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Każda radość i każdy trud, każde wydarzenie i każda potrzeba mogą być przedmiotem dziękczynienia, które – uczestnicząc w dziękczynieniu CHRYSTUSA – 

powinno wypełniać całe życie: „W każdym położeniu dziękujcie”1 Tes 5,18. [KKK, 2648] 

TRZECIA NIEDZIELA ADWENTU 

 
NAUCZANIE JANA CHRZCICIELA: CHAUVEAU, Franciszek (1613, Paryż – 1676, Paryż), 1677, rycina, wykonanie: GRIGNON, 

Jakub (zm. 1698), 21×16 cm, Musée des Beaux-arts, Nancy; źródło: www.culture.gouv.fr 

Z KSIĘGI PROROKA SOFONIASZASo 3, 14-18a 

Wyśpiewuj, Córo Syjońska, 

podnieś radosny okrzyk, Izraelu! 

Ciesz się i wesel z całego serca, 

Córo Jeruzalem! 

PAN oddalił wyroki na ciebie, 

usunął twego nieprzyjaciela: 

król Izraela, PAN, jest pośród ciebie, 

już nie będziesz bała się złego. 

Owego dnia powiedzą Jerozolimie: 

„Nie bój się, Syjonie! 

Niech nie słabną twe ręce!” 

PAN, twój BÓG jest pośród ciebie, 

MOCARZ, który daje zbawienie. 

ON uniesie się weselem nad tobą, 

odnowi swą miłość, 

wzniesie okrzyk radości, 

jak w dniu uroczystego święta. 

PSALM RESPONSORYJNYIz 12, 2-3. 4bcd. 5-6 (R.: 6) 

REFREN: Głośmy z weselem, BÓG jest między nami 

Oto BÓG jest moim zbawieniem, 

będę miał ufność i bać się nie będę. 

Bo PAN jest moją mocą i pieśnią, 

ON stał się dla mnie zbawieniem. 

Wy zaś z weselem czerpać będziecie wodę 

ze zdrojów zbawienia. 

Chwalcie PANA, wzywajcie JEGO imienia, 

dajcie poznać JEGO dzieła między narodami, 

przypominajcie, że wspaniałe jest imię JEGO. 

Śpiewajcie PANU, bo uczynił wzniosłe rzeczy, 

niech to będzie wiadome po całej ziemi. 

Wznoś okrzyki i wołaj z radości, mieszkanko Syjonu, 

bo wielki jest pośród ciebie, ŚWIĘTY IZRAELA. 

Z LISTU ŚWIĘTEGO PAWŁA APOSTOŁA DO FILIPIANFlp 4, 4-7 

Bracia: 

Radujcie się zawsze w PANU; jeszcze raz powtarzam: radujcie się! 

Niech wasza łagodność będzie znana wszystkim ludziom: PAN jest blisko! 

O nic się już zbytnio nie troskajcie, ale w każdej sprawie wasze prośby 

przedstawiajcie BOGU w modlitwie i błaganiu z dziękczynieniem. 

A pokój BOŻY, który przewyższa wszelki umysł, będzie strzegł waszych serc 

i myśli w CHRYSTUSIE JEZUSIE. 

AKLAMACJAIz 61, 1 Alleluja, Alleluja, Alleluja 

DUCH PAŃSKI nade mną, 

posłał mnie głosić dobrą nowinę ubogim. 

SŁOWA EWANGELII WEDŁUG ŚW. ŁUKASZAŁk 3, 10-18 

Gdy Jan nauczał, pytały go tłumy: 

„Cóż więc mamy czynić?”. 

On im odpowiadał: „Kto ma dwie suknie, niech jedną da temu, 

który nie ma; a kto ma żywność, niech tak samo czyni”. 

Przychodzili także celnicy, żeby przyjąć chrzest, i pytali go: „Nauczycielu, 

co mamy czynić? ”. 

On im odpowiadał: „Nie pobierajcie nic więcej ponad to, ile wam wy-

znaczono”. 

