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Gdy BÓG objawia się i wzywa człowieka, nie może on własnymi siłami odpowiedzieć w sposób pełny na miłość BOŻĄ. Powinien mieć nadzieję, że BÓG uzdolni go 

do odwzajemnienia MU miłości i do działania zgodnie z przykazaniami miłości. Nadzieja jest ufnym oczekiwaniem błogosławieństwa BOŻEGO i uszczęśliwiającego oglądania 

BOGA; jest także lękiem przed obrażeniem miłości BOŻEJ i spowodowaniem kary. [KKK, 2090] 

TRZECIA NIEDZIELA ADWENTU 

 
JAN WYSYŁA UCZNIÓW DO JEZUSA: GEBHARDT, Eduard von (1838, Järva-Jaani – 1925, Düsseldorf), 

z „Biblia w obrazach”, tom 8 i 9, Nowy Jork, 1910; źródło: www.gci.org 

Z KSIĘGI PROROKA IZAJASZAIz 35, 1-6a. 10 

Niech się rozweseli pustynia i spieczona ziemia, 

niech się raduje step i niech rozkwitnie! 

Niech wyda kwiaty jak lilie polne, 

niech się rozraduje także skacząc 

i wykrzykując z uciechy. 

Chwałą Libanu ją obdarzono, 

ozdobą Karmelu i Saronu. 

Oni zobaczą chwałę PANA, 

wspaniałość naszego BOGA. 

Pokrzepcie ręce osłabłe, 

wzmocnijcie kolana omdlałe! 

Powiedzcie małodusznym: 

„Odwagi! Nie bójcie się! 

Oto wasz BÓG, oto pomsta; 

przychodzi BOŻA odpłata; 

ON sam przychodzi, aby was zbawić”. 

Wtedy przejrzą oczy niewidomych 

i uszy głuchych się otworzą. 

Wtedy chromy wyskoczy jak jeleń 

i język niemych wesoło krzyknie. 

I odkupieni przez PANA powrócą. 

Przybędą na Syjon z radosnym śpiewem, 

ze szczęściem wiecznym na twarzach. 

Osiągną radość i szczęście, 

ustąpi smutek i wzdychanie. 

PSALM RESPONSORYJNYPs 146 (145), 7. 8-9a. 9bc-10 (R.: por. Iz 35, 4) 

REFREN: Przybądź, o PANIE, aby nas wybawić 

BÓG dochowuje wierności na wieki, 

uciśnionym wymierza sprawiedliwość, 

Chlebem karmi głodnych, 

wypuszcza na wolność więźniów. 

PAN przywraca wzrok ociemniałym, 

PAN dźwiga poniżonych. 

PAN kocha sprawiedliwych, 

PAN strzeże przybyszów. 

Ochrania sierotę i wdowę, 

lecz występnych kieruje na bezdroża. 

PAN króluje na wieki, 

BÓG twój, Syjonie, przez pokolenia. 

Z LISTU ŚW. JAKUBA APOSTOŁAk 5, 7-10 

Trwajcie cierpliwie, bracia, aż do przyjścia PANA. Oto rolnik czeka wytrwale 

na cenny plon ziemi, dopóki nie spadnie deszcz wczesny i późny. 

Tak i wy bądźcie cierpliwi i umacniajcie serca wasze, bo przyjście PANA 

jest już bliskie. 

Nie uskarżajcie się, bracia, jeden na drugiego, byście nie popadli pod sąd. 

Oto sędzia stoi przed drzwiami. Za przykład wytrwałości i cierpliwości 

weźcie, bracia, proroków, którzy przemawiali w imię PAŃSKIE. 

AKLAMACJAIz 61, 1 Alleluja, Alleluja, Alleluja 

DUCH PAŃSKI nade mną, 

posłał mnie głosić dobrą nowinę ubogim. 

SŁOWA EWANGELII WEDŁUG ŚW. MATEUSZAMt 11, 2-11 

Gdy Jan usłyszał w więzieniu o czynach CHRYSTUSA, posłał swoich uczniów 

z zapytaniem: „Czy TY jesteś TYM, który ma przyjść, czy też innego 

mamy oczekiwać?” JEZUS im odpowiedział: »Idźcie i oznajmijcie Janowi to, 

co słyszycie i na co patrzycie: niewidomi wzrok odzyskują, chromi chodzą, 

trędowaci doznają oczyszczenia, głusi słyszą, umarli zmartwychwstają, 

ubogim głosi się Ewangelię. A błogosławiony jest ten, kto we MNIE 

nie zwątpi«. 

Gdy oni odchodzili, JEZUS zaczął mówić do tłumów o Janie: »Coście wyszli 

oglądać na pustyni? Trzcinę kołyszącą się na wietrze? Ale coście wyszli 

zobaczyć? Człowieka w miękkie szaty ubranego? Oto w domach 

królewskich są ci, którzy miękkie szaty noszą. Po coście więc wyszli? 

