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Jan jest „więcej niż prorokiem”Łk 7, 26. DUCH ŚWIĘTY wypełnia w nim swoje „mówienie przez proroków”. Jan jest ostatni w szeregu proroków zapoczątkowanym 

przez EliaszaPor. Mt 11, 13-14. Zapowiada bliskość pociechy Izraela, jest „głosem” POCIESZYCIELA, który przychodziJ 1, 23, por. Iz 40, 1-3. Dzięki DUCHOWI PRAWDY „przychodzi 

on na świadectwo, aby zaświadczyć o światłości”J 1, 7, por. J 15, 26; 5, 33. Na oczach Jana DUCH ŚWIĘTY wypełnia to, co było przedmiotem „poszukiwania i badania 

proroków”, i to, co „pragną (zobaczyć) aniołowie”1 P 1, 10-12: „»Ten, nad którym ujrzysz DUCHA zstępującego i spoczywającego nad NIM, jest TYM, który chrzci 

DUCHEM ŚWIĘTYM«. Ja to ujrzałem i daję świadectwo, że ON jest SYNEM BOŻYM. ‘Oto BARANEK BOŻY’”J 1, 33-36. [KKK, 719] 

TRZECIA NIEDZIELA ADWENTU 

 
ŚW. JAN CHRZCICIEL — MAX, Józef 1804, Janów k. Sloup – 1855, Praga) 

1855, most Karola, Praga; źródło: www.kralovskacesta.cz 

Z KSIĘGI IZAJASZAIz 61, 1-2a. 10-11 

DUCH PAŃSKI nade mną, 

bo Pan mnie namaścił. 

Posłał mnie, by głosić dobrą nowinę ubogim, 

by opatrywać razy serc złamanych, 

by zapowiadać wyzwolenie jeńcom 

i więźniom swobodę; 

aby obwieszczać rok łaski u PANA. 

„Ogromnie się weselę w PANU, 

dusza moja raduje się w BOGU moim, 

bo mnie przyodział w szaty zbawienia, 

okrył mnie płaszczem sprawiedliwości, 

jak oblubieńca, który wkłada zawój, 

jak oblubienicę strojną w swe klejnoty. 

Zaiste, jak ziemia wydaje swe plony, 

jak ogród rozplenia swe zasiewy, 

tak PAN BÓG sprawi, że się rozpleni sprawiedliwość 

i chwalba wobec wszystkich narodów”. 

PSALM RESPONSORYJNYŁk 1, 46-48. 49-50. 53-54 (R.: por. Iz 61, 10b) 

REFREN: Duch mój się raduje w BOGU, ZBAWCY moim 

Wielbi dusza moja PANA, 

i raduje się duch mój w BOGU, ZBAWCY moim. 

Bo wejrzał na uniżenie swojej służebnicy, 

oto bowiem odtąd błogosławić mnie będą wszystkie pokolenia. 

Gdyż wielkie rzeczy uczynił mi WSZECHMOCNY, 

święte jest imię JEGO. 

A JEGO miłosierdzie z pokolenia na pokolenie 

nad tymi, co się GO boją. 

Głodnych nasycił dobrami, 

a bogatych z niczym odprawił. 

Ujął się za swoim sługą, Izraelem, 

pomny na swe miłosierdzie. 

Z PIERWSZEGO LISTU ŚW. PAWŁA APOSTOŁA DO TESALONICZAN1 Tes 5, 16-24 

Bracia: 

Zawsze się radujcie, nieustannie się módlcie. W każdym położeniu dziękuj-

cie, taka jest bowiem wola BOŻA w JEZUSIE CHRYSTUSIE względem was. 

Ducha nie gaście, proroctwa nie lekceważcie. Wszystko badajcie, a co 

szlachetne zachowujcie. Unikajcie wszystkiego, co ma choćby pozór zła. 

Sam BÓG pokoju niech was całkowicie uświęca, aby nienaruszony duch 

wasz, dusza i ciało bez zarzutu zachowały się na przyjście PANA naszego 

JEZUSA CHRYSTUSA. 

Wierny jest TEN, który was wzywa: ON też tego dokona. 

AKLAMACJAIz 61, 1 Alleluja, Alleluja, Alleluja 

DUCH PAŃSKI nade mną, 

posłał mnie głosić dobrą nowinę ubogim. 

SŁOWA EWANGELII WEDŁUG ŚW. JANAJ 1, 6-8. 19-28 

Pojawił się człowiek posłany przez BOGA, 

Jan mu było na imię. 

Przyszedł on na świadectwo, 

aby zaświadczyć o ŚWIATŁOŚCI, 

by wszyscy uwierzyli przez niego. 

Nie był on światłością, lecz posłanym, 

aby zaświadczyć o ŚWIATŁOŚCI. 

Takie jest świadectwo Jana. Gdy Żydzi wysłali do niego z Jerozolimy 

kapłanów i lewitów z zapytaniem: „Kto ty jesteś?”, on wyznał, a nie za-

przeczył, oświadczając: „Ja nie jestem MESJASZEM”. 

