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MARYJA jest „błogosławiona między niewiastami”, ponieważ uwierzyła w wypełnienie się słowa PANA. Abraham przez swoją wiarę stał się błogosławieństwem 

dla „ludów całej ziemi”Rdz 12, 3. MARYJA przez swoją wiarę stała się MATKĄ wierzących, dzięki której wszystkie narody ziemi otrzymują TEGO, który jest samym 

błogosławieństwem BOGA: „Błogosławiony owoc żywota TWOJEGO, JEZUS”… [KKK, 2676, fragm.] 

CZWARTA NIEDZIELA ADWENTU 

 
ODWIEDZINY: GHIRLANDAIO, Dominik (1449, Florencja - 1494, Florencja), ok. 1491, tempera na desce, 172×165 cm, 

Musée du Louvre, Paryż; źródło: www.wga.hu 

Z KSIĘGI PROROKA MICHEASZAMi 5, 1-4a 

To mówi PAN: 

A ty, Betlejem Efrata, 

najmniejsze jesteś wśród plemion judzkich. 

Z ciebie wyjdzie TEN, 

który będzie władał w Izraelu, 

a pochodzenie JEGO od początku, 

od dni wieczności. 

Przeto PAN wyda ich aż do czasu, 

kiedy porodzi, mająca porodzić. 

Wtedy reszta braci JEGO powróci 

do synów Izraela. 

I powstanie, i będzie ich pasterzem mocą PANA, 

przez majestat imienia PANA Boga swego. 

Będą żyli bezpiecznie, bo JEGO władza rozciągnie się 

aż do krańców ziemi. 

A ON będzie pokojem. 

PSALM RESPONSORYJNYPs 80 (79), 2ac i3b. 15-16. 18-19 (R.: por. 4) 

REFREN: Odnów nas, BOŻE, i daj nam zbawienie 

Usłysz, PASTERZU Izraela, 

TY, który zasiadasz nad cherubinami. 

Wzbudź swą potęgę 

i przyjdź nam z pomocą. 

Powróć, BOŻE ZASTĘPÓW, 

wejrzyj z nieba, spójrz i nawiedź tę winorośl. 

I chroń to, co zasadziła TWOJA prawica, 

latorośl, którą umocniłeś dla siebie. 

Wyciągnij rękę nad mężem TWOJEJ 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 LISTU DO HEBRAJCZYKÓWHbr 10, 5-10 

Bracia: CHRYSTUS przychodząc na świat mówi: 

»Ofiary ani daru nie chciałeś, 

aleś MI utworzył ciało; 

całopalenia i ofiary za grzech 

nie podobały się TOBIE. 

Wtedy rzekłem: Oto idę. 

W zwoju księgi napisano o MNIE, 

abym spełniał wolę TWOJĄ, BOŻE«. 

Wyżej powiedział: »Ofiar, darów, całopaleń i ofiar za grzech nie chciałeś 

i nie podobały się TOBIE«», choć składa się je na podstawie Prawa. 

Następnie powiedział: »Oto idę, abym spełniał wolę TWOJĄ«. Usuwa 

jedną ofiarę, aby ustanowić inną. Na mocy tej woli uświęceni jesteśmy 

przez ofiarę ciała JEZUSA CHRYSTUSA raz na zawsze. 

AKLAMACJAŁk 1, 38 Alleluja, Alleluja, Alleluja 

Oto JA, służebnica PAŃSKA, 

niech mi się stanie według twego słowa. 

SŁOWA EWANGELII WEDŁUG ŚW. ŁUKASZAŁk 1, 39-45 

W tym czasie MARYJA wybrała się i poszła z pośpiechem w góry 

do pewnego miasta w pokoleniu Judy. Weszła do domu Zachariasza 

i pozdrowiła Elżbietę. 

Gdy Elżbieta usłyszała pozdrowienie MARYI, poruszyło się dzieciątko w jej ło-

nie, a DUCH ŚWIĘTY napełnił Elżbietę. Wydała ona okrzyk i powiedziała: 

„Błogosławiona jesteś między niewiastami i błogosławiony jest owoc 

TWOJEGO łona. A skądże mi to, że MATKA mojego PANA przychodzi do mnie? 

Oto, skoro głos TWEGO pozdrowienia zabrzmiał w moich uszach, poruszyło 

się z radości dzieciątko w łonie moim. Błogosławiona jesteś, któraś 

uwierzyła, że spełnią się słowa powiedziane CI od PANA”. 

