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Z potomstwa Ewy BÓG wybrał MARYJĘ DZIEWICĘ, aby była MATKĄ JEGO SYNA. Jako „pełna łaski” jest ONA „wspaniałym owocem Odkupienia”SW II, Sacrosanctum Concilium, 103; od pierwszej
chwili swego poczęcia została całkowicie zachowana od zmazy grzechu pierworodnego oraz przez cale życie pozostała wolna od wszelkiego grzechu osobistego
[KKK, 508]

CZWARTA NIEDZIELA ADWENTU

przez swoich Proroków w Pismach świętych. Jest to Ewangelia
o JEGO SYNU, pochodzącym według ciała z rodu Dawida, a ustanowionym
według DUCHA ŚWIĘTOŚCI przez powstanie z martwych pełnym mocy
SYNEM BOŻYM, o JEZUSIE CHRYSTUSIE, PANU naszym.
Przez NIEGO otrzymaliśmy łaskę i urząd apostolski, aby ku chwale
JEGO imienia pozyskiwać wszystkich pogan dla posłuszeństwa wierze.
Wśród nich jesteście i wy powołani przez JEZUSA CHRYSTUSA.
Do wszystkich przez BOGA umiłowanych, powołanych świętych,
którzy mieszkają w Rzymie: łaska wam i pokój od BOGA, OJCA naszego,
i PANA JEZUSA CHRYSTUSA.
AKLAMACJAMt 1, 23

Alleluja, Alleluja, Alleluja
Oto DZIEWICA pocznie i porodzi SYNA,
któremu nadadzą imię EMMANUEL,
to znaczy BÓG z nami.

SŁOWA EWANGELII WEDŁUG ŚW. MATEUSZAMt 1, 18-24

Z narodzeniem JEZUSA CHRYSTUSA było tak.
Po zaślubinach MATKI JEGO, MARYI, z Józefem, wpierw nim zamieszkali
razem, znalazła się brzemienną za sprawą DUCHA ŚWIĘTEGO. Mąż JEJ, Józef,
który był człowiekiem prawym i nie chciał narazić JEJ na zniesławienie,
zamierzał oddalić JĄ potajemnie.
Gdy powziął tę myśl, oto anioł PAŃSKI ukazał mu się we śnie i rzekł:
„Józefie, synu Dawida, nie bój się wziąć do siebie MARYI, twej MAŁŻONKI;
albowiem z DUCHA ŚWIĘTEGO jest to, co się w NIEJ poczęło. Porodzi SYNA,
któremu nadasz imię JEZUS, ON bowiem zbawi swój lud od jego grzechów”.
A stało się to wszystko, aby się wypełniło słowo PAŃSKIE powiedziane
przez proroka: Oto DZIEWICA pocznie i porodzi SYNA, któremu nadadzą
imię EMMANUEL, to znaczy „BÓG z nami”.
Zbudziwszy się ze snu, Józef uczynił tak, jak mu polecił anioł PAŃSKI:
wziął swoją MAŁŻONKĘ do siebie.
PATRON TYGODNIA: ŚW. JAN STONE, MĘCZENNIK

SEN JÓZEFA - TISSOT, Jakub Józef Jacek (1836, Nantes – 1902, Buillon), 1886-1894, farby wodne, papier, 16.7×12.4 cm,
Brooklyn Museum, Nowy Jork; źródło: www.brooklynmuseum.org
Z KSIĘGI PROROKA IZAJASZAIz 7, 10-14

PAN przemówił do Achaza tymi słowami: »Proś dla siebie o znak od PANA,
Boga twego, czy to głęboko w Szeolu, czy to wysoko w górze«.
Lecz Achaz odpowiedział: „Nie będę prosił i nie będę wystawiał PANA
na próbę”.
Wtedy rzekł Izajasz:
„Słuchajcie więc, domu Dawidowy:
Czyż mało wam naprzykrzać się ludziom,
iż naprzykrzacie się także mojemu BOGU?
Dlatego PAN sam da wam znak:
Oto PANNA pocznie i porodzi SYNA,
i nazwie GO imieniem EMMANUEL”.
PSALM RESPONSORYJNYPs 24 (23), 1-2. 3-4. 5-6 (R.: por. 7c i 10b)

