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Od początku aż do wypełnienia czasu BÓG, posyłając swego SYNA, posyła zawsze swego DUCHA: Ich posłanie jest wspólne i nierozdzielne. [KKK, 743] 

PIERWSZA NIEDZIELA ADWENTU 

 
JEZUS CHRYSTUS, ZBAWCA ŚWIATA: LUINI, Bernard (1490, Dumenza – 1532, Mediolan), ok. 1520, olejny na desce, 

Musée Condé, Chantilly; źródło: www.culture.gouv.fr 

Z KSIĘGI PROROKA JEREMIASZAJr 33, 14-16 

PAN mówi: 

»Oto nadchodzą dni, kiedy wypełnię pomyślną zapowiedź, jaką obwie-

ściłem domowi izraelskiemu i domowi judzkiemu. 

W owych dniach i w owym czasie wzbudzę Dawidowi potomka 

sprawiedliwego; będzie on wymierzał prawo i sprawiedliwość na ziemi. 

W owych dniach Juda dostąpi zbawienia, a Jerozolima będzie mieszkała 

bezpiecznie. To zaś jest imię, którym ją będą nazywać: „PAN naszą 

sprawiedliwością”«. 

PSALM RESPONSORYJNYPs 25 (24), 4bc-5ab. 8-9. 10 i 14 (R.: 1b) 

REFREN: Do CIEBIE, PANIE, wznoszę moją duszę 

Daj mi poznać, TWOJE drogi, PANIE, 

naucz mnie chodzić TWOIMI ścieżkami. 

Prowadź mnie w prawdzie według TWYCH pouczeń, 

BOŻE i ZBAWCO, w TOBIE mam nadzieję. 

Dobry jest PAN i prawy, 

dlatego wskazuje drogę grzesznikom. 

Pomaga pokornym czynić dobrze, 

pokornych uczy dróg swoich. 

Wszystkie ścieżki PANA są pewne i pełne łaski 

dla strzegących JEGO praw i przymierza. 

BÓG powierza swe zamiary tym, którzy się GO boją, 

i objawia im SWOJE przymierze. 

Z PIERWSZEGO LISTU ŚWIĘTEGO PAWŁA APOSTOŁA DO TESALONICZAN1 Tes 3, 12 – 4, 2 

Bracia: 

PAN niech pomnoży liczbę waszą i niech spotęguje waszą wzajemną 

miłość dla wszystkich, jaką i my mamy dla was; aby serca wasze utwier-

dzone zostały jako nienaganne w świętości wobec BOGA, OJCA naszego, 

na przyjście PANA naszego JEZUSA wraz ze wszystkimi JEGO świętymi. 

A na koniec, bracia, prosimy i zaklinamy was w PANU JEZUSIE: według tego, 

coście od nas przejęli w sprawie sposobu postępowania i podobania się 

BOGU i jak już postępujecie, stawajcie się coraz doskonalszymi! 

Wiecie przecież, jakie nakazy daliśmy wam przez PANA JEZUSA. 

AKLAMACJAPs 85 (84), 8 Alleluja, Alleluja, Alleluja 

Okaż nam, PANIE, łaskę swoją, 

i daj nam SWOJE zbawienie. 

SŁOWA EWANGELII WEDŁUG ŚW. ŁUKASZAŁk 21, 25-28. 34-36 

JEZUS powiedział do swoich uczniów: 

»Będą znaki na słońcu, księżycu i gwiazdach, a na ziemi trwoga narodów 

bezradnych wobec szumu morza i jego nawałnicy. Ludzie mdleć będą 

ze strachu, w oczekiwaniu wydarzeń zagrażających ziemi. Albowiem moce 

niebios zostaną wstrząśnięte. Wtedy ujrzą SYNA CZŁOWIECZEGO, 

przychodzącego na obłoku z wielką mocą i chwałą. A gdy się to dziać 

zacznie, nabierzcie ducha i podnieście głowy, ponieważ zbliża się wasze 

odkupienie. 

Uważajcie na siebie, aby wasze serca nie były ociężałe wskutek obżarstwa, 

pijaństwa i trosk doczesnych, żeby ten dzień nie przypadł na was znie-

nacka, jak potrzask. Przyjdzie on bowiem na wszystkich, którzy mieszkają 

na całej ziemi. Czuwajcie więc i módlcie się w każdym czasie, abyście 

mogli uniknąć tego wszystkiego, co ma nastąpić, i stanąć przed SYNEM 

CZŁOWIECZYM«. 

PATRON TYGODNIA: BŁ. ALOJZY LIGUDA, MĘCZENNIK 
Urodził się 23.I.1898 w Winowie, niewielkiej wsi ok. 5 km od Opola… 

Był najmłodszym z siedmiorga dzieci Wojciecha i Rozalii z domu Przybyła. 

