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„Święta MARYJO, MATKO BOŻA, módl się za nami…” Zdumiewamy się razem z Elżbietą: „A skądże mi to, że MATKA mojego PANA przychodzi do mnie?”Łk 1, 43. Ponieważ daje nam 

JEZUSA, swego SYNA, MARYJA jest MATKĄ BOGA i MATKĄ naszą; możemy JEJ powierzać wszystkie nasze troski i nasze prośby. ONA modli się za nami, podobnie jak modliła się 

za siebie: „Niech MI się stanie według twego słowa!”Łk 1, 38. Powierzając się JEJ modlitwie, zdajemy się razem z NIĄ na wolę BOŻĄ: „Bądź wola TWOJA”. [KKK, 982] 

DRUGA NIEDZIELA ADWENTU 

 
ZWIASTOWANIE: ALLORI, Aleksander (1535, Florencja - 1607, Florencja), 

1603, olejny na płótnie, Galleria dell'Accademia, Florencja; źródło: www.wga.hu 

Z KSIĘGI RODZAJURdz 3, 9-15 

Gdy Adam zjadł owoc z drzewa zakazanego, PAN BÓG zawołał na niego 

i zapytał go: »Gdzie jesteś?« 

On odpowiedział: „Usłyszałem TWÓJ głos w ogrodzie, przestraszyłem się, 

bo jestem nagi, i ukryłem się”. 

Rzekł BÓG: »Któż ci powiedział, że jesteś nagi? Czy może zjadłeś z drzewa, 

z którego ci zakazałem jeść?« 

Mężczyzna odpowiedział: „Niewiasta, którą postawiłeś przy mnie, dała mi 

owoc z tego drzewa, i zjadłem”. 

Wtedy PAN BÓG rzekł do niewiasty: »Dlaczego to uczyniłaś?« 

Niewiasta odpowiedziała: „Wąż mnie zwiódł i zjadłam”. 

Wtedy PAN BÓG rzekł do węża: »Ponieważ to uczyniłeś, bądź przeklęty 

wśród wszystkich zwierząt domowych i polnych; na brzuchu będziesz się 

czołgał i proch będziesz jadł po wszystkie dni twego istnienia. 

Wprowadzam nieprzyjaźń między ciebie a niewiastę, pomiędzy potomstwo 

twoje a potomstwo jej: ono zmiażdży ci głowę, a ty zmiażdżysz mu piętę«. 

PSALM RESPONSORYJNYPs 98 (97), 1. 2-3ab. 3cd-4 (R.: por. 1ab) 

REFREN: Śpiewajcie PANU, bo uczynił cuda 

Śpiewajcie PANU pieśń nową, 

albowiem uczynił cuda. 

Zwycięstwo MU zgotowała JEGO prawica 

i święte ramię Jego. 

PAN okazał swoje zbawienie, 

na oczach pogan objawił swoją sprawiedliwość. 

Wspomniał na dobroć i na wierność swoją 

dla domu Izraela. 

Ujrzały wszystkie krańce ziemi 

zbawienie BOGA naszego. 

Wołaj z radości na cześć PANA, cała ziemio, 

cieszcie się, weselcie, i grajcie. 

Z LISTU ŚW. PAWŁA APOSTOŁA DO EFEZJANEf 1, 3-6. 11-12 

Bracia: 

Niech będzie błogosławiony BÓG i OJCIEC PANA naszego JEZUSA CHRYSTUSA; 

który napełnił nas wszelkim błogosławieństwem duchowym na wyżynach 

niebieskich w CHRYSTUSIE. W NIM bowiem wybrał nas przez założeniem 

świata, abyśmy byli święci i nieskalani przed JEGO obliczem. 

Z miłości przeznaczył nas dla siebie jako przybranych synów przez JEZUSA 

CHRYSTUSA, według postanowienia swej woli, ku chwale majestatu 

swej łaski, którą obdarzył nas w UMIŁOWANYM. 

