

Bóg da Mu tron Jego ojca, Dawida. Będzie panował nad domem Jakuba 

na wieki, a Jego panowaniu nie będzie końca”. 

Na to Maryja rzekła do anioła: „Jakże się to stanie, skoro nie znam 

męża?”. Anioł Jej odpowiedział: „Duch Święty zstąpi na Ciebie i moc 

Najwyższego osłoni Cię. Dlatego też Święte, które się narodzi, będzie 

nazwane Synem Bożym. A oto również krewna Twoja, Elżbieta, poczęła 

w swej starości syna i jest już w szóstym miesiącu ta, która uchodzi za nie-

płodną. Dla Boga bowiem nie ma nic niemożliwego”. 

Na to rzekła Maryja: „Oto ja służebnica Pańska, niech Mi się stanie według 

twego słowa”. Wtedy odszedł od Niej anioł. 

PATRONKA TYGODNIA: BŁ. MARIA EWA OD OPATRZNOŚCI, MĘCZENNICA 
Bogumiła Noiszewska urodziła się w 1885 w O-
staniszkach. Była najstarszą z 11 dzieci wybit-
nego okulisty Kazimierza Noiszewskiego i Marii, 
z domu Andruszkiewicz. 

Szkołę średnią ukończyła ze złotym medalem. 
Dzięki temu uzyskała wstęp, mimo, że była Pol-
ką, na wszystkie uczelnie Rosji. Studia medy-
czne ukończyła zatem, z wyróżnieniem, w 1914 
w Sankt Petersburgu. W międzyczasie zajmowa-
ła się młodszym braciszkiem, który stracił obie 
nogi, i siostrą, zagrożoną gruźlicą. 

W czasie I wojny światowej pracowała w szpi-
talach wojskowych. Zanotowała wtedy: „Cu-
chnące rany są skutkiem grzechu i mają w sobie 
jego brzydotę, zupełnie więc zrozumiałym jest 
wstręt do nich […]. Jednak w stosunku do osoby 
wstrętu być nie powinno, gdyż mamy przed sobą 
brata cierpiącego, któremu winniśmy miłość 

i współcierpienie - i pośrednio musimy zwalczać 
wstręt, przezwyciężyć się, żeby móc mu prawdziwą ulgę przynieść”. 

W 1919 wstąpiła do Zgromadzenia Sióstr Niepokalanego Poczęcia Najświętszej 
Marii Panny (CSIC) przyjmując imię Marii Ewy od Opatrzności. Pisała: „Wezwanie 
Chrystusa jest tego rodzaju, że mu się oprzeć niepodobna. Ci, co go usłyszeli - 
muszą iść za nim, choćby nie chcieli - muszą się poddać czarowi tego głosu”… 

Pierwsze śluby złożyła w 1921, a śluby wieczyste w 1927. 

Następnie była lekarzem i nauczycielem, potem dyrektorem, w domach 
prowadzonych przez Zgromadzenie w Jazłowcu i Słonimiu (dziś Białoruś). 

W IX.1939 Słonim został zajęty przez okupanta rosyjskiego. Siostry wyrzucono 
z klasztoru. Znalazły oparcie u rodzin… Maria Ewa do Słonima wróciła po dwóch 
latach, po wybuchu wojny dwóch zaborców, rosyjskiego i niemieckiego. 

Rozpoczęły się egzekucje Żydów (w okolicach zamordowano ich 200 tys.), likwi-
dacja getta. Siostry zaczęły pomagać prześladowanym. Ukrywały Żydów, leczyły 
– Maria Ewa wypisywała im recepty, kontaktowały z partyzantami AK, w myśl 
zanotowanych kiedyś słów: „Naucz mnie, Panie, zgadywać myśli Twoje i pomóc 
Ci w zbawieniu ludu Twojego przez życie ukryte i śmierć męczeńską. Amen.”… 

18.XII.1942 została aresztowana przez niemieckie gestapo. Już następnego dnia 
rozstrzelano ją na Górze Pietralewickiej koło Słonimia, razem z ks. Adamem 
Sztarkiem i przełożoną, s. Marią Martą od Jezusa, Kazimierą Wołowską. Do os-
tatniej chwili, obnażeni z ubrań, odmawiali różaniec i śpiewali pieśni religijne… 

Pochowano ich w zbiorowej mogile. Krzyż, który postawiono na miejscu kaźni 
usunęli w 1944 Rosjanie… 

Została beatyfikowana 13.VI.1999 w Warszawie przez Jana Pawła II w grupie 
108 błogosławionych męczenników II wojny światowej. Była wśród nich również 
Maria Marta od Jezusa, Kazimiera Wołowska… (uroczystość 19 grudnia) 

il. BŁ. MARIA EWA OD OPATRZNOŚCI NOISZEWSKA: obraz beatyfikacyjny(?); źródło: www.santiebeati.it 

http://www.swzygmunt.knc.pl/
http://www.wga.hu/frames-e.html?/html/a/angelico/09/corridor/annunci.html
http://www.santiebeati.it/immagini/?mode=view&album=93075&pic=93075_Noiszewska.JPG
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INFORMACJE PARAFIALNE 
 18.XII (niedziela): 

 Na Mszy św. o 12:00 modlimy się w intencji ks. Dariusza, 
który 19.XII (poniedziałek) obchodzi imieniny. Czcigodnego 
Solenizanta polecamy! modlitwie wszystkich Parafian. 

