
   

»»JJ EE DD NN AA   BBĘĘDD ZZ II EE   WW ZZ IIĘĘTT AA ,,   DD RR UU GG AA   ZZ OO SS TT AA WW II OO NN AA……««   

NR XLVIII/2013 (607) GAZETKA PARAFII ŚW. ZYGMUNTA W SŁOMCZYNIE 1 GRUDNIA AD 2013 
 

Portal parafialny: www.swzygmunt.knc.pl strona — 1 — 

Nie ma takiej winy, nawet najcięższej, której nie mógłby odpuścić Kościół święty. „Nie ma nikogo tak niegodziwego i winnego, kto nie powinien być pewny przebaczenia, 

jeśli tylko jego żal jest szczery”Katechizm Rzymski, 1, 11, 5. CHRYSTUS, który umarł za wszystkich ludzi, pragnie, by w JEGO Kościele bramy przebaczenia były zawsze otwarte dla każdego, 

kto odwraca się od grzechuPor. Mt 18, 21-22. [KKK, 982] 

PIERWSZA NIEDZIELA ADWENTU 

 
KOBIETY PRZY ŻARNACH: SIMPSON, Wilhelm (1823, Glasgow – 1899, Willesden), 1862, farby wodne, 25×35 cm; źródło: www.columbia.edu 

Z KSIĘGI PROROKA IZAJASZAIz 2, 1-5 

Widzenie Izajasza, syna Amosa, 

dotyczące Judy i Jerozolimy: 

Stanie się na końcu czasów, 

że góra świątyni PANA 

stanie mocno na wierzchu gór 

i wystrzeli ponad pagórki. 

Wszystkie narody do niej popłyną, 

mnogie ludy pójdą i rzekną: 

„Chodźcie, wstąpmy na Górę PANA 

do świątyni Boga Jakuba! 

Niech nas nauczy dróg swoich, 

byśmy kroczyli JEGO ścieżkami. 

Bo Prawo wyjdzie z Syjonu 

i słowo PANA z Jeruzalem”. 

On będzie rozjemcą pomiędzy ludami 

i wyda wyroki dla licznych narodów. 

Wtedy swe miecze przekują na lemiesze, 

a swoje włócznie na sierpy. 

Naród przeciw narodowi nie podniesie miecza, 

nie będą się więcej zaprawiać do wojny. 

Chodźcie, domu Jakuba, 

postępujmy w światłości PANA! 

PSALM RESPONSORYJNYPs 122 (121), 1-2. 4-5. 6-7. 8-9 (R.: por. 1) 

REFREN: Idźmy z radością na spotkanie PANA 

Ucieszyłem się, gdy mi powiedziano: 

„Pójdziemy do domu PANA”. 

Już stoją nasze stopy 

w twoich bramach, Jeruzalem. 

Tam wstępują pokolenia PAŃSKIE, 

aby zgodnie z prawem Izraela wielbić imię PANA. 

Tam ustawiono trony sędziowskie, 

trony domu Dawida. 

Proście o pokój dla Jeruzalem: 

Niech żyją w pokoju, którzy cię miłują. 

Niech pokój panuje w twych murach, 

a pomyślność w twoich pałacach. 

Ze względu na braci moich i przyjaciół 

będę wołał: „Pokój z tobą”. 

Ze względu na dom PANA, BOGA naszego, 

modlę się o dobro dla ciebie. 

Z LISTU ŚW. PAWŁA APOSTOŁA DO RZYMIANRz 13, 11-14 

Bracia: 

Rozumiejcie chwilę obecną: teraz nadeszła dla was godzina powstania 

ze snu. Teraz bowiem zbawienie jest bliżej nas niż wtedy, gdyśmy uwierzyli. 

Noc się posunęła, a przybliżył się dzień. Odrzućmy więc uczynki ciemności, 

a przyobleczmy się w zbroję światła. Żyjmy przyzwoicie jak w jasny dzień: 

nie w hulankach i pijatykach, nie w rozpuście i wyuzdaniu, nie w kłótni 

i zazdrości. Ale przyobleczcie się w PANA JEZUSA CHRYSTUSA i nie troszcz-

cie się zbytnio o ciało, dogadzając żądzom. 