W Nim dostąpiliśmy udziału my również, z góry przeznaczeni zamiarem 

TEGO, który dokonuje wszystkiego zgodnie z zamysłem swej woli, po to, 

byśmy istnieli ku chwale JEGO majestatu, my, którzyśmy już przedtem 

nadzieję złożyli w CHRYSTUSIE. 

AKLAMACJAŁk 1, 28 Alleluja, Alleluja, Alleluja 

Zdrowaś MARYJO, łaski pełna, PAN z TOBĄ, 

błogosławionaś TY między niewiastami. 

SŁOWA EWANGELII WEDŁUG ŚW. ŁUKASZAŁk 1, 26-38 

BÓG posłał 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”. 

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 praojca, 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 sta-

rości syna i jest już w szóstym miesiącu ta, która uchodzi za niepłodną. 

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. 

PATRON TYGODNIA: ŚW. NATALIS CHABANEL, MĘCZENNIK 
Urodził się 2.II.1613 w Saugues we Francji. 

9.II.1630 wstąpił do jezuitów w Tuluzie. 

Po święceniach kapłańskich wyjechał w 1643 na misje 
do Kanady. Podjął posługę wśród plemienia Huronów. 

Właśnie rozpoczęła się tzw. wojna bobrowa. Irokezi wyczerpali ło-
wiska skór i zaatakowali ziemie Huronów. Coraz bardziej 
zacieśniali morderczy krąg. Zagrożeni jezuici musieli w III.1649 
przenieść główną misję na wyspę na jeziorze Huron. 

Gdy Natalis (21.x.1646 złożył śluby wieczyste) w XII.1649 był 
w innej misji, otrzymał polecenie powrotu na wyspę. Odcho-
dząc powiedział: „Pójdę posłusznie […] muszę służyć wiernie 

BOGU, aż do śmierci”… Drogę, wśród morza Irokezów, wskazywał mu Huron. 

Ale to przewodnik okazał się odszczepieńcem i apostatą i 8.XII.1649 zamordował 
misjonarza. Zmasakrował zwłoki i wyrzucił do częściowo zamarzniętej rzeki 
Mohawk. Przyznał później, że uczynił to „in odium fidei” - z nienawiści do wiary… 

Natalisa beatyfikował, 21.VI.1922, Pius XI. Ten sam papież, 29.VI.1930, 
go kanonizował. (uroczystość 8 grudnia) 

il.: NATALIS CHABANEL; źródło: uk.wikipedia.org 

http://www.swzygmunt.knc.pl/
http://www.wga.hu/html/a/allori/alessand/annuncia.html
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:%D0%A1%D0%BB%D0%B5%D0%B7%D1%8E%D0%BA_%D0%86%D0%B2%D0%B0%D0%BD.jpg
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INFORMACJE PARAFIALNE 
 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. zbierają ofiary do puszek. 

 O 1030 w kościele seminaryjnym w Warszawie MACIEJ 

SZYMAŃSKI, który w naszej parafii odbywał roczne 
praktyki duszpasterskie, przyjmuje święcenia diakonatu. 
Ks. Macieja polecamy modlitwom wszystkich parafian! 

 Po Mszy św. o 1800 spotkanie rodziców dzieci pierwszo-
komunijnych. 

 Trwa ADWENT, 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 na przyjście PANA. Prawdziwym ŚWIATŁEM 
rozpraszającym ciemności zła i grzechu jest CHRYSTUS, 
na którego przyjście się przygotowujemy! 

 Przy stoliku pod chórem do nabycia są opłatki. 
 Parafialny Zespół Caritas: 

 zbiera produkty żywnościowe i artykuły chemiczne. 
Kosz do składania darów jest wystawiony przy ołta-
rzu 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 parafii. 
Zbiórka będzie trwała do III niedzieli ADWENTU. 
Za wszystkie dary - serdeczne Bóg zapłać! 

 8, 15.XII (niedziele): Kiermasz świąteczny Parafialnego Zespołu 
Caritas. Można zakupić sianko na stół wigilijny, stroiki, i oz-

doby świąteczne. Dochód przeznaczony zostanie na wyjazd 
zimowy dla najuboższych dzieci z parafii. Zapraszamy! 