 Na Mszę św. o 18:00 zapraszamy! rodziców i dzieci przygo-

towujące się do I Komunii św. Po Mszy św. spotkanie 
z rodzicami. 

 Można nabyć kalendarze na 2012 r., wydane przez kle-
ryków WMSD w Warszawie, ze zdjęciami z życia i historii 
seminarium. Jest to forma zaproszenia do modlitwy o po-
wołania, a zarazem wsparcia kleryków naszej archidiecezji. 

 O 14:00, w Domu Ludowym, świąteczne „Spotkanie z Mi-
kołajem”. Zapraszamy wszystkie dzieci! 

 22-24.XII: Ostatnia możliwość skorzystania ze spowiedzi 

przed Świętami: 
 22-24.XII (czwartek-sobota): od 6:30 do 7:30. 
 22-23.XII (czwartek-piątek): od 17:30 do 18:30. 

W Święta spowiedzi nie będzie! 
 Kończy się ADWENT, czas oczekiwania i przygotowania 

na Narodzenie Chrystusa. 
 RORATY w dni powszednie o 7:00. Ostatnie – 24.XII. 
 U p. Organisty można nabywać opłatki wigilijne. 
 W czasie ADWENTU Parafialny Zespół Caritas prowadzi: 

 Zbiórkę produktów - do kosza wystawionego przy 
ołtarzu Matki Bożej Nieustającej Pomocy - o przedłu-
żonym terminie ważności oraz artykułów chemicznych. 

 Sprzedaż, w cenie 5.- zł, ręcznie wykonanych pocz-
tówek świątecznych, wyłożonych na stoliku przy oł-
tarzu Matki Bożej Nieustającej Pomocy. 

 Sprzedaż świec wigilijnych, w cenie 8 zł za sztukę. 
sianka i ozdób świątecznych. 

Produkty zostaną przeznaczone dla najuboższych rodzin, 
a dochód ze sprzedaży na zakup paczek świątecznych 
dla ubogich dzieci z naszej parafii. 
Caritas składa serdeczne podziękowanie wszystkim, którzy 

włączyli się w tę świąteczną akcję. Niech Pan wynagrodzi 
dobroć serca i sprawi, że nadchodzące święta przyniosą 
ze sobą głębokie doświadczenie miłości Boga i ludzi. 

 24.XII (sobota): Wigilia Świąt Narodzenia Pańskiego: 

 Nie ma Mszy św. o 18:00! 
 O 23:30 koncert pastorałek, napisanych przez Jacka Kacz-

marskiego, wprowadzających w nastrój Bożego Narodzenia, 

w wykonaniu chóru ze szkoły w Słomczynie. 
 25.XII (niedziela): Uroczystość Narodzenia Pańskiego: 

 PASTERKA o 0:00. 
 Msze św. o 8:45; 10:30 i 12:00. 

 Na sumie o 12:00 – udzielanie sakramentu Chrztu św. 
 Mszy św. o 18:00, tradycyjnie, nie będzie. 

 26.XII (poniedziałek): Święto św. Szczepana: 
 Msze św. o 8:45; 10:30 i 12:00. 
 W czasie Mszy św. święcony będzie, tradycyjnie, owies. 
 Na Mszy św. o 10:30 – udzielanie sakramentu Chrztu św. 
 Na sumę o 12:00 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. 

 Taca przeznaczona będzie na KUL. 
 Mszy św. o 18:00, tradycyjnie, nie będzie. 

 PZ Caritas współorganizuje narciarski obóz parafialny do Szcza-

wnicy, z udziałem 15 dzieci z rodzin ubogich, których nie stać 
na pokrycie kosztów pobytu. Prosimy! o finansowe wsparcie 

tej inicjatywy. Ofiary można wpłacać na konto PZ Caritas: 
Parafia Rzymskokatolicka św. Zygmunta, ul. Wiślana 85, 05-507 Słomczyn 
PKO S.A. VII O. w Warszawie, nr r-ku 51 1240 1109 1111 0010 1498 1185 

wrzucać do skrzynki przy ołtarzu MBNP lub przekazywać 
księżom. Za wszelką pomoc serdeczne Bóg zapłać! 

 27.XII (wtorek): Rozpoczyna się „KOLĘDA”, czyli wizyta 

duszpasterska kapłanów naszej parafii w naszych domach. 

Szczegółowy program zostanie podany 25.XII (niedziela). 

Ofiary przeznaczone zostaną na renowację organów. 
Za wszystkie z góry składamy serdeczne Bóg zapłać! 