Pytali go też i żołnierze: „A my, co mamy czynić? ” 

On im odpowiadał: „Nad nikim się nie znęcajcie i nikogo nie uciskajcie, 

lecz poprzestawajcie na swoim żołdzie”. 

Gdy więc lud oczekiwał z napięciem i wszyscy snuli domysły w sercach 

co do Jana, czy nie jest Mesjaszem, on tak przemówił do wszystkich: 

„Ja was chrzczę wodą; lecz idzie mocniejszy ode mnie, któremu nie jestem 

godzien rozwiązać rzemyka u sandałów. On chrzcić was będzie Duchem 

Świętym i ogniem. Ma On wiejadło w ręku dla oczyszczenia swego omłotu: 

pszenicę zbierze do spichrza, a plewy spali w ogniu nieugaszonym”. 

Wiele też innych napomnień dawał ludowi i głosił dobrą nowinę. 

PATRON TYGODNIA: BŁ. MICHAŁ PIASZCZYŃSKI, MĘCZENNIK 
Urodził się 1.XI.1885 w Łomży. Był synem 
Ferdynanda i Anny z domu Zientara. Rodzice 
byli rolnikami. 

Po ukończeniu gimnazjum w Łomży wstąpił 
w 1903 do seminarium duchownego w Sej-
nach. Ukończył je 15.V.1908… 

Po przyjęciu święceń diakonatu wysłano go 
do Akademii Duchownej w Sankt Petersburgu. 
Tam 13.VI.1911 przyjął święcenia kapłańskie 
z rąk bpa Jana Feliksa Cieplaka… 

W 1912 został magistrem świętej teologii… 

Po powrocie na krótko został wikariuszem 
w Mikaszówce, po czym wyjechał na dalsze 
studia filozoficzne na uniwersytet we Fryburgu 
szwajcarskim. W podaniu do biskupa pisał: 
„Ufam, że Najwyższy dał mi talent literacki 
i mam zamiłowanie do pracy w tym kierunku. 

Znając zamiary Waszej Ekscelencji, aby diecezja nasza miała więcej fachowców 
i ufając w wyroki Opatrzności, pragnę swój talent wyrobić pod kierunkiem dobrego 
profesora i w przyszłości poświęcić się pracy na chwałę BOGA, do rozporządzenia 
Waszej Ekscelencji dla dobra Kościoła. […] ośmielam się prosić gorąco o naj-
łaskawsze pozwolenie Waszej Ekscelencji na wyjazd za granicę na jakieś 2-3 la-

ta. Sądzę, że przy Opiece BOŻEJ łaski tej nie nadużyję”… 

Zaczął pisać wiersze. Debiutancki tomik ukazał się w Sejnach, w 1912: 

Słuchaj! Życie - to słońce w ludzkości błękicie, 
W nim ukryty cel wzniosły, niezgłębiony, BOŻY: 

Ono grzeje, oświeca i myśl BOŻĄ tworzy. 

I pcha ludzkość na szczyty: bo jej cel na szczycie, 
Prawda, Piękno i Dobro tam w BÓSTWA zachwycie. 
Życie - promień na ziemi tej niebiańskiej zorzy!„Życie” 

We Fryburgu, już po dwóch latach, w 1914, uzyskał doktoraty na wydziale 
filozoficznym i z literatury. Łaski biskupa „nie nadużył”… 

Podczas I wojny światowej przebywał we Francji posługując w koloniach polskich 
i obozach jenieckich wśród Polaków… dokończenie na odwrocie 

http://www.swzygmunt.knc.pl/
http://www.culture.gouv.fr/
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INFORMACJE PARAFIALNE 
 16-18.XII (niedziela-wtorek): Tradycyjne 40-GODZINNE NABO-

ŻEŃSTWO EUCHARYSTYCZNE połączone z REKOLEKCJAMI 

ADWENTOWYMI, które w tym roku prowadzi 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. 
Program nabożeństwa i rekolekcji – obok… 

 16.XII (niedziela): 

 Kiermasz świąteczny PZ Caritas. Można zakupić sianko 

na stół wigilijny, stroiki, i ozdoby świąteczne. Dochód na 
wyjazd zimowy dla najuboższych dzieci z parafii. 
Zapraszamy! 

