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Pogłębienie wiary w dziewicze macierzyństwo MARYI doprowadziło Kościół do wyznania JEJ rzeczywistego i trwałego dziewictwapor. Sobór Konstantynopolitański II: DS 427, 

także w zrodzeniu SYNA BOŻEGO, który stał się człowiekiempor. św. Leon Wielki, list Lectis dilectionis tuae: DS 291, 294; Pelagiusz I, list Humani generis: DS 442; Synod Laterański (649): DS 503; Synod Toledański XVI: 

DS 571; Pius IV, konst. Cum quorumdam hominum: DS 1880. Istotnie, narodzenie CHRYSTUSA „nie naruszyło JEJ dziewiczej czystości, lecz JĄ uświęciło”Sobór Watykański II, konst. Lumen gentium, 57. 

Liturgia Kościoła czci MARYJĘ jako AEIPARTHENOS, „zawsze DZIEWICĘ”por. Sobór Watykański II, konst. Lumen gentium, 52. [KKK, 499] 

CZWARTA NIEDZIELA ADWENTU 

 
DZIEWICA ZWIASTOWANIA —RENI, Gwidon (1575, Calvenzano – 1642, Bolonia) 

olejny na płótnie, 58.5×46.5 cm, Landesmuseum, Oldenburg; źródło: www.wga.hu 

Z DRUGIEJ KSIĘGI SAMUELA2 Sm 7, 1-5. 8b-12. 14a. 16 

Gdy król Dawid zamieszkał w swoim domu, a PAN poskromił wokoło 

wszystkich jego wrogów, rzekł król do proroka Natana: 

„Spójrz, ja mieszkam w pałacu cedrowym, a Arka BOŻA mieszka 

w namiocie”. Natan powiedział do króla: „Uczyń wszystko, co zamierzasz 

w sercu, gdyż PAN jest z tobą”. 

Lecz tej samej nocy skierował PAN do Natana następujące słowa: »Idź 

i powiedz mojemu słudze, Dawidowi: 

To mówi PAN: ‘Czy ty zbudujesz MI dom na mieszkanie? 

Zabrałem cię z pastwiska spośród owiec, abyś był władcą nad ludem MOIM, 

nad Izraelem. I byłem z tobą wszędzie, dokąd się udałeś, wytraciłem przed 

tobą wszystkich twoich nieprzyjaciół. 

Dam ci sławę największych ludzi na ziemi. Wyznaczę miejsce MOJEMU 

ludowi, Izraelowi, i osadzę go tam, i będzie mieszkał na swoim miejscu, 

a nie poruszy się więcej, a ludzie nikczemni nie będą go już uciskać 

jak dawniej. 

Od czasu kiedy ustanowiłem sędziów nad ludem MOIM izraelskim, 

obdarzyłem cię pokojem ze wszystkimi wrogami. Tobie też PAN 

zapowiedział, że ci zbuduje dom. Kiedy wypełnią się twoje dni i spoczniesz 

obok swych przodków, wtedy wzbudzę po tobie potomka twojego, 

który wyjdzie z twoich wnętrzności, i utwierdzę jego królestwo. JA będę mu 

OJCEM, a on będzie MI synem. 

Przede MNĄ dom twój i twoje królestwo będzie trwać na wieki’«. 

PSALM RESPONSORYJNYPs 89 (88), 2-3. 4-5. 27 i 29 (R.: 2a) 

REFREN: Na wieki będę sławił łaski PAN 

Na wieki będę sławił łaski PANA, 

moimi ustami będę głosił TWĄ wierność przez wszystkie pokolenia. 

Albowiem powiedziałeś: »Na wieki ugruntowana jest łaska«, 

utrwaliłeś SWĄ wierność w niebiosach. 

»Zawarłem przymierze z MOIM wybrańcem, 

przysiągłem mojemu słudze Dawidowi: 

Utrwalę twoje potomstwo na wieki 

i tron twój umocnię na wszystkie pokolenia«. 

On będzie wołał do MNIE: »Ty jesteś moim OJCEM, 

moim BOGIEM, opoką mego zbawienia«. 