Już w dzieciństwie wyróżniał się aktywnością i zarad-
nością. Organizował i przewodził pieszym pielgrzym-
kom do sanktuarium w Wambierzycach k. Kłodz-
ka (ok. 120 km) i na Górę Świętej Anny (ok. 40 km). 

Uczył się w Niższym Seminarium Misyjnym 
św. Krzyża księży werbistów we wsi Górna Wieś 
(dziś dzielnica Nysy). Nauki przerwał w 1917, 
gdy został powołany do wojska niemieckiego. 
Wysłano go na front zachodni, do Francji, gdzie 
wcześniej zginęli jego bracia… 

Po wojnie zdał maturę i rozpoczął nowicjat w Mię-
dzynarodowym Seminarium Misyjnym św. Gabriela 
księży werbistów koło Wiednia. 

Śluby wieczyste złożył w IX.1926, a 26.V.1927 
przyjął święcenia prezbiteriatu - kapłańskie. 

Został wtedy wysłany do nowo powstałej 
Prowincji Polskiej werbistów. Rozpoczął od do-
mu zakonnego w Górnej Grupie (Pomorze), 
a potem odbył studia filologii polskiej na Uniwersytecie Poznańskim. 

Opublikował m.in. „Audi filia” i „Naprzód i wyżej” – zestaw homilii, które wygłaszał 
w Poznaniu, oraz „Chleb i sól” - czytania homiletyczne na każdą niedzielę roku. 
Zanotował wówczas profetycznie: „Potrzeba tylko, bym sobie słowa PANA w porę 

przypomniał i nimi się pokrzepiał. Zachowają mię one od smutku, uchronią od roz-
paczy. Będę głowę wysoko nosił mimo niepowodzeń i upokorzeń. Można mię 
podle traktować, ale nie upodlić! Rewolucje mogą znieść wszystkie moje dyplomy 
i tytuły - synostwa BOŻEGO nikt mi nie wydrze. Niech gniję w lochach, niech 
marznę na Sołówkach, zawsze będę powtarzał arcypiękne Exivi a PATRE 
[pl. Wyszedłem od OJCA]

J15, 25
, zawsze też BÓG będzie moim OJCEM”. 

W 1934 powrócił do Górnej Grupy i został nauczycielem języka polskiego, 
a w VI.1939 objął funkcję rektora domu w Górnej Grupie. 

Po agresji niemieckiej 1.IX.1939 został w swoim klasztorze internowany (wraz 
zok. 80 duchownymi z okolicznych parafii, z których 17 Niemcy wkrótce rozstrze-
lali). Stamtąd zesłano go do obozu Neufahrwasser w Gdańsku. Przed wywie-
zieniem z Górnej Grupy, na Boże Narodzenie wysłał rodzinie obrazek z CHRYSTU-
SEM niosącym krzyż, z grupą księży za NIM podążającą – także z krzyżami… 

Spośród przetrzymywanych w Gdańsku na przełomie 1939/40 Niemcy rozstrzelali 
w lasach Piaśnicy 55 duchownych i 2 siostry zakonne. 

Był już rok 1940 i z Gdańska przewieziono Alojzego do Stutthofu. Tu w 1940 Nie-
mcy zamordowali co najmniej 22 duchownych… 

Dalej przeszedł przez obóz w Sachsenhausen, by 14.xii.1940 zostać zamkniętym 
w Dachau z numerem 22604 wytatuowanym na przedramieniu… 

Starano się o jego uwolnienie – rodzina miała obywatelstwo niemieckie, sam był 
weteranem wojennym. Niemcy nie wyrazili jednakże zgody, oświadczył im bo-
wiem, że jest Polakiem i w przyszłości chce w Polsce pracować … 

W Dachau podejmował z ateistami, wyśmiewającymi religię i stan kapłański, 
„dysputy biblijne”. Jak zanotował jeden ze świadków: „Całą swą postawą 
nienaganną, wyższością duchową i intelektualną zamykał usta niejednemu 
ateiście. Naturalnie sprawą honoru było pozbycie się tego ‘butnego klechy’. Miał 
dane, że od początku one go wyniosły na naszego opiekuna, przewodnika. Księża 
do niego garnęli się. […] To [był] święty człowiek! dokończenie na odwrocie 

http://www.swzygmunt.knc.pl/
http://www.culture.gouv.fr/public/mistral/joconde_fr
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INFORMACJE PARAFIALNE 
 2.XII (niedziela): I NIEDZIELA ADWENTU. 