 Po Mszy św. o 1800 spotkanie rodziców dzieci 
pierwszokomunijnych. 

 Przy stoliku pod chórem są do nabycia opłatki. 
 17.XII (poniedziałek): O 1915 spotkanie kandydatów przygoto-

wujących się do Sakramentu Bierzmowania 
 Trwa ADWENT, czas duchowego przygotowania do jak naj-

głębszego przeżycia Świąt Narodzenia Pańskiego. 
 RORATY w dni powszednie o 700. Szczególnie zapraszamy! 

dzieci i młodzież ze szkół podstawowych i gimnazjalnych. 
 Parafialny Zespół Caritas zbiera produkty żywnościowe 

i artykuły chemiczne dla najuboższych rodzin z naszej 
parafii. Kosz do składania darów jest wystawiony przy 
ołtarzu Matki Bożej Nieustającej Pomocy. 
Za wszystkie dary - serdeczne Bóg zapłać! 

 Caritas prowadzi sprzedaż świec wigilijnych i ręcznie 

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

 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, 65-lecia, etc., 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. 

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

9.XII Eryk ULICKI, Czernidła  

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

ODESZLI 
W ostatnim czasie odszedli z naszego grona: 

śp. Jan TRACZYK  2.XII.2012 l. 81 
śp. Helena BOJEMSKA-MICHAŁOWSKA  1.XII.2012 l. 79 

Wieczne odpoczywanie racz Im dać Panie! 

INTENCJE MSZALNE I MODLITEWNE 

17.XII 
(poniedziałek) 

700  

1030  

1800  

18.XII 
(wtorek) 

700 † Czesława 

1030  

1800 
† Andrzeja KAZUBSKIEGO, w 6 rocznicę śmierci, 

zmarłych z rodzin KAZUBSKICH i ZALEWSKICH 

19.XII 
(środa) 

700 w intencji Ks. Darka, z racji imienin 

1800  

20.XII 
(czwartek) 

700  

1800  

21.XII 
(piątek) 

700 
† Gabrieli, Franciszki, Wacława i Antoniego NOGALÓW, 

Heleny MAGDZIARZ 

1800  

22.XII 
(sobota) 

700 † Ewy, Jana, Rozalii i Andrzeja NOGALÓW 

1800  

23.XII 
(niedziela) 

845 † Adama i Elżbiety WILCZAKÓW, Aleksandry KAMIŃSKIEJ 

1030 † Lecha OPALIŃSKIEGO, w 9 rocznicę śmierci 

1200 w intencji Parafian 

1800 dziękczynna w 30 lecie ślubu Gabrieli i Edwina 

40-GODZINNE NABOŻEŃSTWO EUCHARYSTYCZNE 

 16.XII (niedziela), IIICIA
 NIEDZIELA ADWENTU 

 845, 1200, 1800  Msze św. z nauką dla DOROSŁYCH 
 1030  Msza św. z nauką rekolekcyjną 

dla GIMNAZJUM i SZKOŁY ŚREDNIEJ 
 1300 – 1530  OSOBISTA ADORACJA 

NAJŚWIĘTSZEGO SAKRAMENTU 
 1300  Modlitwa Różańcowa 
 1500  Koronka do BOŻEGO MIŁOSIERDZIA 

 17.XII (poniedziałek) 

 700  RORATY i wystawienie NAJŚWIĘTSZEGO SAKRAMENTU 

 745–1030, 1630–1800  OSOBISTA ADORACJA 

NAJŚWIĘTSZEGO SAKRAMENTU 
 1030  Msza św. z nauką rekolekcyjną dla DOROSŁYCH 
 1500  Koronka do BOŻEGO MIŁOSIERDZIA 
 1800  Msza św. z nauką rekolekcyjną 

dla DOROSŁYCH i MŁODZIEŻY 

 18.XII (wtorek) 