PATRON TYGODNIA: BŁ. WILHEM HOWARD, MĘCZENNIK 
Urodził się 30.XI.1614 w Londynie. 

Był piątym, najmłodszym synem hrabiego 
Thomasa Howarda, pierwszego wielkiego 
angielskiego kolekcjonera dzieł sztuki, oraz 
hrabiny Alethey z rodziny Talbot. 

Wychowany został – mimo katolickiej historii 
rodzinnej (dziadek, Filip, został kanoni-
zowany) – w wierze ojca – anglikanina. 

X.1637 ożenił się z katoliczką Marią, siostrą 
barona Stafford. To było początkiem drogi 
ku katolicyzmowi… Małżeństwo doczekało 
się 9 dzieci: 3 synów i 6 córek… 

W czasie angielskiej wojny domowej stanął 
po stronie rojalistów, czyli królów Karola I 
i Karola II, a przeciw parlamentowi. Towa-
rzyszył rodzinie królewskiej na wygnaniu 
w Belgii i Holandii. 

Po śmierci ojca w 1646 rozpoczęły się kłó-
tnie o spadek, co doprowadziło do znacznego zubożenia rodziny. Choć po śmierci 
matki w 1654 odziedziczył posiadłość Tart Hall w hrabstwie Stafford, to pozys-
kał ją naprawdę dopiero w 1660, po powrocie króla Karola II Stuarta na tron… 

Od 1665 był członkiem rzeczywistym pierwszego na świecie naukowego 
Towarzystwa Królewskiego, stając się w 1672 członkiem jego kolegium… 

Pozostawał na uboczu wydarzeń politycznych, ale niepostrzeżenie dla siebie sta-
wał się prominentną postacią angielskiego katolicyzmu. Wiązało się to m.in. z losami 
bratanka Filipa Tomasza Howarda, który w 1675 został w Rzymie kardynałem… 

W 1678 został oskarżony, przez oszusta, anglikańskiego duchownego, Tytusa 
Oatsa, o udział spisku (tzw. spisek papieski) przeciwko Karolowi II Stuartowi. 

Aresztowano wtedy i stracono wielu wybitnych katolików, wśród nich Oliwiera 
Plunketta, prymasa Irlandii (później kanonizowanego). 

Wśród aresztowanych 25.X.1678 znalazł się i Wilhelm. Dopiero po ponad dwóch 
latach, stanął przed sędziami wyższej izby parlamentarnej Anglii – Izbą Lordów. 

Podczas rozprawy mówił niewiele, zachowując się pokornie i z wielką godnością. 
Lordowie, nastawieni antykatolicko, większością 55 do 31 uznali go winnym 
zarzucanych czynów. Prawie cała rodzina głosowała przeciw Wilhelmowi… 

Skazano go na karę dla zdrajców - wieszanie, wypatroszenie i ćwiartowanie. 

Jego ostatnie chwile tak opisywał współwięzień i spowiednik, benedyktyn 
o. Corker: „Miał zawsze otwarte serce, hojne, był pobożny, zawsze trzeźwo 
myślący, wyważony w słowach, pełen zaufania w sprawiedliwość BOŻĄ”… 

Zginął na szafocie, ścięty – król oszczędził mu kary wieszania, wypatroszenia 
i ćwiartowania - 29.XII.1680, w więzieniu Tower, w Londynie. W ostatnich słowach, 
modlił się: „PANIE, wybacz tym, którzy fałszywie mnie oskarżyli”… 

15.XII.1929 został przez Piusa XI beatyfikowany. (uroczystość 29 grudnia) 

il.: WILHELM HOWARD, DYCK, Antoni van (1449, Florencja - 1494, Florencja), 1638-40, olejny na płótnie, 107×82 cm, São Paulo; 
źródło: pl.wikipedia.org 

http://www.swzygmunt.knc.pl/
http://www.wga.hu/html/g/ghirland/domenico/7panel/09visita.html
http://pl.wikipedia.org/w/index.php?title=Plik:Vandyck_-_willianhoward01.jpg
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INFORMACJE PARAFIALNE 
 23.XII (niedziela): Ostatnia niedziela ADWENTU. 