 Rozpoczyna się czas duchowego przygotowania do jak naj-
głębszego przeżycia Świąt Narodzenia Pańskiego. 

 RORATY w dni powszednie o 700. W sposób szczególny za-

praszamy! dzieci i młodzież ze szkół podstawowych i gimna-

zjalnych. Jest to okazja do wspólnego przeżywania ADWENTU 
i podejmowania adwentowych zadań. Przynieśmy 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! 

 Poczynając od I NIEDZIELI ADWENTU: 
 przy stoliku pod chórem są do nabycia opłatki. 
 Parafialny Zespół Caritas zbiera produkty żywnościo-

we i artykuły chemiczne dla najuboższych rodzin 
z naszej parafii. Kosz do składania darów jest wysta-

wiony przy ołtarzu Matki Bożej Nieustającej Pomocy. 
 Caritas prowadzi sprzedaż świec wigilijnych i ręcznie 

wykonanych pocztówek świątecznych. Świece można 
nabyć w lewej nawie; pocztówki wyłożone są na sto-
liku przy ołtarzu Matki Bożej Nieustającej Pomocy. 

Za wszystkie dary - serdeczne Bóg zapłać! 
 9, 16.XII (niedziele): Kiermasz świąteczny PZ Caritas. Bę-

dzie można zakupić sianko na stół wigilijny, stroiki, i oz-
doby świąteczne. Dochód przeznaczony zostanie na wy-
jazd zimowy dla najuboższych dzieci z parafii. Zapraszamy! 

 3.XII (poniedziałek):O 1900 spotkanie II grupy kandydatów 

przygotowujących się do sakramentu bierzmowania. 
 6.XII (czwartek): PIERWSZY CZWARTEK MIESIĄCA. Msza św. wo-

tywna o CHRYSTUSIE NAJWYŻSZYM I WIECZNYM KAPŁANIE o 1800. 
 7.XII (piątek): 1-SZY PIĄTEK MIESIĄCA. 

 Msze św. ku czci Najświętszego Serca Pana Jezusa: 
 o 1545 dla dzieci; 
 o 1800. 
 pamiętajmy: o 700 RORATY (zapraszamy! dzieci); 

 8.XII (sobota): Uroczystość NIEPOKALANEGO POCZĘCIA NAJŚWIĘT-

SZEJ MARYI PANNY. 
 Msze św. o 700 i 1800. 
 WYPOMINKI o 1715, a o 1800 Msza św. za zmarłych 

polecanych w WYPOMINKACH. 
 Szkoła w Słomczynie w godz. 1430-1830 zaprasza! na Jar-

mark Świąteczny. W programie występ chóru szkolnego, 
warsztaty artystyczne, sprzedaż ozdób świątecznych, 
cafeteria. Będzie również możliwość przekazania sło-
dyczy dla podopiecznych parafialnego Caritasu oraz moż-

liwość finansowego wsparcia Warszawskiego Hospicjum 
Dziecięcego. Serdecznie zapraszamy! 

 9.XII (niedziela): Dzień modlitwy za Kościół na Wschodzie. 
Wszelkie problemy nękające ten Kościół polecamy! 

modlitwom wszystkich Parafian. Po Mszach św. ministranci 
zbierać będą ofiary do puszek z przeznaczeniem na pomoc 
Kościołowi na Wschodzie. 

 16-18.XII (niedziela-wtorek): Tradycyjne 40-GODZINNE NABO-

ŻEŃSTWO EUCHARYSTYCZNE połączone z REKOLEKCJAMI 

ADWENTOWYMI, które w tym roku poprowadzi ks. Grzegorz 
Gołąb z parafii pw. św. Stanisława w Skierniewicach. Podejmij-

my! wysiłek takiego uporządkowania swojego czasu, aby 
znaleźć możliwość udziału w tych duchowych ćwiczeniach. 

 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. 

 Podczas ferii zimowych organizowane są dwa obozy narciarskie: 
 Ksiądz wikariusz organizuje obóz w Kościelisku, w dniach 

2-9.II.2013. Zainteresowanych prosimy o kontakt! 
 Parafialny Zespół Caritas organizuje obóz, na który chce 

zabrać 15 dzieci z rodzin ubogich. Koszt obozu: 850 zł. 

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 

Tych, którzy mogą wspomóc te inicjatywy, prosimy! o wpłaty 

na konta parafialne lub bezpośrednio do organizatorów. 
 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 15.XII w kancelarii. Przygotowanie 
dla rodziców i chrzestnych 16.XII po sumie, w kościele. 