Na wieki zachowam dla NIEGO łaskę 

i trwałe będzie moje z NIM przymierze. 

Z LISTU ŚW. PAWŁA APOSTOŁA DO RZYMIANRz 16, 25-27 

Bracia: 

Temu, który ma moc utwierdzić was 

zgodnie z Ewangelią i moim głoszeniem 

JEZUSA CHRYSTUSA, 

zgodnie z objawioną tajemnicą, 

dla dawnych wieków ukrytą, 

teraz jednak ujawnioną, 

a przez pisma prorockie na rozkaz odwiecznego BOGA 

wszystkim narodom obwieszczoną, 

dla skłonienia ich do posłuszeństwa wierze, 

BOGU, który jedynie jest mądry, 

przez JEZUSA CHRYSTUSA, 

niech będzie chwała na wieki wieków. Amen. 

AKLAMACJAŁk 1, 38 Alleluja, Alleluja, Alleluja 

Oto ja służebnica PAŃSKA, 

niech mi się stanie według twego słowa. 

SŁOWA EWANGELII WEDŁUG ŚW. ŁUKASZAŁk 1, 26-38 

BÓG posłał anioła Gabriela do miasta w Galilei, zwanego Nazaret, do DZIE-

WICY poślubionej mężowi, imieniem Józef, z rodu Dawida; a DZIEWICY 

było na imię MARYJA. 

Anioł wszedł do NIEJ i rzekł: „Bądz pozdrowiona, pełna łaski, PAN z TOBĄ”. 

ONA zmieszała się na te słowa i rozważała, co miałoby znaczyć to poz-

drowienie. 

Lecz anioł rzekł do NIEJ: „Nie bój się, MARYJO, znalazłaś bowiem łaskę u BO-

GA. Oto poczniesz i porodzisz SYNA, któremu nadasz imię JEZUS. Będzie ON 

wielki i będzie nazwany SYNEM NAJWYŻSZEGO, a PAN BÓG da MU tron 

JEGO ojca, 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 starości 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: BŁ. FRANCISZEK SPOTO, MĘCZENNIK 
Urodził się 8.VII.1924 w Raffadali, niewielkiej wiosce 
na Sycylii. Tam też został ochrzczony. 

Pochodził z religijnej rodziny. Ojciec był inwalidą 
wojennym. Matka zajmowała się domem. 

Miał dwóch braci i siostrę. 

Po szkole elementarnej od 1936 uczył się w szkole 
prowadzonej przez Zgromadzenie Misjonarzy Sług 
Ubogich, zwane potocznie bokkonistami albo kuz-

manami, w Palermo. 

20.VII.1939 poprosił o przyjęcie do Zgromadzenia 
i rozpoczął nowicjat. Pierwsze śluby złożył 1.XI.1940. 

22.VII.1951 otrzymał święcenia kapłańskie. Jako mot-
to przyjął słowa CHRYSTUSA: »Idźcie i nauczajcie 
wszystkie narody«… 

Kilka dni wcześniej zanotował: „ogarnia mnie drże-
nie na myśl o wielkiej odpowiedzialności, którą mam 
wkrótce przyjąć na siebie”. dokończenie na odwrocie… 

http://www.swzygmunt.knc.pl/
http://www.wga.hu/frames-e.html?/html/r/reni/2/annunc_v.html
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INFORMACJE PARAFIALNE 
 21.XII (niedziela): 

 Skupienie adwentowe prowadzi w naszej parafii 
ks. dr Marek DOBRZENIECKI. 
Uwaga: W związku z rekolekcjami przy okazji nawie-

dzenia Obrazu Matki Bożej Częstochowskiej w tym 
roku nie ma rekolekcji adwentowych. 

 w zakrystii lub na stoliku pod chórem można nabyć 
opłatki. 

 w czasie Adwentu parafialny Zespół Caritas: 

 zbierał produkty żywnościowe i artykuły chemiczne. 
 prowadził sprzedaż świec wigilijnych i ręcznie wy-

konanych pocztówek świątecznych. 
 dzieci mogły 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 parafialny Zespół Caritas składa 

serdeczne Bóg zapłać! 