Przybądź, o PANIE, TYŚ jest KRÓLEM chwały
Do PANA należy ziemia i wszystko, co ją napełnia,
świat i jego mieszkańcy.
Albowiem ON go na morzach osadził
i utwierdził ponad rzekami.
Kto wstąpi na górę PANA,
kto stanie w JEGO świętym miejscu?
Człowiek rąk nieskalanych i czystego serca,
który nie skłonił swej duszy ku marnościom
i nie przysięgał fałszywie.
On otrzyma błogosławieństwo od PANA
i zapłatę od BOGA, swego ZBAWCY.
Oto pokolenie tych, którzy GO szukają,
którzy szukają oblicza BOGA Jakuba.
REFREN:

Z LISTU ŚW. PAWŁA APOSTOŁA DO RZYMIANRz 1, 1-7

Paweł, sługa CHRYSTUSA JEZUSA, z powołania apostoł, przeznaczony
do głoszenia Ewangelii BOŻEJ, którą BÓG przedtem zapowiedział
Portal parafialny: www.swzygmunt.knc.pl

Urodził się w Canterbury.
Wstąpił do augustianów, po czym na którymś z uniwersytetów uzyskał tytuł Doktora Świętej Teologii.
Po święceniach posługiwał w Droitwich, gdzie stał się
znanym i wpływowym kaznodzieją, potem przeorem
klasztoru i profesorem wykładowcą na uniwersytecie.
Później przeniesiony został do rodzinnego miasta
i tam, w klasztorze augustianów wiódł życie mnicha…
Gdy Henryk VIII zaczął domagać się rozwodu z królową Katarzyną Aragońską sprzeciwił się publicznie.
Argumentował, że rozwód jest aktem niezgodnym
z zasadami moralnymi i sprawiedliwości…
Mimo uchwalenia w 1534 przez Parlament Aktu
Zwierzchności, uznającego króla głową kościoła
w Anglii, a następnie Aktu Zdrady, mocą którego
każdy, kto zamierzał pozbawić króla tytułu Najwyższego Zwierzchnika Kościoła,
popełniał akt zdrady pod karą śmierci, początkowo pozostawiono go w spokoju.
Gdy wszelako w 1535 Parlament uchwalił Akt Rozwiązania Domów Zakonnych,
mocą którego rozwiązano mniejsze zakony, a ich własność przeszła na skarb monarchii (drugi, ostateczny Akt Rozwiązania Domów Zakonnych Parlament uchwalił
w 1539), apostazja króla Henryka dotarła do murów augustianów w Canterbury…
14.XII.1538 w Canterbury pojawił się Ryszard Ingworth, biskup-apostata Dover,
były dominikanin. Nakazał wszystkim mnichom podpisanie aktu „dobrowolnego”!!
przekazania dóbr królowi, i drugiego, uznającego króla za głowę Kościoła w Anglii.
Jan był jedynym, który odmówił złożenia podpisów.
Natychmiast go odizolowano od współbraci. Poddano przesłuchaniu. Następnie
przewieziono do Londynu, gdzie uwięziono w więzieniu Tower.
Nie złamano go, więc w X.1539 przewieziono z powrotem do Canterbury,
i 6.XII.1539 postawiono przed sądem. Proces był krótki. Szybko uznano
za winnego i skazano na karę śmierci.
Oczekując na śmierć „modlił się w więzieniu do BOGA i przez trzy kolejne dni
pościł i wtedy, nie widząc nikogo, usłyszał głos, który zawołał go po imieniu,
wezwał do odwagi i stanowczego przyjęcia śmierci za wyznawaną wiarę. Wskutek
tego zdarzenia przybyło mu tak wiele odwagi i siły, że nie pozwolił ani przez
namowy, ani przez groźby odwieść się od swego postanowienia.”Mikołaj Harpsfield.
Wyrok wykonano dopiero 27.XII.1539 (zazwyczaj czyniono to natychmiast po wyroku – apelacji nie było). Czekano bowiem na przyjazd Anny Cleves, która miała
zostać czwartą żoną Henryka, i chciano „uświetnić” jej pobyt egzekucją Jana…
O szczególnym charakterze tej egzekucji świadczyć może także wysokość
jej kosztów. Były one o wielokrotnie – może nawet stukrotnie – większe,
niż poprzednia wykonana w Canterbury egzekucja…
dok. na odwrocie…
strona — 1 —

