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„Nieustannie się módlcie”1 Tes 5,17, „dziękujcie zawsze za wszystko BOGU OJCU w imię naszego PANA JEZUSA CHRYSTUSA”Ef 5, 20, „wśród wszelakiej modlitwy 

i błagania. Przy każdej sposobności módlcie się w DUCHU! Nad tym właśnie czuwajcie z całą usilnością i proście za wszystkich świętych”Ef 6,18. „Nie zostało 

nam nakazane nieustannie pracować, czuwać, prosić, natomiast prawem jest dla nas modlitwa nieustanna”Ewagriusz z Pontu, Capita practica ad Anatolium, 49: PG 40, 1245 C. 

Ten niezmordowany zapał może płynąć tylko z miłości. Wbrew naszemu znużeniu i lenistwu walka modlitwy jest walką pokornej, ufnej i wytrwałej miłości. 

Miłość ta otwiera nasze serca na […] oświecające i ożywiające prawdy […] [KKK, 2742] 

PIERWSZA NIEDZIELA ADWENTU 

 
PRZYPOWIEŚĆ O TALENTACH 

witraż, kościół pw. Najświętszej Maryi Panny, Christon, Somerset, UK; źródło: www.flickr.com 

Z KSIĘGI IZAJASZAIz 63, 16b-17. 19b; 64, 3-7 

TYŚ, PANIE, naszym ojcem, 

„ODKUPICIEL NASZ” to TWOJE imię odwieczne. 

Czemuż, o PANIE, dozwalasz nam błądzić 

z dala od TWOICH dróg, 

tak iż serce nasze staje się nieczułe 

na bojaźń przed TOBĄ? 

Odmień się przez wzgląd na TWOJE sługi 

i na pokolenia TWOJEGO dziedzictwa. 

Obyś rozdarł niebiosa i zstąpił, 

przed TOBĄ skłębiłyby się góry. 

Ani ucho nie słyszało, 

ani oko nie widziało, 

żeby jakiś bóg poza TOBĄ działał tyle 

dla tego, co w nim pokłada ufność. 

Wychodzisz naprzeciw tych, 

co radośnie pełnią sprawiedliwość 

i pamiętają o TWYCH drogach. 

Oto TYŚ zawrzał gniewem, żeśmy zgrzeszyli 

przeciw TOBIE od dawna i byliśmy zbuntowani. 

My wszyscy byliśmy skalani, 

a wszystkie nasze dobre czyny 

jak skrwawiona szmata. 

My wszyscy opadliśmy zwiędli jak liście, 

a nasze winy poniosły nas jak wicher. 

Nikt nie wzywał TWOJEGO imienia, 

nikt się nie zbudził, by się chwycić CIEBIE. 

Bo skryłeś TWOJE oblicze przed nami 

i oddałeś nas w moc naszej winy. 

A jednak, PANIE, TYŚ naszym ojcem. 

Myśmy gliną, a TY naszym twórcą. 

My wszyscy jesteśmy dziełem rąk TWOICH. 

PSALM RESPONSORYJNYPs 80 (79), 2ac i 3b. 15-16. 18-19 (R.: por. 4) 

REFREN: Odnów nas, BOŻE, i daj nam zbawienie 

Usłysz, PASTERZU IZRAELA, 

Ty, który zasiadasz nad cherubinami. 

Zbudź SWĄ potęgę 

i przyjdź nam z pomocą. 

Powróć, BOŻE ZASTĘPÓW, 

wejrzyj z nieba, spójrz i nawiedź tę winorośl. 

Chroń to, co zasadziła TWOJA prawica, 

latorośl, którą umocniłeś dla SIEBIE. 

Wyciągnij rękę nad mężem TWEJ 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 PIERWSZEGO LISTU ŚW. PAWŁA APOSTOŁA DO KORYNTIAN1 Kor Kor 1, 3-9 

Bracia: 

Łaska wam i pokój od BOGA OJCA naszego i od PANA JEZUSA CHRYSTUSA. 