 21-24.XII (niedziela-środa): Do Wigilii rano w kościele dostępne 

jest Światło Betlejemskie, przyniesione przez harcerzy 60 War-
szawskiej Drużyny Harcerskiej hufca Warszawa Mokotów. 
Można je przenieść do domów odpaliwszy od świecy nim za-
palonej i gorejącej w kościele. 

 22-24.XII (poniedziałek-środa): Ostatnie dni ADWENTU, czasu ducho-
wego przygotowania do jak najgłębszego przeżycia Świąt 
Narodzenia Pańskiego. 
 RORATY o 700. Szczególnie zapraszamy! dzieci i młodzież 

ze szkół podstawowych i gimnazjalnych! 
 SPOWIEDŹ ADWENTOWA: 

 22-23.XII (poniedziałek–wtorek): 700 – 800 i 1700 – 1930 
 22.XII (poniedziałek): Księża pragną odwiedzić chorych z posługą 

sakramentalną. Chorych prosimy zgłaszać w zakrystii lub 
kancelarii parafialnej. 

 24.XII (środa): Wigilia: 

 Mszy św. o 1800, tradycyjnie, nie będzie. 
 Nasi duszpasterze zapraszają! wszystkich na wspólne 

dzielenie się opłatkiem, o 2330, ½ godz. przed Pasterką. 
 25.XII (czwartek): Uroczystość Narodzenia Pańskiego: 

 PASTERKA o 000. 
 Msze św. o 845; 1030 i 1200. 
 Mszy św. o 1800, tradycyjnie, nie będzie. 

 26.XII (piątek): Drugi dzień Świąt Narodzenia Pańskiego – 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. 
 27.XII (sobota): O 1800 Msza św. i Różaniec. Zapraszamy 

szczególnie członków „Różańca Rodziców” wraz z rodzinami 
oraz wszystkich chcących przyłączyć się do tego dzieła… 

 W nadchodzące ferie zimowe parafialny Zespół Caritas 

współorganizuje obóz narciarski w Grywałdzie. W gronie 
uczestników znajduje się piętnaścioro dzieci z rodzin ubo-
gich, których nie stać na pokrycie kosztów wyjazdu. Caritas 

zwraca się z gorącą prośbą o finansowe wsparcie inicjatywy. 
Bez pomocy dzieci te nie mają możliwości wyjazdu i od-
poczynku zimowego, tak jak ich rówieśnicy. Pieniądze moż-
na wrzucać do skrzynki przy stoliku MATKI BOŻEJ NIEUSTAJĄCEJ 

POMOCY lub przekazywać bezpośrednio organizatorom 
wyjazdu. Za wszystkie ofiary serdecznie dziękujemy. 

 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. 

INTENCJE MSZALNE I MODLITEWNE 

22.XII 
(poniedziałek) 

700 
† Jarosława, Pawła, Władysława i Władysławy GUTTÓW, 

Stanisława, Mariana i Edmunda SOĆKÓW 

1800  

23.XII 
(wtorek) 

700 
† Gabrieli, Franciszki, Wacława i Antoniego NOGALÓW 

Heleny MAGDZIARZ 

1800  

24.XII 
(środa) 700 

dziękczynna z prośbą błogosławieństwo BOŻE 

dla Adama, z racji imienin 

25.XII 
(czwartek) 

000 za Parafian 

845 † Zofii i Kazimierza BUJEŃCZYKÓW 

1030 † Genowefy i Jana WOŹNIAKÓW, w 7 rocznicę śmierci 

1200 † Barbary WYSZYŃSKIEJ, Mariusza i Mariana WALIGÓRÓW 

26.XII 
(piątek) 

845 † Leona BRUDNIEWSKIEGO, jego rodziców i teściów 

1030 
o błogosławieństwo BOŻE 

dla Hanny ŁUSZCZYŃSKIEJ i Szymona SZLASY,  
w 1. rocznicę urodzin 

1200 w intencji Jubilatów 

27.XII 
(sobota) 

730  

1800 
o błogosławieństwo BOŻE i wszelkie potrzebne łaski 

dla Doroty, z racji urodzin, i dla rodziny 

28.XII 
(niedziela) 

845  

1030  

1200  

1800  

PATRONKA TYGODNIA: BŁ. FRANCISZEK SPOTO, MĘCZENNIK, DOKOŃCZENIE 
Początkowo posługiwał, zgodnie z drugim – oprócz misyjnego – charyzmatem 
swego zgromadzenia, wśród dzieci ubogich rodzin. 