WITAMY! 
Do grona członków Kościoła Powszechnego i naszej parafii przyjęci zostali, 
w Sakramencie Chrztu Świętego: 

25.XI Kuba Stanisław BARAN, Łęg 

 

25.XI Lena OSIADACZ, Brześce 
25.XI Nadia SAŁACIŃSKA, Turowice 

Jam jest Alfa i Omega, mówi Pan Bóg, który jest, który był i który przychodzi, Wszechmogący 

ODESZLI 
W ostatnim czasie odeszła z naszego grona: 

śp. Marianna CHODAK  17.XI.2012 l. 86 

Wieczne odpoczywanie racz Jej dać Panie! 

INTENCJE MSZALNE I MODLITEWNE 

3.XII 
(poniedziałek) 

700  

1800  

4.XII 
(wtorek) 

700  

1800  

5.XII 
(środa) 

700  

1800 † Ewy MATYJASIAK, w 2 rocznicę śmierci 

6.XII 
(czwartek) 

700 w pewnej intencji 

1800 o zdrowie i błogosławieństwo BOŻE dla Marianny, w 70 urodziny 

7.XII 
(piątek) 

700 † abpa Wincentego CHOŚCIAK POPIELA, w 100 rocznicę śmierci 

1545 w pewnej intencji 

1800 † Jana GRZYWACZA 

8.XII 
(sobota) 

700  

1715 WYPOMINKI 

1800 † zmarłych polecanych w WYPOMINKACH 

9.XII 
(niedziela) 

845 † rodziców BĄCZKOWSKICH i KUBAJEK 

1030 † Bernarda BARANA 

1200 o błogosławieństwo BOŻE i wszelkie łaski dla Eryka 

1800 
† Antoniego i Kazimiery FRANKOWSKICH, 

dziadków MIRKOWSKICH i FRANKOWSKICH 

PATRON TYGODNIA: BŁ. ALOJZY LIGUDA, MĘCZENNIK, dok. 
[…] był symbolem bezpieczeństwa, twierdzą, zawsze spokojny, zawsze równy, 
zawsze pogodny, zawsze cicho uśmiechnięty, zawsze prawy człowiek. Zamiast 
nas, Niemcy tłukli go za to, że był klechą, ale i szanowali. Bo on mówił do nich 
rzeczowo, a nas nigdy nie zaniedbywał dla własnej korzyści”. 

W i.1941 zachorował na świerzb. Straszną beznadziejność izolowanych chorych 
ożywiał opowiadaniami - „nie pozwolił się załamać”, wspominano. Choć trupy 
wynoszono codziennie, podtrzymywał resztki nadziei… 

Wyzdrowiał, ale rok później zachorował na gruźlicę. Gdy zaczął do zdrowia po-
wracać zwrócił uwagę kapo obozowemu, że niesprawiedliwie wydziela porcje 
żywności krzywdząc chorych. W zemście kapo przeniósł go na blok „inwalidów”. 

Stąd dla większości droga była jedna – do komory gazowej… 

Napisał wtedy ostatni list do rodziny: „Matka wkrótce ukończy 84 lata. Jak mocno 
życzę jej długiego wieku, tak nie chciałbym, by przeżyła swego najmłodszego 
syna […] Noszę się często z myślą, że wkrótce wrócę do domu mego OJCA 
i do moich braci. Może jednak OPATRZNOŚĆ poprowadzi mnie przez wiele 
niebezpieczeństw, żeby mnie uczynić duchowo dojrzalszym i bogatszym”. 

W drodze na blok „inwalidów” powiedział do spotkanego pisarza obozowego: 
„Gdy dowiecie się, że nie żyję, wiedzcie, że zamordowali zdrowego człowieka”. 

Do Hartheim, gdzie gazowano „inwalidów” już nie wyjechał. 8.XII.1942 Niemcy 
po prostu 10 osób z bloku potraktowali jako obiekt eksperymentów medycznych 
i „sprawdzili”, jak długo przeżyją w lodowatej wodzie. Był wśród nich Alojzy, z któ-
rego przed wrzuceniem do wody zdarto pasy skóry. Mówiono, że biorący udział 
w tej egzekucji kapo miał wyznać, iż „czegoś takiego nie chciałby więcej robić”… 

Matkę Alojzego powiadomiono, iż syn zmarł „na skutek gruźlicy płuc”. 

Zwłoki męczennika spalono 4 dni później w obozowym krematorium… 

13.VI.1999 w Warszawie Jan Paweł II beatyfikował Alojzego w gronie 108 polskich 
męczenników II wojny światowej. (uroczystość 8 grudnia) 

il. na poprzedniej stronie: O. ALOJZY LIGUDA; źr:: lublin.werbisci.pl 

MSZE ŚW. 
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://lublin.werbisci.pl/bl_o_Alojzy_Liguda.html
http://www.swzygmunt.knc.pl/