 Parafialny Zespół Caritas dziękuje wszystkim, którzy 

poprzez udział z zbiórce żywności i kiermaszu świątecznym 
włączyli sie w pomoc najuboższym mieszkańcom naszej 
parafii. Niech NOWONARODZONE DZIECIĄTKO obficie wynagrodzi! 

wszystkim darczyńcom dobroć serca! 
 Przy stoliku pod chórem są do nabycia opłatki. 

 24.XII (poniedziałek): Wigilia: 

 Ostatnie RORATY o 700. Zapraszamy! szczególnie dzieci 

i młodzież ze szkół podstawowych i gimnazjalnych. 
 Mszy św. o 1800, tradycyjnie, nie ma. 

 25.XII (wtorek): Uroczystość Narodzenia Pańskiego: 

 PASTERKA o 000. 
 Msze św. o 845; 1030 i 1200 - Mszy św. o 1800, tradycyjnie, 

nie ma. 
 26.XII (środa): Święto św. Szczepana: 

 Msze św. o 845; 1030 i 1200 - Mszy św. o 1800, tradycyjnie, 
nie ma 

 W czasie Mszy św. święcony będzie, tradycyjnie, owies. 
 Na sumę o 1200 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. 

 Taca przeznaczona będzie na KUL. 
 27.XII (czwartek): Rozpoczyna się WIZYTACJA DUSZPASTERSKA, 

czyli KOLĘDA: 
 Program na najbliższy tydzień – patrz obok. 
 Za wszystkie złożone ofiary z góry składamy serdeczne 

Bóg zapłać! 
 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 1030. 

ODESZLI 
W ostatnim czasie odeszła z naszego grona: 

śp. Marianna ŁACH  11.XII.2012 l. 83 

Wieczne odpoczywanie racz Jej dać PANIE! 

INTENCJE MSZALNE I MODLITEWNE 

24.XII 
(poniedziałek) 

700 
o BOŻE błogosławieństwo dla ks. Adama WYSZYŃSKIEGO, z racji imienin 

w pewnej intencji 

25.XII 
(wtorek) 

000 za PARAFIAN 

845 † Zofii i Kazimierza BUJEŃCZYKÓW 

1030 
† Zenona MICHALAKA, Janiny, Henryka i Józefa MICHALAKÓW, 

Katarzyny i Stanisława SKRZYPCZYŃSKICH 

1200 
† Mariusza i Mariana WALIGÓRÓW, 

Feliksy i Władysława CHRZANOWSKICH 

26.XII 
(środa) 

845 † Leona BRUDNIEWSKIEGO, jego rodziców i teściów 

1030 † Genowefy WOŹNIAK, w 5 rocznicę śmierci, Jana WOŹNIAKA 

1200 w intencji JUBILATÓW 

27.XII 
(czwartek) 

730  

1800  

28.XII 
(piątek) 

730  

1800  

29.XII 
(sobota) 

730  

1800  

30.XII 
(niedziela) 

845 † Stefana, Jerzego i Tadeusza DZIEKANÓW 

1030 † Stanisława ZARONA, Weroniki i Czesława JAWORSKICH 

1200 
o błogosławieństwo BOŻE dla Doroty, z racji urodzin 

i potrzebne łaski dla niej i całej rodziny 

1800 † Stanisława SZLĄZAKA 

PROGRAM WIZYTACJI DUSZPASTERSKIEJ (KOLĘDA) 
Księża pragną złożyć wizytę mieszkańcom nast. wiosek: 

 27.XII (czwartek): Łęg, dwóch księży od 930 - jeden 

rozpocznie od strony Habdzina, drugi od Czernideł. 
 28.XII (piątek): Piaski, jeden ksiądz od 930. 
 29.XII (sobota): Dębówka, dwóch księży od 930 - jeden 

rozpocznie od strony Podłęcza, drugi od Kawęczyna. 
Księża proszą o podwożenie na kolędę i zewnętrzny znak, 

że wizyta księży jest OCZEKIWANA. 

NIEZWYKŁE RELIKWIE: SANTA CASA Z LORETO 
Największym skarbem Loreto, w środko-

wych Włoszech, nad Adriatykiem, jest Święty 

Dom (wł. Santa Casa), w którym rodzina MARYI 

miała żyć w Nazarecie. 

Przedziwnym zrządzeniem OPATRZNOŚCI 

Loreto w szczególny sposób w czasie II wojny 

światowej połączyło się z naszymi losami. 