AKLAMACJAPs 85 (84) 8 Alleluja, Alleluja, Alleluja 

Okaż nam, PANIE, łaskę swoją, 

i daj nam swoje zbawienie. 

SŁOWA EWANGELII WEDŁUG ŚW. MATEUSZAMt 24, 37-44 

JEZUS powiedział do swoich uczniów: 

»Jak było za dni Noego, tak będzie z przyjściem SYNA CZŁOWIECZEGO. 

Albowiem jak w czasie przed potopem jedli i pili, żenili się i za mąż 

wydawali aż do dnia, kiedy Noe wszedł do arki, i nie spostrzegli się, 

że przyszedł potop i pochłonął wszystkich, tak również będzie z przyjściem 

SYNA CZŁOWIECZEGO. Wtedy dwóch będzie w polu: jeden będzie wzięty, 

drugi zostawiony. Dwie będą mleć na żarnach: jedna będzie wzięta, 

druga zostawiona. 

Czuwajcie więc, bo nie wiecie, w którym dniu PAN wasz przyjdzie. 

A to rozumiejcie: Gdyby gospodarz wiedział, o której porze nocy złodziej 

ma przyjść, na pewno by czuwał i nie pozwoliłby włamać się do swego do-

mu. Dlatego i wy bądźcie gotowi, bo w chwili, której się nie domyślacie, 

SYN CZŁOWIECZY przyjdzie«. 

PATRON TYGODNIA: BŁ. IWAN SŁEZIUK, MĘCZENNIK 
Urodził się 14.I.1896 w niewielkiej wsi Żywaczow, 
ok. 40 km od Stanisławowa, w zaborze austriackim. 
Rodzice byli dość zamożnymi rolnikami. 

Od 1918 uczęszczał do greckokatolickiego semi-
narium duchownego w Stanisławowie. Tam też 
w 1923, już w niepodległej Rzeczypospolitej, z rąk 
bpa Chomyszyna przyjął święcenia kapłańskie. 

W latach 1923-35 był katechetą w szkołach Sta-
nisława. Nauczał w rodzimym seminarium. Był dorad-
cą kościelnego sądu w sprawach matrymonialnych. 

W czasie II wojny światowej był też kapelanem 
w katedrze Zmartwychwstania w Stanisławowie. 

W IV.1945, po rozpoczęciu okupacji rosyjskiej, 
bp Grzegorz Chomyszyn wyświęcił go (tzw. chirotonia) 
na biskupa-koadiutora, z prawem następstwa. 

Ale już 2.VI.1945 został aresztowany. Zaraz potem 
kościół greckokatolicki został rozwiązany. Odtąd istniał już tylko w podziemiu… 

Po roku więzienia w Stanisławowie, 12.VI.1946, rosyjski komunazistowski trybunał 
wojskowy skazał Iwana na 10 lat zsyłki. Niewolniczo pracował w łagrach Workuty. 

Tam 17.I.1947, choć o tym nie wiedział, został biskupem eparchii stanisławow-
skiej. Tego dnia bowiem w więzieniu w Kijowie zginął bp Grzegorz Chomyszyn… 

W 1950 został przeniesiony do łagru w republice Mordowia. 

Zwolniony został 15.xi.1954. Powrócił do Stanisławowa. Potajemnie przygoto-
wywał kleryków, pisał książki religijne, które nie mogły oczywiście być wydane… 

22.X.1962 został ponownie aresztowany. Za „antypaństwową, nielegalną 
działalność religijną” został skazany na 5 lat więzienia. 