Proroka zobaczyć? Tak, powiadam wam, nawet więcej niż proroka. 

On jest tym, o którym napisano: Oto JA posyłam mego wysłańca 

przed TOBĄ, aby CI przygotował drogę. Zaprawdę powiadam wam: 

Między narodzonymi z niewiast nie powstał większy od Jana Chrzciciela. 

Lecz najmniejszy w królestwie niebieskim większy jest niż on«. 

PATRONKA TYGODNIA: BŁ. MARIA MARTA OD JEZUSA WOŁOWSKA, MĘCZENNICA 
Kazimiera urodziła się 12.X.1879 w Lublinie. Była naj-
młodszym dzieckiem Józefa Wołowskiego, prawnika 
z rodziny ziemiańskiej, i Marii z Buszczyńskich. 

Dzieciństwo, w atmosferze zaangażowania religijne-
go, społecznego i patriotycznego, zakończyło się 
w 1893, gdy zmarła matka. Trzy lata później zmarł, 
chory umysłowo, jedyny brat, a w 1899 ojciec… 

Myślała o małżeństwie, ale zwyciężyło powołanie. 

4.XI.1900 pojawiła się u wrót klasztoru Niepokalanek 
w Jazłowcu (dziś Ukraina). Przyjęła imię Marii Marty 
od Jezusa. 3.VII.1909 złożyła śluby wieczyste. 

Przez 10 lat pełniła rolę asystentki w różnych do-
mach zgromadzenia. Miała mistyczne wizje. Na pyta-
nie dlaczego doświadcza takiej obfitości łask JEZUS 
miał jej odpowiedzieć: »później nie będzie czasu«. 

Po odrodzeniu Rzeczypospolitej została powołana do posługi na Kresach. Zanoto-
wała: „Trzeba było zacząć od fundamentów, w tym zdziczałym kraju […]. Zacząć 
od podstaw elementarnych cywilizacji chrześcijańskiej, zacząć od zaorania 
dziesięcin ziemi zarosłej burzanami na wysokość człowieka”… 

W Maciejowie na Wołyniu zorganizowała sierociniec dla ponad setki dzieci różnej 
narodowości, szkołę powszechną, seminarium nauczycielskie i szkołę zawodową. 
W latach 1928-34 posługiwała w Jarosławiu, Nowym Sączu, Wirowie nad Bugiem. 
Potem, mimo pogarszającego się stanu zdrowia, wróciła do Maciejowa. 

Na Wołyniu sytuacja nie była łatwa. Pisała, jakże proroczo do, przełożonej: „Bła-
gam nie jako podwładna, ale jako Polka […] Wołyń pozostawiony na łup wpływów 
komunistów i Ukraińców!! […] Polska znów żałować będzie, daj BOŻE nie za późno, 
że nie wytężyła wszystkich sił dla ratowania tych stron!”

07.IV.1937
. 

Już wówczas była gotowa na wszystko: „Tkwi też tu idea męczeństwa i gotowość 
na nie, poczucie jakby ono nie było niemożliwe i dalekie”

1928
… dok. na odwrocie… 

http://www.swzygmunt.knc.pl/
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INFORMACJE PARAFIALNE 
 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. 
 w koszu przy ołtarzu MATKI BOŻEJ NIEUSTAJĄCEJ POMO-

CY dzieci mogą ofiarować swoje zabawki, w ten spo-
sób dzieląc się nimi z dziećmi z rodzin ubogich. 

Dary i dochód ze sprzedaży przeznaczone zostaną 
na pomoc dla najuboższych mieszkańców naszej parafii. 
Za wszystkie dary - serdeczne Bóg zapłać! 

 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! 

 15-17.XII (niedziela-wtorek): Tradycyjne 40-GODZINNE NABO-
ŻEŃSTWO EUCHARYSTYCZNE połączone z REKOLEKCJAMI 

ADWENTOWYMI, które w tym roku prowadzi 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 CZUWANIA”. Zapraszamy! 

 23.XII (poniedziałek): Tego dnia księża pragną odwiedzić chorych 
z posługą sakramentalną. Chorych prosimy zgłaszać w za-

krystii lub kancelarii parafialnej. 
 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 Narodze-

nia - na sumie, i 26.XII, 2gi dzień Świąt, na Mszy św. o 1030. 

ODESZLI 
W ostatnim czasie odszedł z naszego grona: 

śp. Józef SZUSTKOWSKI  4.XII.2013 l. 83 

Wieczne odpoczywanie racz Mu dać PANIE! 