 700  RORATY i wystawienie NAJŚWIĘTSZEGO SAKRAMENTU 

 745–1030, 1630–1800  OSOBISTA ADORACJA 

NAJŚWIĘTSZEGO SAKRAMENTU 
 1030  Msza św. z nauką rekolekcyjną dla DOROSŁYCH 
 1500  Koronka do BOŻEGO MIŁOSIERDZIA 
 1800  Wspólna Msza św. dla DOROSŁYCH i MŁODZIEŻY 

na zakończenie Nabożeństwa i rekolekcji 
Uwaga: Kandydaci do bierzmowania przychodzą na Msze św. o 1030. 

SPOWIEDŹ (DLA DOROSŁYCH, MŁODZIEŻY I DZIECI) 
 17.XII (poniedziałek)  945 – 1100, 1715 – 1830 

 codziennie  ½ godz. przed każdą Mszą św. 

PATRON TYGODNIA: BŁ. MICHAŁ PIASZCZYŃSKI, MĘCZENNIK, dok. 
Do odrodzonej Rzeczpospolitej wrócił w 1919. Poświęcił się pracy nauczycielskiej 
i dydaktycznej. Został wykładowcą, a potem wicerektorem (od 1935) Seminarium 
Duchownego w Łomży. Zapraszał doń rabinów, stając się w ten sposób 
promotorem dialogu religijnego z Żydami. Był także wykładowcą w Seminarium 
Nauczycielskim Żeńskim i Państwowej Szkole Mierniczej, pracował w męskim 
Gimnazjum im. Piotra Skargi (w latach 1924-31 był jego dyrektorem). 

1.IX.1939 objął funkcję dyrektora Wyższego Klasycznego Gimnazjum Biskupiego 
w Sejnach, którego mottem było „zacnie przysłużyć się Kościołowi i Państwu 
przez wychowanie i wykształcenie takiego pokolenia młodego, któremu 
codziennem, przez całe życie zawołaniem będzie: BÓG, Polska, Cnota, Nauka”…. 
Tego samego dnia wybuchła wojna. Sejny zajęli Niemcy. 

7.IV.1940 został aresztowany i przez więzienie w Suwałkach, obóz Soldau 
w Działdowie, zawieziony 3.V.1940 do niemieckiego obozu Sachsenhausen. 

Stał się duchowym przewodnikiem więźniów: pocieszał, prowadził modlitwy, 
wygłaszał konferencje ascetyczne. Słabszych wyręczał w pracach obozowych 
i pomagał im w drodze na plac apelowy. 

Pewnego dnia, gdy Niemcy odebrali więzionym Żydom dzienną porcję chleba, 
Michał, równie głodny, oddał swoją porcję adwokatowi żydowskiemu z Warszawy 
o nazwisku Kott. Żyd miał wtedy rzec: „Wy katolicy wierzycie, że w waszych 
kościołach w chlebie jest żywy CHRYSTUS; ja wierzę, że w tym chlebie jest żywy 
CHRYSTUS, który ci kazał podzielić się ze mną”

ks. K. Hamerszmit
. 

Wszędzie gdzie był wnosił atmosferę pokoju i łagodności… 

Do PANA odszedł, wycieńczony, zagłodzony, chory, 18.XII.1940… 

Beatyfikowany został przez Jana Pawła II, w Warszawie, 13.VI.1999, w gronie 
108 polskich męczenników II wojny światowej. (uroczystość 18 grudnia) 

il. na poprzedniej stronie: MICHAŁ PIASZCZYŃSKI, obraz współczesny; źródło:: www.katedra.4lomza.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://www.katedra.4lomza.pl/archiwum/archiwum/108blog.htm
http://www.swzygmunt.knc.pl/