Nieustannie dziękuję mojemu BOGU za was, za łaskę daną wam w CHRY-

STUSIE JEZUSIE. W NIM to bowiem zostaliście wzbogaceni we wszystko: 

we wszelkie słowo i wszelkie poznanie, bo świadectwo CHRYSTUSOWE 

utrwaliło się w was, tak iż nie doznajecie braku żadnej łaski, oczekując 

objawienia się PANA naszego JEZUSA CHRYSTUSA. ON też będzie umacniał 

was aż do końca, abyście byli bez zarzutu w dzień PANA naszego JEZUSA 

CHRYSTUSA. Wierny jest BÓG, który powołał nas do wspólnoty z SYNEM SWOIM 

JEZUSEM CHRYSTUSEM, PANEM naszym. 

AKLAMACJAPs 85 (84), 8 Alleluja, Alleluja, Alleluja 

Okaż nam, PANIE, łaskę SWOJĄ, 

i daj nam SWOJE zbawienie. 

SŁOWA EWANGELII WEDŁUG ŚW. MARKAMk 13, 33-37 

JEZUS powiedział do swoich uczniów: 

«Uważajcie i czuwajcie, bo nie wiecie, kiedy czas ten nadejdzie. 

Bo rzecz ma się podobnie jak z człowiekiem, który udał się w podróż. 

Zostawił swój dom, powierzył swoim sługom staranie o wszystko, 

każdemu wyznaczył zajęcie, a odźwiernemu przykazał, żeby czuwał. 

Czuwajcie więc, bo nie wiecie, kiedy pan domu przyjdzie: z wieczora 

czy o północy, czy o pianiu kogutów, czy rankiem. By niespodzianie 

przyszedłszy, nie zastał was śpiących. 

Lecz co wam mówię, mówię wszystkim: Czuwajcie». 

PATRON TYGODNIA: BŁ. JAN SCHEFFLER, MĘCZENNIK 
Urodził się 29.X.1887 w Kálmánd, na pograniczu rumuńskim, 

w cesarstwie austro-węgierskim. Był 2. z dziesięciorga 
rodzeństwa węgierskiej, katolickiej, chłopskiej rodziny. 
Po ukończeniu liceum wstąpił w 1905 do seminarium 
duchownego w Szatmárnémeti. Od 1906 studiował te-
ologię na uniwersytecie im. P. Pázmány w Budapeszcie. 
6.VII.1910 otrzymał święcenia kapłańskie. 
Krótko był wikariuszem i sekretarzem biskupim, już bo-
wiem w X.1910 wysłany został do Rzymu. Studiował pra-
wo kanoniczne i 19.VI.1912 obronił „summa cum laude” 
doktorat na uniwersytecie gregoriańskim. 
Po powrocie posługiwał w Kurii. W VII.1914, na po-
czątku I wojny światowej, został profesorem teologii 
i dziekanem w seminarium w Szatmárnémeti. 
W XI.1915 obronił kolejny doktorat – z teologii. 
W 1920, wobec rozpadu cesarstwa, rodzinny region – 

w wyniku traktatu Trianon z 4.IV.1920 – przypadł Rumunii. Jan pozostał w Szat-
márnémeti, zwanym odtąd Satu Mare. Od 1923 był proboszczem w Moftinu Mare. 
Uczestniczył w kongresach Eucharystycznych (Chicago, Kartagina, Dublin). 
Ok. 1930 został pierwszym rektorem nowego seminarium diecezji Oradea w Satu 
Mare, jak również profesorem prawa kanonicznego i historii Kościoła. 
Dużo wówczas publikował… Dokończenie na odwrocie 

http://www.swzygmunt.knc.pl/
https://www.flickr.com/photos/10350073@N04/7413253366/
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INFORMACJE PARAFIALNE 
 30.XI (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! 

 Po Mszy św. o 1800 spotkanie rodziców dzieci przygoto-
wujących się do I Komunii św. 