INTENCJE MSZALNE I MODLITEWNE 

16.XII 
(poniedziałek) 

700  

1030 
† Marianny i Tadeusza KANABUSÓW, 

zmarłych z rodzin NOGALÓW i KANABUSÓW 

1800 
o BOŻE błogosławieństwo i pokój w rodzinie 

dla Wioletty i Pawła, oraz ich dzieci 

17.XII 
(wtorek) 

700  

1030 
† Władysława i Władysławy GUTT, 

Stanisława, Marianny, Edmunda i Mariana SOĆKO 

1800  

18.XII 
(środa) 

700  

1800 † Eugeniusza BARTOSZEWSKIEGO, w 29 rocznicę śmierci 

19.XII 
(czwartek) 

700 o błogosławieństwo BOŻE dla ks. Darka, w dniu imienin 

1800  

20.XII 
(piątek) 

700  

1800  

21.XII 
(sobota) 

700 † Stanisława MŁYNARCZYKA 

1800 Msza św. zbiorowa do MATKI BOŻEJ NIEUSTAJĄCEJ POMOCY 

22.XII 
(niedziela) 

845 † Dariusza i Jana OLESIŃSKICH 

1030 
† Józefa WARGOCKIEGO, 

Adama i Elżbiety WILCZAKÓW 

1200 
† Zygmunta ŁOPACIŃSKIEGO, w 20 rocznicę śmierci, 

Stanisława i Gabrieli PODGÓRSKICH, 

Zofii KUBIAK i Dariusza KOSZORKA 

1800 o błogosławieństwo BOŻE dla Danuty i Mariana, w 60 rocznicę ślubu 

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: KANDYDACI DO BIERZMOWANIA – Msza św. o 1030 
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. 

PATRONKA TYGODNIA: BŁ. MARIA MARTA OD JEZUSA WOŁOWSKA, MĘCZENNICA, DOK. 
22.VIII.1939, na kilka dni przed IV rozbiorem, została przełożoną domu w Słonimie 
(dziś Białoruś), ok. 200 km na płn-zach. od Mińska. 

Słonim został zajęty przez rosyjskiego okupanta. Siostry wkrótce wyeksmitowano. 
Niepokalanki znalazły oparcie u znajomych rodzin. Maria Marta z kilkoma 
siostrami podjęła pracę w ogrodach miejskich i przy kopaniu ziemniaków… 

Rosyjski koszmar, represje, wywózki - pisała: „Żal tyloletniego dorobku, kultury 
wieków, no i wszystkiego” - skończył się z wybuchem wojny między okupantami. 
Do Słonimia weszli Niemcy. Po początkowym okresie spokoju w XI.1941 rozpo-
częły się jednakże masowe egzekucje a 29.VI.1942 - likwidacja getta. Po Żydach 
przyszła kolej na przerzedzoną rosyjskim terrorem inteligencję polską. 

Niepokalanki „[…] potajemnie pomagały ludziom, którzy zaczęli krążyć po lasach 
koło Słonima. W bardzo ciemne albo burzliwe noce podchodzili do klasztoru: 
s. Marta uchylała drzwi, podawała przygotowany chleb i co mogła. S. Ewa [Noi-
szewska] - leki, maście, opatrunki, recepty - udzielała porady lekarskiej”… 

Akcjami pomocy Żydom kierował polski jezuita, o. Adam Sztark. Dzieci żydowskie, 
przez niego uratowane, przejmowały Niepokalanki. Umieszczały je gdzie się dało, 
a później załatwiały papiery adopcyjne i lokowały dzieci u polskich rodzin… 

Marię Martę uprzedzano, że Niemcy śledzą klasztor. Nie przerwała posługi… 

18.XII.1942 ok. 23
00

 ją, Ewę od Opatrzności Noiszewską i o. Sztarka aresztowano. 

Maria Marta zabrała krzyż – Niemiec wyrwał go, rzucił na ziemię, a siostrę skopał. 
Podniosła krzyż z ziemi i ucałowała: „JEZU to dla CIEBIE za naszą biedną Polskę”. 

19.XII.1942 o 5
00

 uwięzionych zawieziono na Górę Pietralewicką k. Słonimia. 
O. Adam udzielił wszystkim absolucji i odpustu zupełnego. Maria Marta 
pocieszała: „Módlmy się, abyśmy mogli godnie przyjąć śmierć męczeńską”. 

Ostatnimi jej słowami, z Krzyżem, który miała trzymać w ręku do końca, miały być 
słowa samego JEZUSA: „OJCZE, przebacz im, bo nie wiedzą, co czynią!”

Łk 6,27–38
. 

Oprawcy nakazywali ofiarom układać się w dole, warstwa przy warstwie, głowa 
przy głowie. Następnie rozlegały się strzały i wybuchy granatów… 

Została beatyfikowana 13.VI.1999 w Warszawie przez Jana Pawła II, w gronie 
108 błogosławionych męczenników II wojny światowej… (uroczystość 19 grudnia) 

il. na odwrocie: MARIA MARTA OD JEZUSA WOŁOWSKA; źródło: www.niepokalanki.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.niepokalanki.pl/index.php?img=fotogalerie/2009lichen/_lichen8.jpg&b=fotogalerie/2009lichen/2009lichen.img3&opis=W%B6r%F3d_b%B3ogos%B3awionych_jest_s._Marta_Wo%B3owska
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