Zwolniono go w 1967. Znów powrócił do Stanisławowa. I dalej posługiwał… 

Zaczął też poszukiwać swojego następcy. 30.xi.1968 wyświęcił pozostającego 
w ukryciu bazylianina, Sofrona Stefana Dmyterko, na biskupa-koadiutora „nieis-
tniejącej” eparchii stanisławowskiej, z prawem sukcesji. Oczywiście potajemnie… 

Przez ostatnie lata życia musiał często „meldować” się na posterunku rosyjskiego 
KGB i przechodzić przez ciężkie przesłuchania. 

Ostatnie takie przesłuchanie miało miejsce dwa tygodnie przed śmiercią. Wrócił z 
niego chory i już się nie podniósł z łóżka… 

Do Pana odszedł 2.XII.1973 w Stanisławowie (dziś Iwano-Frankowsk). 

Beatyfikowany został 27.VI.2001 przez Jana Pawła II, na hipodromie we Lwowie, 
w gronie 27 męczenników greckokatolickich… (uroczystość 2 grudnia) 

il.: IWAN SŁEZIUK; źródło: uk.wikipedia.org 
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INFORMACJE PARAFIALNE 
 1.XII (niedziela): I NIEDZIELA ADWENTU. 

 Rozpoczyna się czas duchowego przygotowania na Na-
rodzenie Chrystusa. 

 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! 

 Wypełniając prośbę papieża Franciszka, po Mszach św. 
zbierane są ofiary do puszek z przeznaczeniem 
dla poszkodowanych przez tajfun na Filipinach. 

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

 zbiera produkty żywnościowe i artykuły chemi-
czne. Kosz do składania darów jest wystawiony 
przy ołtarzu MATKI BOŻEJ NIEUSTAJĄCEJ POMOCY. 

 prowadzi sprzedaż świec wigilijnych i ręcznie wy-
konanych pocztówek świątecznych. Pocztówki 
wyłożone są na stoliku przy ołtarzu MATKI BOŻEJ 

NIEUSTAJĄCEJ POMOCY. 
 dzieci mogą też składać, w koszu przy ołtarzu 

MATKI BOŻEJ NIEUSTAJĄCEJ POMOCY, swoje zabawki, 
dzieląc się w ten sposób tym, co mają, z dziećmi 
z rodzin ubogich. 

Dary i dochód ze sprzedaży przeznaczone zostaną 
na pomoc dla najuboższych mieszkańców naszej pa-
rafii. Zbiórka będzie trwała do III niedzieli Adwentu. 
Za wszystkie dary - serdeczne Bóg zapłać! 

 5.XII (czwartek): PIERWSZY CZWARTEK MIESIĄCA. Msza św. wo-
tywna o CHRYSTUSIE NAJWYŻSZYM I WIECZNYM KAPŁANIE o 1800. 

 6.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); 

 spowiedź 1szo-piątkowa ½ godz. przed Mszą św. 
 O 1900

 spotkanie organizacyjnego osób, które 
wyraziły chęć uczestnictwa w przyszłorocznej 
pielgrzymce do Włoch. Ci, którzy już się zapisali, 
proszeni są o wpłatę zaliczki w wysokości 600 zł. 

 8.XII (niedziela): Uroczystość NIEPOKALANEGO POCZĘCIA NAJŚWIĘT-
SZEJ MARYI PANNY. 

 Dzień modlitwy za Kościół na Wschodzie. Wszelkie 
problemy nękające ten Kościół polecamy! modlitwom Pa-

rafian. Na pomoc Kościołowi na Wschodzie ministranci 
po Mszach św. zbierać będą ofiary do puszek. 

 O 1030 w kościele seminaryjnym w Warszawie alumn 
MACIEJ SZYMAŃSKI, który w naszej parafii odbywa 
roczne praktyki duszpasterskie, przyjmie święcenia 
diakonatu. Ks. Macieja polecamy modlitwom wszystkich 
parafian! 

 8, 15.XII (niedziele): Kiermasz świąteczny Parafialnego Zespołu 
Caritas. Będzie można zakupić sianko na stół wigilijny, 

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

 15-17.XII (niedziela-wtorek): Tradycyjne 40-GODZINNE NABO-

ŻEŃSTWO EUCHARYSTYCZNE połączone z REKOLEKCJAMI 

ADWENTOWYMI, które w tym roku poprowadzi ks. Krzysztof 
KUŚMIDER. Podejmijmy! wysiłek takiego uporządkowania 

swojego czasu, aby znaleźć możliwość udziału w tych du-
chowych ćwiczeniach. 