N
N
R
LLIII///222000111333(((666111000)))
NR
RL

INFORMACJE PARAFIALNE
22.XII (niedziela):
Przy stoliku pod chórem do nabycia są opłatki.
Pod chórem można nabyć kalendarze przygotowane przez
Seminarium Warszawskie, z których dochód przeznaczony
jest na wsparcie Seminarium. Cena kalendarza - 10 zł.
O 1930 wspólna Wigilia dla kandydatów do bierzmowania
- w domu rekolekcyjnym.
22-24.XII (niedziela-wtorek): Do Wigilii rano w kościele dostępne
jest światło betlejemskie, przyniesione do nas przez harcerzy
60 Warszawskiej Drużyny Harcerskiej hufca Warszawa Mokotów. Można je przenieść do swego domu zapaliwszy od światła
betlejemskiego.
23-24.XII (poniedziałek-wtorek): Ostatnie dni ADWENTU, czasu duchowego przygotowania do jak najgłębszego przeżycia Świąt
Narodzenia Pańskiego.
RORATY o 700.
23.XII (poniedziałek): Tego dnia księża pragną odwiedzić chorych
z posługą sakramentalną. Chorych prosimy zgłaszać w zakrystii lub kancelarii parafialnej.
24.XII (wtorek): Wigilia:
Ostatnie RORATY o 700.
Mszy św. o 1800, tradycyjnie, nie będzie.
25.XII (środa): Uroczystość Narodzenia Pańskiego:
PASTERKA o 000.
Msze św. o 845; 1030 i 1200.
Mszy św. o 1800, tradycyjnie, nie będzie.
26.XII (czwartek): Święto św. Szczepana:
Msze św. o 845; 1030 i 1200.
Mszy św. o 1800, tradycyjnie, nie będzie.
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.
Chrzty w grudniu 25.XII, w 1szy dzień Świąt Bożego Narodzenia - na sumie, i 26.XII, 2gi dzień Świąt, na Mszy św. o 1030.
WIZYTACJA DUSZPASTERSKA, czyli KOLĘDA rozpocznie się
po Nowym Roku.
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!

ODESZLI
W ostatnim czasie odeszli z naszego grona:

27.XII

730

(piątek)

1800
28.XII
(sobota)

29.XII
(niedziela)

dziękczynna, za 5 lat wspólnego życia sakramentalnego, Anny i Huberta,
z prośbą o dalsze błogosławieństwo BOŻE oraz o potrzebne łaski
dla syna, Jana, z racji imienin
† Cecylii GOLISZEWSKIEJ, w 11 rocznicę śmierci,
zmarłych z całej rodziny

730
1800
845 † Krystyny, Sylwestra i Wojciecha WĘCŁAWIAKÓW
1030 † Jerzego BŁASZCZYKA, w 1 rocznicę śmierci
1200

dziękczynna, z prośbą o błogosławieństwo BOŻE
dla Jadwigi i Mariana, w 35 rocznicę ślubu

1800 † Natalii KOSEWSKIEJ
LULAJ-ŻE

Gdybym wiedziała,
SYNKU mój maleńki,
moja ptaszyno,
jaką CI nitkę,
biegnącą przez błękit,
gwiazdki rozwiną…
Czy złotą,
która zadzwoni jak struna
na ludzkich skrzypcach,
czy tę ze srebra,
którą strząsnął z pióra
BÓG w błyskawicach.
Czy może inną tę, co w ogniu rwie się,
gdy ziemia pęka,
kiedy w ruinach
jak w spalonym lesie
pustka i męka.
Czy tę wplątaną
pomiędzy kominów
chorągwie czarne,
gdzie się wylęga
w noc pod zorzą siną
zagłady ziarno.
Czy jeszcze inną tę, co między ludzi
prowadzi miłość,
by ich jak kwiaty
powiązać i zbudzić
świętości siłą.
Gdybym wiedziała,
SYNKU mój maleńki, moja perełko… Lecz gwiazdka milczy,
tylko płynąc w błękit mruga w lusterku.
Gdybym wiedziała…
Nucę CI piosenkę…
Świerszczyk też śpiewa…
Tylko cień smutny
na naszą stajenkę
pada od drzewa.