 Poczynając od I NIEDZIELI ADWENTU: 
 w zakrystii są do nabycia opłatki. 
 parafialny Zespół Caritas: 

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

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

NIEUSTAJĄCEJ POMOCY. 
o 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! 

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

 5.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 1. piątkowa ½ godz. przed Mszą św. 
 O 2000 „Wieczór modlitwy” – adoracja JEZUSA w NAJ-

ŚWIĘTSZYM SAKRAMENCIE, w Słowie, w śpiewie, w ciszy… 
Prośby, podziękowania, etc., które polecane będą JEZUSOWI 
można składać do specjalnej skrzynki w kościele. 

 6.XII (sobota): Kiermasz używanej odzieży. Wszystkich za-
interesowanych zapraszamy! do ośrodka rekolekcyjnego przy 

plebanii, w godz. 1000–1300. 

 7.XII (niedziela): II NIEDZIELA ADWENTU. 
 Dzień modlitwy za Kościół na Wschodzie. Polećmy! w mo-

dlitwach problemy nękające ten Kościół BOGU WSZECHMO-
GĄCEMU. Na pomoc Kościołowi na Wschodzie ministranci 
po Mszach św. zbierać będą ofiary do puszek. 

 Po Mszy św. o 1030 spotkanie z p. Ewą CZACZKOWSKĄ, 
popularną redaktorką telewizyjną i autorką wielu książek 
o tematyce religijnej, m.in. o kard. Stefanie Wyszyńskim 
(Fenix 2014), o bł. Jerzym Popiełuszko, św. s. Faustynie. 
Po każdej Mszy św. będzie można nabyć książki autorki. 

 7, 14.XII (niedziele): Kiermasz świąteczny Zespołu Caritas. Bę-

dzie można zakupić sianko na stół wigilijny, stroiki, i ozdoby 
świąteczne. Dochód przeznaczony zostanie na wyjazd 
zimowy dla najuboższych dzieci z parafii. Zapraszamy! 

 26.XII (piątek): 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. 

 W ferie zimowe, w dniach 17–24.I.2015, parafia organizuje 
wyjazd na narty, dla dzieci, młodzieży i rodziców. Chętnych 
do zabawy w śnieżnym puchu prosimy o kontakt z ks. Darkiem. 

 Chrzty w grudniu 25.XII, w 1. dzień Świąt Bożego Narodzenia 

– na sumie, i 26.XII, w 2. dzień Świąt – na Mszy św. o 1030. 

Zgłoszenia do 19.XII w kancelarii. Przygotowanie dla rodzi-

ców i chrzestnych 21.XII po sumie, w kościele. 

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

23.XI Franciszek STĘPNIEWSKI, Brześce 

 

23.XI Marcel STĘPNIEWSKI, Brześce 
23.XI Weronika KAMASZEWSKA, Brześce 

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

ODESZLI 
W ostatnim czasie odeszli z naszego grona: 

śp. Helena CZASAK  18.XI.2014 l. 94 

Wieczne odpoczywanie racz Jej dać PANIE! 

INTENCJE MSZALNE I MODLITEWNE 

1.XII 
(poniedziałek) 

700  

1800  

2.XII 
(wtorek) 

700  

1800  

3.XII 
(środa) 

700  

1800 
dziękczynna z racji imienin Barbary, 

z prośbą o dalsze błogosławieństwo BOŻE i potrzebne łaski 

4.XII 
(czwartek) 

700 † Piotra JAKUBCZYKA 

1800 w pewnej intencji 

5.XII 
(piątek) 

700 w pewnej intencji 

1545 
dziękczynna z racji urodzin Eryka i Blanki, 

z prośbą o błogosławieństwo BOŻE i potrzebne łaski 

1800 † Teresy WIEWIÓRY, w 2 rocznicę śmierci 

6.XII 
(sobota) 