 26.XII (czwartek): 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 13.XII w kancelarii. Przygotowanie 
dla rodziców i chrzestnych 15.XII po sumie, w kościele. 

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

24.XI Michał TRAKUL, Słomczyn 

 24.XI Zuzanna BIERNACKA, Łęg 

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

ODESZLI 
W ostatnim czasie odszedł z naszego grona: 

śp. Tadeusz NALEŻYTY  15.XI.2013 l. 57 

Wieczne odpoczywanie racz Mu dać PANIE! 

INTENCJE MSZALNE I MODLITEWNE 

2.XII 
(poniedziałek) 

700  

1800 † Alicji i Zbigniewa DURLIKÓW (greg.) 

3.XII 
(wtorek) 

700 † Alicji i Zbigniewa DURLIKÓW (greg.) 

1800 
† Antoniego Witolda GOŁĄBKA, w 11 miesiąc od śmierci, 

Zofii PINDELSKIEJ, w 3 rocznicę śmierci, 

Wincentego, Andrzeja i Jerzego PINDELSKICH 

4.XII 
(środa) 

700 w pewnej intencji 

1800 † Alicji i Zbigniewa DURLIKÓW (greg.) 

5.XII 
(czwartek) 

700 
w pewnej intencji 

† Alicji i Zbigniewa DURLIKÓW (greg.) 

1800 † Teresy WIEWIÓRY, w 1 rocznicę śmierci 

6.XII 
(piątek) 

700 † Alicji i Zbigniewa DURLIKÓW (greg.) 

1545  

1800 † Ewy MATYJASIAK, w 3 rocznicę śmierci 

7.XII 
(sobota) 

700 w pewnej intencji 

1800 † Alicji i Zbigniewa DURLIKÓW (greg.) 

8.XII 
(niedziela) 

845 † rodziców BĄCZKOWSKICH i KUBAJEK 

1030 

† Macieja i Leszka MATEJAKÓW 

† Kazimiery FRANKOWSKIEJ, w 3 rocznicę śmierci, 

Antoniego FRANKOWSKIEGO 

1200 
† Józefa OŁYNY, rodziców OŁYNÓW i KANABUSÓW 

† Alicji i Zbigniewa DURLIKÓW (greg.) 

1800 † Bernarda BARANA, w 14 rocznicę śmierci 

CZUWANIE 
PANIE w zagłębieniu rąk 

zapaliłem lampkę skromną i słabą. 

Płomyk tli się zdany na łaskę 

podmuchów wiatru i zimna. 

Trzymam go w drżących dłoniach. 

Wiem, że jest nietrwały, 

jak i ci, co go niosą. 

Nietrwały jak ogień naszych postanowień, 

naszych obietnic i naszych przyjaźni, 

które zużywają się w żarnach codzienności. 

Gdybyś wiedział BOŻE mój, 

jak na CIEBIE czekam. 

Moje oczy słabną od patrzenia w niebo 

i błądzą czasem szukając horyzontu. 

Ale wiem, że po drugiej stronie, 

TY również stoisz 

i czekasz. 

TY również wyruszasz w drogę, 

bo każde spotkanie jest drogą 

ku wzajemnemu poznaniu. 

Tylko przybądź, mój BOŻE! 

SASIN,Piotr, ks. (ur. 1978, Gdańsk) 

il. ODWIEDZINY: WEYDEN, Rogier van der (1400, Tournai - 1464, Bruksela), 
ok. 1445, olejny na dębowej desce, 57×36 cm, Museum der Bildenden Künste, Lipsk; źródło: www.wga.hu 

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.wga.hu/frames-e.html?/html/w/weyden/rogier/17other/3visitat.html
http://www.swzygmunt.knc.pl/