Szybko dał się poznać jako wybitny kapłan. Dlatego też już wieku 35 lat został 
przełożonym generalnym swego Zgromadzenia. Parę dni później pisał do matki: 

„Zawsze starałem się żyć w cieniu i z boku […] Teraz, w jednej chwili, stało się coś, 
co jeszcze przed chwilą było nie do pomyślenia i nie do przewidzenia. Musimy się 
poddać woli BOŻEJ […] PAN przyjmie me słabości, bo jest WSZECHMOGĄCY”. 

Doprowadził do akceptacji Konstytucji Zgromadzenia przez Stolicę Apostolską. 
Założył nowe kolegium teologiczne dla studentów w Rzymie oraz zapoczątkował 
działalność misyjną Zgromadzenia w Biringi w Demokratycznej Republice Konga. 

Biringi to niewielka wioska, położona w północno-wschodnim rogu Konga, jednym 
z najuboższych obszarów kraju (do dziś w jej części nie ma nawet elektryczności). 
4.VIII.1964 Franciszek udał się tam z pierwszą wizytą… 

Właśnie wtedy wybuchła w Kongo rebelia, dowodzona przez Piotra Mulele, 
współpracownika zamordowanego w 1961 założyciela niepodległego Konga, 
Patryka Lumumby. Rebelia miała charakter lewacki, maoistowski i ateistyczny… 

3.XII.1964 misję przejęli rebelianci. 8 dni później, 11.XII.1964, Franciszek został 
pobity. Skatowano go kolbą karabinu, po czym porzucono w buszu… 

Kilka dni później jemu i trzem misjonarzom udało się uciec z Biringi. Przez kilka 
dni błąkali się po okolicy, unikając rebeliantów, przenosząc się z miejsca na miej-
sce. Franciszek boso, obolały, był prowadzony przez współbraci. 

Słabł z każdym dniem. Cały czas zanosił modlitwę: „PANIE, przyjmij ofiarę mego 
życia za uwolnienie moich współbraci”… 

27.XII.1964, w malutkiej wiosce Rungu-Erira, po otrzymaniu sakramentu namasz-
czenia – jeden ze współbraci, ryzykując, powrócił potajemnie do misji i przyniósł 
oleje święte – odszedł do PANA. 

Parę dni później rebelianci opuścili Biringi. Zakonnicy byli bezpieczni… 

14.X.1984 relikwie Franciszka zostały przeniesione do Palermo. 

Beatyfikował go 21.IV.2007 Benedykt XVI.… (uroczystość 27 grudnia) 

il. na odwrocie: FRANCISZEK SPOTO; - źródło: www.beatofrancescospoto.it 

BY NAM ODPUŚCIŁ… 
Tobie wznawiamy, PANNO nad wymowę, 

Uprzejmym słowem cześć Gabryjelowę, 

Którąś w te słowa była uraczona: 

Bądź pozdrowiona! 

U CIEBIE jednej niebieskie są dary. 

Krórymi cię BÓG obdarzył bez miary, 

TYŚ napełniona łaską pożądaną 

Od BOGA daną. […] 

Dlatego słusznie CIEBIE wychwalamy 

I TWEJ do SYNA pomocy żądamy, 

By nam odpuścił z TWEJ świętej zasługi 

BÓG nasze długi. 

JAGODYŃSKI, Stanisław Serafin (1594/5–1644), „Ósma pieśń adwentowa”, fragm. 

czego sobie i wszystkim Parafianom, z okazji Świąt życzy REDAKCJA 

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.beatofrancescospoto.it/photogallery/index.htm
http://www.swzygmunt.knc.pl/