l.84

KIERST,Jerzy (1911, Chełmica k. Włocławka – 1988, Warszawa)
MADONNA GRANDUCA: RAFAEL, Sanzio (1483, Urbino - 1520, Rzym),
ok. 1504, olejny na desce, 84×55 cm, Galeria Palatina (Palazzo Pitti), Florencja; źródło: www.wga.hu

l.91

PATRON TYGODNIA: ŚW. JAN STONE, MĘCZENNIK,

il.

śp. Aleksandra BĄBA
śp. Natalia Janina KOSEWSKA
śp. Andrzej Antoni SZYMAŃSKI

9.XII.2013
9.XII.2013
29.XI.2013

Wieczne odpoczywanie racz Im dać PANIE!

INTENCJE MSZALNE I MODLITEWNE
23.XII

700

(poniedziałek)

† Gabrieli, FRANCISZKI,
Wacława i Antoniego NOGALÓW,
Heleny MAGDZIARZ

1800
24.XII
(wtorek)

700
0

25.XII
(środa)

26.XII
(czwartek)

00

845

w pewnej intencji
o błogosławieństwo BOŻE
dla ks. Adama WYSZYŃSKIEGO, z racji imienin
w intencji PARAFIAN
† Leona BRUDNIEWSKIEGO,
jego rodziców i teściów,

Władysławy ŻUKOWSKIEJ
1030 † Zofii i Kazimierza BUJEŃCZYKÓW
† Barbary WYSZYŃSKIEJ,
1200
Mariusza i Mariana WALIGÓRÓW
845
1030 † Kazimierza i Anny GRUDNIÓW
1200 w intencji JUBILATÓW

l.75

DOK.

Jan został zawieziony na miejsce straceń i tam, na wzgórzu zwanym Dongeon,
„powieszony, wypatroszony i poćwiartowany”. Przed śmiercią miał powiedzieć:
„Moją apostolską posługą kończę we krwi. W śmierci odnajduję życie, bo umieram
za świętą sprawę, w obronie BOŻEGO Kościoła, nieskazitelnego i nieomylnego”…
Kat powiesił go, jeszcze żywego zdjął ze stryczka. Rozerwał mu piersi, wyjął
serce. Pokazał tłuszczy krzycząc: „Oto serce zdrajcy”, po czym i serce i wnętrzności wrzucił do rozpalonego obok szafotu ogniska.
Głowę i kończyny – jako zdrajcy - wywieszono na bramach miejskich…
Beatyfikowany został 9.XII.1886 przez Leona XIII. Kanonizował go 25.X.1970,
w gronie 40 męczenników Anglii, Paweł VI.…
(uroczystość 27 grudnia)
il. na odwrocie: JAN STONE W WIĘZIENIU – MAIGRET BUILLONOY, Jerzy (1573 - 1633), 1612, rycina, Liege,; źródło: www.rc.net

„On bowiem zbawi swój lud od jego grzechów ”Mt 1, 22,
czeakamy więc na Niego, z wytęsknieniem
„»Zaiste, przyjdę niebawem.«
Amen. Przyjdź, Panie Jezu!”Ap 20, 22
Czego wszystkim
życzy REDAKCJA
MSZE ŚW.
KANCELARIA
PARAFIALNA
WWW
KSIĘŻA

niedziela i uroczystości obowiązujące: 08:45, 10:30, 12:00 (suma), 18:00
święta pracujące:
08:45, 18:00
dni powszednie:
Patrz – intencje parafialne
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.swzygmunt.knc.pl
Proboszcz Jacek DZIKOWSKI, Wikariusz Dariusz KIJ
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