 9.XII (poniedziałek): Spotkanie I grupy kandydatów do bierzmo-
wania o 1900. 

 14.XII (sobota): 

 O 1720 WYPOMINKI. O 1800 Msza św. za zmarłych 
polecanych w WYPOMINKACH. 

 1000-1400 kiermasz odzieży używanej w domu rekolek-
cyjnym. Zapraszamy! do skorzystania z możliwości bez-

płatnego zaopatrzenia się w najpotrzebniejsze rzeczy. 
 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. Program – obok. 

 21.XII (sobota): O 1900 „WIECZÓR MODLITWY”. Zapraszamy! 
 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. 

 Chętni, którzy zapisali się na pielgrzymkę do Włoch, prosze-
ni są o wpłatę zaliczki w wysokości 600 zł. 

 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 przyjęta została, 
w Sakramencie Chrztu Świętego: 

1.XII Kornelia Edyta RĘBIŚ, Cieciszew  

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. Roman PARADOWSKI  27.XI.2013 l. 61 

Wieczne odpoczywanie racz Mu dać PANIE! 

INTENCJE MSZALNE I MODLITEWNE 

9.XII 
(poniedziałek) 

700 † Alicji i Zbigniewa DURLIKÓW (greg.) 

1800 
† Leokadii i Henryka ŻUBERÓW, 

Czesławy MALINOWSKIEJ i zmarłej siostry Leokadii 

10.XII 
(wtorek) 

700  

1800 † Alicji i Zbigniewa DURLIKÓW (greg.) 

11.XII 
(środa) 

700  

1800 † Alicji i Zbigniewa DURLIKÓW (greg.) 

12.XII 
(czwartek) 

700 † Alicji i Zbigniewa DURLIKÓW (greg.) 

1800 † Iwony RĘBIŚ, w 4 rocznicę śmierci 

13.XII 
(piątek) 

700  

1800  

14.XII 
(sobota) 

700  

1720 WYPOMINKI 

1800 † zmarłych polecanych w WYPOMINKACH 

15.XII 
(niedziela) 

845 
† Jerzego i Tadeusza ANUSZEWSKICH, 

zmarłych z rodzin ANUSZEWSKICH i MARCÓW 

1030 † Marianny i Jana ŁACHÓW 

1200 
† Kazimierza MAGDZIARZA, w 1 rocznicę śmierci, 

jego zmarłych rodziców i siostry 

1800 
† Janiny, Franciszka i Stanisława STĘPNICKICH, 

Józefa JAGNYZIAKA 

PROGRAM 40-GODZINNEGO NABOŻEŃSTWA EUCHARYSTYCZNEGO 

 15.XII (niedziela), IIICIA
 NIEDZIELA ADWENTU 

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

 1030  Msza św. z nauką rekolekcyjną 
dla GIMNAZJUM i SZKOŁY ŚREDNIEJ 

Uwaga: SZKOŁY PODSTAWOWE - z rodzicami (na wybraną godzinę) 
 1300 – 1530  OSOBISTA ADORACJA 

NAJŚWIĘTSZEGO SAKRAMENTU 
 1300  Modlitwa Różańcowa 
 1500  Koronka do BOŻEGO MIŁOSIERDZIA 

 16.XII (poniedziałek) 
 700  RORATY i wystawienie NAJŚWIĘTSZEGO SAKRAMENTU 

 745–1030, 1500–1545, 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 
 17.XII (wtorek) 

 700  RORATY i wystawienie NAJŚWIĘTSZEGO SAKRAMENTU 

 745–1030, 1500–1545, 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 
SPOWIEDŹ (DLA DOROSŁYCH, MŁODZIEŻY I DZIECI) 

 16.XII (poniedziałek)  945 – 1100, 1715 – 1830 

 codziennie  ½ godz. przed każdą Mszą św. 

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 
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