700 
† Jana i Aleksandry BĄCZKOWSKICH, 

Janiny i Władysława KUBAJKÓW 

1800 † Romana DOMINIKA 

7.XII 
(niedziela) 

845 † Bernarda BARANA, w 15 rocznicę śmierci 

1030 
† Józefa SZUSTKOWSKIEGO, w 1 rocznicę śmierci 

dziękczynna z prośbą o błogosławieństwo BOŻE dla Klaudii, 
z racji 18 urodzin 

1200 † Katarzyny, Sylwestra i Wojciecha WENCŁAWIAKÓW 

1800 w pewnej intencji 

PATRON TYGODNIA: BŁ. JAN SCHEFFLER, MĘCZENNIK, DOKOŃCZENIE 
Po wybuchu II wojny światowej Satu Mare znów znalazła się w obrębie Węgier 
i 26.III.1942 Jan został biskupem połączonej diecezji Szatmár. 
W 1945 Węgry, wraz z Niemcami, wojnę przegrały. Satu Mare powróciło do Ru-
munii. Wówczas Pius XII mianował Jana biskupem diecezji Győr (w miejsce za-
mordowanego przez Rosjan ordynariusza) – Jan propozycję pokornie odrzucił… 
Pozostał w Rumunii. 9.IV.1948 został biskupem całej diecezji Oradea. 
Działo się to już pod okupacją rosyjską. Rozpoczęły się wysiedlenia niemieckich 
osadników na Syberię. Jan protestował – bezskutecznie. Potem rozwiązano 
katolicki Kościół rytu bizantyjskiego – z 6 aresztowanych biskupów rosyjskie 
więzienia przeżył tylko jeden (po 22 latach więzienia zmarł w areszcie domowym). 
Kościół łaciński próbowano rozbić zakładając organizację „księży patriotów”. 
Namawiano Jana do wstąpienia – odmówił. 
19.VII.1948 zerwano konkordat z Watykanem. Diecezja Oradea przestała być 
uznawana przez komunazistów. Rozwiązano seminarium, rabując przy okazji 
posiadłość. Jan formalnie stał się emerytem… Kościół zszedł do podziemia… 
W 1950 wszyscy katoliccy biskupi znaleźli się w więzieniach. Jana aresztowano 
23.V.1950. Internowano go we franciszkańskim konwencie w Korosbánya. 
10.III.1952 przeniesiono go do więzienia w Bukareszcie. Skazano na śmierć 
oskarżając – standardowo – o szpiegostwo, współpracę z Watykanem. Rosyjski 
system, powielany także w Polsce, lubił zbrodnie uzasadniać prawniczym beł-
kotem. Prawo nie ma wszak służyć sprawiedliwości, a władzy. Wyroku nie wyko-
nano. Nie było potrzeby: oblany wrzącą wodą był i tak już śmiertelnie chory… 
12.IX.1952 przewieziono go do piwnicznych cel więzienia Jilava. Żył jeszcze parę 
miesięcy. W nieludzkich warunkach miał zginąć 6.XII.1952. 
Jego ostatnimi słowami miały być „Ibi vacabimus…”, stanowiące początek zakoń-
czenia „Państwa Bożego” św. Augustyna z Hippony: 
„Wtedy spoczniemy i zobaczymy, zobaczymy i umiłujemy, umiłujemy i składać 
będziemy dzięki. Pamiętajmy co będzie na końcu bez końca. Bo czym jest dla nas 
koniec jeśli nie królestwem, które nie ma końca?” 
Ciało pochowano na cmentarzu więziennym. W 1965 przeniesiono je do katedry 
w Satu Mare. Beatyfikował go, 3.VII.2011, Benedykt XVI… (uroczystość 6 grudnia) 
il.: JAN SCHEFFLER: ok. 1942; - źródło: www.munkacs-diocese.org 

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.munkacs-diocese.org/hu/home/108-vasarnap-boldogga-avatjak-scheffler-janost.html
http://www.swzygmunt.knc.pl/