A mianowicie i miasto i skarb w nim prze-

chowywany przed zniszczeniem zostały ura-

towane przez II Korpus Polski gen. Włady-

sława Andersa, który drogą przez Włochy 

próbował dotrzeć do ojczyzny. Nie udało się, 

ale pozostały materialne ślady ich wysiłku, 

które powinny być przedmiotem naszej 

dumy narodowej. Wśród nich jest i cmentarz w Loreto, na którym spoczęło 

1080 polskich żołnierzy, którzy uratowani z piekła rosyjskich obozów, 

polegli u stóp NASZEJ PANI w Loreto oraz pod Ankoną. 

Santa Casa to prosty domek, o wymiarach 8.5 m×3.8 m (czyli ok. 30 m2) 

i wysokości 4.1 m wykonany z kamienia nieznanego w Europie, 

obrobionego w popularny w czasach MARYI w okolicach Nazaretu sposób… 

Święty Łukasz zanotował: „W szóstym miesiącu posłał BÓG anioła Gabriela 

do miasta w Galilei, zwanego Nazaret, do DZIEWICY 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, 

błogosławiona jesteś między niewiastami”Łk 1, 26-28. Tradycja mówi, że Anioł 

pojawił się najpierw w jedynym oknie domku MARYI, w którym urodziła się 

i który później stał się domem rodzinnym JEZUSA… 

Ów domek w 326/8 odkryła dla świata zachodniego św. Helena, matka 

Konstantyna Wielkiego. Zarządziła zbudowanie dlań specjalnej bazyliki… 

Świątynia przetrwała czasy pierwszej okupacji muzułmańskiej, aż do 1291 

i upadku Królestwa Jerozolimskiego - państwa krzyżowców. Już wcześniej 

wszakże, w 1269, muzułmanie zburzyli bazylikę w Nazarecie. Na szczęście 

niewielki domek, przytulony do groty, uniknął spustoszeń… 

Przez wieki wierzono, że Santa Casa do Loreto trafiła w sposób cudowny, 

przeniesiona przez anioły. Tak historię relikwii opiewały dzieła artystyczne. 

Mówiono o cudownych wydarzeniach związanych z jej wędrówką – przez 

Chorwację do Loreto, o objawieniach MARYI. Oczywiście w naszych 

racjonalnych czasach oznaczało to narażanie się na ośmieszenie. 

Tymczasem niedawno odnaleziono dokument z IX.1294, w którym autor 

mówi o przekazaniu swej córce w posagu „świętych kamieni, z których 

zbudowany był dom MARYI w Nazarecie”! 

Jego autorem był Nicefor I Angelos (wł. d’Angelli), rządzący Despotatem 

Epiru, w Grecji, nad Morzem Jońskim. I to on, przed ostatecznym 

upadkiem Królestwa Jerozolimskiego nakazał przewiezienie domu MARYI 

do Tersatto - dziś Trsat, przedmieście Rijeki, w Chorwacji. 

Podarował go córce, Tamarze, w dniu jej ślubu z Filipem, synem króla 

Neapolu Karola II Andegaweńskiego. Młoda para natomiast zdecydowała 

sie oddać domek MARYI Stolicy Apostolskiej, która wyznaczyła okolice 

dzisiejszego Loreto na miejsce jego ostatecznego przeniesienia… 

Odtąd dzieje domku MARYI nierozerwalnie związane są z Loreto. Papieże 

Sykstus IV w 1481 i Juliusz II w 1507 potwierdzali oryginalność relikwii – 

choć ten ostatni w wyważonych - „pobożnie wierzymy, że” - słowach… 

Wokół domku MARYI w Loreto powstała na przełomie XVI I XVII w. późno-

gotycka, bazylika. Ustawiono w niej, przed relikwią, marmurowy ekran 

zaprojektowany przez słynnego malarza i architekta Donata Bramantego. 

Cztery części ekranu opowiadają historię Zwiastowania, Narodzenia, 

przybycia Santa Casa do Loreto oraz narodzenia MARYI… 

il.: SANTA CASA: wnętrze, bazylika w Loreto; źródło: digilander.libero.it 

„Słowo stało się Ciałem” i „zamieszkało między nami”, 
grzesznymi, strwożonymi, 

 by umocnić nas w wierze. Czego wszystkim 
życzy REDAKCJA 

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://digilander.libero.it/silenolessi/il_santuario.html
http://www.swzygmunt.knc.pl/