Zapytali go: „Cóż zatem? Czy jesteś Eliaszem?” 

Odrzekł: „Nie jestem”. 

„Czy ty jesteś prorokiem?” 

Odparł: „Nie!” 

Powiedzieli mu więc: „Kim jesteś, abyśmy mogli dać odpowiedź tym, 

którzy nas wysłali? Co mówisz sam o sobie?” 

Odpowiedział: „Jam głos wołającego na pustyni: Prostujcie drogę PAŃSKĄ, 

jak powiedział prorok Izajasz”. 

A wysłannicy byli spośród faryzeuszów. I zadawali mu pytania, mówiąc 

do niego: „Czemu zatem chrzcisz, skoro nie jesteś ani MESJASZEM, 

ani Eliaszem, ani prorokiem?” 

Jan im tak odpowiedział: „Ja chrzczę wodą. Pośród was stoi TEN, którego 

wy nie znacie, który po mnie idzie, a któremu ja nie jestem godzien 

odwiązać rzemyka u JEGO sandała”. 

Działo się to w Betanii, po drugiej stronie Jordanu, gdzie Jan udzielał 

chrztu. 

PATRON TYGODNIA: BŁ. FILIP SIPHONG ONPHITAK, MĘCZENNIK 
Urodził się 30.IX.1907 w Nong Sëng w Tajlandii i tam też został 
ochrzczony. 

Uczył się w szkole misyjnej, po której ukończeniu został w 1926 
wysłany do wioski Song-Khon w północno-wschodniej Tajlandii, 
w dolinie rzeki Mekong, tuż przy granicy z Laosem. 

Został tam nauczycielem - katechetą w lokalnej misji katolickiej. 

W 1931 ożenił się z Marią Thong. Mieli pięcioro dzieci. 
dokończenie na odwrocie… 

http://www.swzygmunt.knc.pl/
http://www.kralovskacesta.cz/en/tour/objects/statue-of-st-john-the-baptist.html
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INFORMACJE PARAFIALNE 
 RORATY w dni powszednie o 700. Szczególnie zapraszamy! 

dzieci i młodzież ze szkół podstawowych i gimnazjalnych! 

 14.XII (niedziela): 

 Kiermasz świąteczny parafialnego zespołu Caritas. 

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

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

 15.XII (poniedziałek): Po Mszy św. o 1800 spotkanie kandydatów 
do sakramentu bierzmowania oraz ich rodziców – w kościele. 

 19.XII (piątek): Imieniny Dariusza - w szczególności ks. Darka. 
W intencji solenizanta w sposób szczególny będziemy modlić 
się tego dnia na roratach. Zapraszamy! 

 21.XII (niedziela): Skupienie adwentowe poprowadzi w na-
szej parafii ks. dr Marek DOBRZENIECKI. Zapraszamy! 

Uwaga: W związku z rekolekcjami, jakie przeżywaliśmy przy 

okazji nawiedzenia Obrazu Matki Bożej Częstochowskiej 
w tym roku nie będzie rekolekcji adwentowych. 

 SPOWIEDŹ ADWENTOWA: 
 22.XII (poniedziałek): 700 – 800 
 23.XII (wtorek): 1700 – 1930 

 22.XII (poniedziałek): Księża pragną odwiedzić chorych z posługą 
sakramentalną. Chorych prosimy zgłaszać w zakrystii lub 
kancelarii parafialnej. 

 14.XII, 21.XII (niedziela): 
 w zakrystii lub na stoliku pod chórem można nabyć 

opłatki. 
 parafialny Zespół Caritas przy ołtarzu MATKI BOŻEJ NIE-

USTAJĄCEJ POMOCY: 
 zbiera produkty żywnościowe i artykuły chemiczne. 

Kosz do składania darów jest wystawiony. 
 prowadzi sprzedaż świec wigilijnych i ręcznie wy-

konanych pocztówek świątecznych. 
 dzieci mogą podzielić się dziećmi z rodzin ubogich 

swoimi zabawkami. 

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

 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 obcho-

dziły jubileusze 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60 
i 65–lecia swojego małżeństwa. 

 Można jeszcze nabyć książki Ewy Czaczkowskiej, z którą 
spotkanie odbyło się w ubiegłą niedzielę. 

 W dniach 17–24.I.2015, w ferie zimowe, 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. 

NOWI LEKTORZY 
7.xii.2014 r. ks. Kazimierz kard. NYCZ, podczas uroczystej Mszy św., udzielił 
następującym ministrantom naszej parafii promocji lektorskiej: 

Bartek OLESIŃSKI 

 

Krystian JABŁOŃSKI 
Krzysztof BANECKI 

Krzysztof FILIPÓW 
Michał FILIPÓW 

Ryszard BANECKI 
Tomasz ZAKRZEWSKI 

Gratulujemy i życzymy, by słowo BOŻE, które będą nam przybliżać, 
przemieniało także ich serca! 