ODESZLI 
W ostatnim czasie odeszedł z naszego grona: 

śp. Robert Marcin NIEWIAROWSKI  1.XII.2011 l. 37 

Wieczne odpoczywanie racz Mu dać Panie! 

INTENCJE MSZALNE I MODLITEWNE 

19.XII 
(poniedziałek) 

700  

1800 † Zbigniewa SMOLIŃSKIEGO 

20.XII 
(wtorek) 

700  

1800  

21.XII 
(środa) 

700 † Marianny, Alicji i Józefa KUCICKICH 

1800  

22.XII 
(czwartek) 

700 
† Gabrieli, Franciszki, Wacława i Antoniego NOGALÓW, 

Heleny MAGDZIARZ 

1800  

23.XII 
(piątek) 

700 † Aleksa STILIANOU 

1800 
† Barbary OLESIŃSKIEJ, 

Ryszarda OLESIŃSKIEGO, w 3 rocznicę śmierci 

24.XII 
(sobota) 

700 

† Jarosława, Pawła, Władysława i Władysławy GUTT, 

Marianny, Stanisława, Mariana i Edmunda SOĆKO 

o błogosławieństwo Boże dla ks. Adama WYSZYŃSKIEGO 

25.XII 
(niedziela) 

000 za PARAFIAN 

845 † Leona BRUDNIEWSKIEGO, oraz jego rodziców i teściów 

1030 
† Dariusza KOSZORKA, Wacławy i Edwarda KOSZORKÓW, 

Gabrieli i Stanisława PODGÓRSKICH, 

Zofii KUBIAK i Zygmunta ŁOPACIŃSKIEGO 

1200 
† Czesława, Anny i Władysława KŁOSZEWSKICH, 

Marianny i Stanisława WIŚNIEWSKICH 

NIEZWYKŁE ZNAKI: CHRYSTUS W HOSTII 
Upadek powstania styczniowego w 1863 oznaczał początek rosyjskich re-

presji. Wielu Polaków zginęłu, tysiące zesłano na Syberię, zagrabiono ma-

jątki szlacheckie, odbierano prawa miejskie miejscowościom. Rozpoczęła 

się nasilona rusyfikacja, obejmująca w szczególności szkoły i urzędy. 

Szczególnie prześladowano Kościół rzymskokatolicki: aresztowano i zsy-

łano księży, konfiskowano dobra, likwidowano klasztory. W mowie 

tronowej z 24.IV.1864 Pius IX powiedział: „Sumienie mnie nagli, abym 

podniósł głos przeciwko potężnemu mocarzowi, którego kraje rozciągają 

się aż do bieguna. Monarcha ten prześladuje z dzikim okrucieństwem 

naród polski i podjął dzieło bezbożne wytępienia religii katolickiej 

w Polsce”. 30.VI.1864 ogłosił encyklikę „Ubi urbaniano”, w której poparł 

heroiczną walkę Polaków… 

I wtedy właśnie, w maleńkim kościółku, prawdopodobnie na terenie 

dzisiejszej Ukrainy, miał miejsce niezwykły cud Eucharystyczny. 

Wydarzył się 5.II.1867, gdy wierni uczestniczyli w Czterdziestogodzinnym 

Nabożeństwie. W czasie wystawienia NAJŚWIĘTSZEGO SAKRAMENTU kapłan 

i wierni zauważyli świetliste promienie emanujące z NAJŚWIĘTSZEJ HOSTII… 

Po chwili w środku HOSTII ukazała się postać MĘSKA POSTAĆ… 

Zdumiony kapłan trwał w milczeniu… Do ołtarza zaczęli przybliżać się 

wierni… Wizja trwała aż do końca nabożeństwa i widziana była 

przez wszystkich zgromadzonych. Nie brakowało wśród nich zastra-

szonych, chylących się ku schizmie, katolików… 

Wieść o objawieniu szybko obiegła okolicę. 

Rosyjska władza, pod karą więzienia, nakazała proboszczowi absolutne 

milczenie, ale ten poinformował o wydarzeniu swego biskupa. Ze względu 

na możliwość represji pasterz diecezji postanowił nie rozgłaszać o cudzie… 

Mimo tego w krótkim czasie wieść o cudownym objawieniu obiegła ziemie 

polskie, podnosząc na duchu umęczony naród i wzmacniając wiarę 

w zwycięstwo wolności i wiary katolickiej… 

Do dziś wszelako tajemnicą owiane jest miejsce opisywanego wydarzenia. 

Mówi się o wsi Dubno (a może Dubna, choć trudną taką znaleźć na ma-

pie). Wydarzenie mogło mieć miejsce w Dubnie na Wołyniu, mieście 

powiatowym – w takim razie cud można odczytywać także w świetle 

mającej nastąpić ok. 80 lat później zagładzie Polaków z rąk ukraińskich 

siepaczy - ale nie wiadomo w jakim kościele (a były co najmniej cztery), 

i pewnie nie byłby to „mały kościółek”, jak podają źródła. Nieznane są też 

nazwiska świadków, ani wspomnianego biskupa czy władz rosyjskich… 

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.swzygmunt.knc.pl/