INTENCJE MSZALNE I MODLITEWNE 

15.XII 
(poniedziałek) 

700  

1800  

16.XII 
(wtorek) 

700  

1800  

17.XII 
(środa) 

700 † Heleny CZASAK, w miesiąc po śmierci 

1800  

18.XII 
(czwartek) 

700  

1800 

† Andrzeja KAZUBSKIEGO, w 8 rocznicę śmierci, 

Reginy i Czesława MUCHY, 

zmarłych z rodzin MUCHÓW, 

Elżbiety LEWEK 

19.XII 
(piątek) 

700 
o błogosławieństwo BOŻE i wszelkie potrzebne łaski 

dla ks. Darka, z racji imienin 

1800  

20.XII 
(sobota) 

700 
† Marianny i Tadeusza KANABUSÓW, 

zmarłych z rodzin NOGALÓW i KANABUSÓW 

1800 
Msza św. zbiorowa do MATKI BOŻEJ NIEUSTAJĄCEJ POMOCY  

† Eugeniusza BARTOSZEWSKIEGO, w 30 rocznicę śmierci 

21.XII 
(niedziela) 

845 

† Zygmunta ŁOPACIŃSKIEGO, 

Gabrieli i Stanisława PODGÓRSKICH, 

Zofii KUBIAK, 

Dariusza KOSZORKA 

1030 
† Adama i Elżbiety WILCZAKÓW, 

Aleksandry KAMIŃSKIEJ 

1200 
† Haliny DOLATA, 

zmarłych z rodzin LISZEWSKICH i DOLATÓW 

1800 
† Adama KOWALCZYKA, 

Adama JONASZA 

zmarłych z rodzin JARMOŁÓW i KRÓLÓW 

PATRONKA TYGODNIA: BŁ. FILIP SIPHONG ONPHITAK, MĘCZENNIK, DOKOŃCZENIE 
W X.1940 Tajlandia, jedyny kraj południowo-wschodniej Azji, który nie stał się 
kolonią, ale rządzony był przez autokratyczny reżim, kultywujący militaryzm i na-
cjonalizm, napadł na francuską kolonię – Indochiny (Laos, Korea, Wietnam). 

Jak zawsze pierwszą ofiarą starć stali się ci, którzy w oczach władz zagrażają 
„jedności” i „spoistości” społeczeństwa, „szaleni”, którzy „burzą prawo i porządek”. 
W przypadku Tajlandii byli nimi katolicy. 

Już w VIII.1940 do Song-Khon przybyła grupa żandarmów. Zaczęli wywierać 
presję na tamtejszą małą misję katolicką, oskarżając ich o szpiegostwo na rzecz 
Francji. Żądali wyrzeczenia się wiary. Wszyscy odmówili. 

29.XI.1940 z wioski wyrzucono misjonarza. Odchodząc powierzył on Filipowi – ja-
ko katechecie – troskę o katolicką trzódkę, określając go jako jej „wielkie drzewo”. 

Ok. 10.XII.1940 żandarmi sfałszowali list z żądaniem wyjazdu Filipa do stolicy 
prowincji na spotkanie z tamtejszym szeryfem. 15.XII.1940 wieczorem wyruszył 
więc na rowerze, w towarzystwie dwóch wojskowych. 

Wieczorem następnego dnia, 16.XII.1940, w pobliżu wsi Phaluka, nad rzeką Tum 
Nok, Filip został przez żandarmów zamordowany. Ci wychwalali się potem, iż po 
oddaniu dwóch strzałów ranny Filip miał powiedzieć: „Dlaczego to czynisz? 
Dlaczego mnie zabijasz?”. I uczynił znak krzyża. W odpowiedzi miał usłyszeć: 
„Czy myślisz, że ten magiczny symbol […] pomoże ci w czymś?” 

Padł ostatni strzał, w samo serce… 

Był pierwszym Tajczykiem, który oddał życie w obronie wiary w CHRYSTUSA. 

10 dni później żandarmi zamordowali w Sang-Khon sześcioro innych katolików: 
dwie zakonnice, kobietę i troje nastoletnich dziewcząt… 

Ciało Filipa odnaleziono dopiero w 1959… 

Całą siódemkę beatyfikował św. Jan Paweł II, 22.X.1989, w bazylice pw. św. Piotra 
w Watykanie… (uroczystość 16 grudnia) 

il. na odwrocie: FILIP SIPHONG ONPHITAK; - źródło: www.flickr.com 

SMUTNO POWIEWA… 
smutno powiewa biało-czerwony 

symbol naszej godności 

nad krajem pokrytym obozami 

więzieniami 

marzyliśmy o Polsce 

czystej nie krwawej 

nie rozdartych do granic ludzkich 

wytrzymałości 

niektórzy myślą, 

że ci co nas zamykają 

i do nas strzelają 

nie są naszymi braćmi 

niestety to nie prawda 

HERBST, Lothar (1940, Wrocław – 2000, Wrocław) 

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 

https://www.flickr.com/photos/24652544@N03/2331938333/
http://www.swzygmunt.knc.pl/

