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Królestwo CHRYSTUSA, obecne już w JEGO Kościele, nie jest jeszcze całkowicie wypełnione »z wielką mocą i chwałą«Łk 21, 27, por. Mt 25, 31. przez przyjście KRÓLA 

na ziemię. W Królestwo to uderzają jeszcze złe mocepor. 2 Tes 2, 7, nawet jeśli zostały one zwyciężone u podstaw przez Paschę CHRYSTUSA; do chwili, gdy wszystko 

zostanie MU poddanepor. 1 Kor 15, 28. „Dopóki jednak nie powstaną nowe niebiosa i nowa ziemia, w których sprawiedliwość mieszka, Kościół pielgrzymujący, 

w swoich sakramentach i instytucjach, które należą do obecnego wieku, posiada postać tego przemijającego świata i żyje pośród stworzeń, które wzdychają 

dotąd w bólach porodu i oczekują objawienia synów BOŻYCH”Sobór Watykański II, konst. Lumen gentium, 48. 1043, Dlatego chrześcijanie modlą się, szczególnie podczas 

EUCHARYSTIIpor. I Kor 11, 26, by przyspieszyć powrót CHRYSTUSApor. 2 P 3,11-12., mówiąc do NIEGO: „Przyjdź, PANIE!”por. 1 Kor 16, 22; Ap 22, 17. 20. [KKK, 671] 

PIERWSZA NIEDZIELA ADWENTU 

 
SĄD OSTATECZNY — ANGELICO, Fra (ok. 1400, Vicchio nell Mugello – 1455, Rzym) 

ok. 1450, fragm. centralnego panelu tryptyku (103×65 cm), deska topoli, Staatliche Museen, Berlin; źródło: www.wga.hu 

Z KSIĘGI JEREMIASZAJr 33, 14-16 

PAN mówi: 

»Oto nadchodzą dni, kiedy wypełnię pomyślną zapowiedź, jaką 

obwieściłem domowi izraelskiemu i domowi judzkiemu. 

W owych dniach i w owym czasie wzbudzę Dawidowi potomka 

sprawiedliwego; będzie on wymierzał prawo i sprawiedliwość na ziemi. 

W owych dniach Juda dostąpi zbawienia, a Jerozolima będzie mieszkała 

bezpiecznie. 

To zaś jest imię, którym ją będą nazywać: „PAN NASZĄ SPRAWIEDLIWOŚCIĄ”«. 

PSALM RESPONSORYJNYPs 25 (24), 4bc-5ab. 8-9. 10 i 14 (R.: 1b) 

REFREN: Do CIEBIE, PANIE, wznoszę moją duszę 

Daj mi poznać, TWOJE drogi, PANIE, 

naucz mnie chodzić TWOIMI ścieżkami. 

Prowadź mnie w prawdzie według TWYCH pouczeń, 

BOŻE i ZBAWCO, w TOBIE mam nadzieję. 

Dobry jest PAN i prawy, 

dlatego wskazuje drogę grzesznikom. 

Pomaga pokornym czynić dobrze, 

pokornych uczy dróg swoich. 

Wszystkie ścieżki PANA są pewne i pełne łaski 

dla strzegących Jego praw i przymierza. 

BÓG powierza swe zamiary tym, którzy się GO boją, 

i objawia im swoje przymierze. 

Z PIERWSZEGO LISTU ŚW. PAWŁA APOSTOŁA DO TESALONICZAN1 Tes 3, 12 – 4, 2 

Bracia: 

PAN niech pomnoży liczbę waszą i niech spotęguje waszą wzajemną 

miłość dla wszystkich, jaką i my mamy dla was; aby serca wasze 

utwierdzone zostały jako nienaganne w świętości wobec BOGA, OJCA 

naszego, na przyjście PANA naszego JEZUSA wraz ze wszystkimi JEGO 

świętymi. 

A na koniec, bracia, prosimy i zaklinamy was w PANU JEZUSIE: według tego, 

coście od nas przejęli w sprawie sposobu postępowania i podobania się 

BOGU i jak już postępujecie, stawajcie się coraz doskonalszymi! 

Wiecie przecież, jakie nakazy daliśmy wam przez PANA JEZUSA. 

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

Okaż nam, PANIE, łaskę SWOJĄ, 

i daj nam SWOJE zbawienie. 

SŁOWA EWANGELII WEDŁUG ŚW. ŁUKASZAŁk 21, 25-28. 34-36 

JEZUS powiedział do swoich uczniów: 

»Będą znaki na słońcu, księżycu i gwiazdach, a na ziemi trwoga narodów 

bezradnych wobec szumu morza i jego nawałnicy. Ludzie mdleć będą 

ze strachu, w oczekiwaniu wydarzeń zagrażających ziemi. 

Albowiem moce niebios zostaną wstrząśnięte. 

Wtedy ujrzą SYNA CZŁOWIECZEGO, przychodzącego na obłoku z wielką mocą 

i chwałą. 

A gdy się to dziać zacznie, nabierzcie ducha i podnieście głowy, ponieważ 

zbliża się wasze odkupienie. 

Uważajcie na siebie, aby wasze serca nie były ociężałe wskutek obżarstwa, 

pijaństwa i trosk doczesnych, żeby ten dzień nie przypadł na was 

znienacka, jak potrzask. 

Przyjdzie on bowiem na wszystkich, którzy mieszkają na całej ziemi. 

Czuwajcie więc i módlcie się w każdym czasie, abyście mogli uniknąć 

tego wszystkiego, co ma nastąpić, i stanąć przed SYNEM CZŁOWIECZYM«. 

PATRON TYGODNIA: BŁ. KAROL DE FOUCAULD, MĘCZENNIK 
Urodził się 15.IX.1858 w Strasburgu, w domu, w któ-
rym w 1792 po raz pierwszy zaśpiewano Marsyliankę. 

Pochodził z katolickiej rodziny arystokratycznej. Oj-
ciec, hrabia Edward de Foucauld de Pontbriand, był 
inspektorem leśnym; matka Elżbieta pochodziła z ro-
dziny de Morlet. Miał młodszą siostrę Marię. 

13.III.1864 z powodu poronienia matka zmarła. Ojciec 
zmarł 9.VIII tego samego roku na neurastenię. Osiero-
cone rodzeństwo wychowywali dziadkowie. 

W 1874 zdał maturę i trafił do szkoły jezuitów w Pa-
ryżu. Tam stracił wiarę i w 1876 wstąpił do znanej 
szkoły oficerskiej Saint-Cyr. 

Brał udział we francuskiej kolonizacji Algierii (został 
nawet odznaczony). Prowadził życie wojskowego 
utracjusza. Aż do I.1882, gdy opuścił armię i do 1884 

przemierzał wzdłuż i wszerz Maroko. Efektem była książka „Reconnaissance 
au Maroc”, za którą otrzymał Złoty Medal od Towarzystwa Geograficznego. 

W Maroku, pośród prymitywnych plemion, poczuł potrzebę BOGA. Mimo iż ekspe-
rymentował z islamem, odrzucił go, prosząc BOGA o światło… 

1886 spędził w Paryżu i tam w X.1886 doświadczył nawrócenia. Napisał później: 

„Gdy tylko GO poznałem, zrozumiałem, że odtąd mogę żyć tylko dla NIEGO: moje 
powołanie religijne zaczęło się dokładnie w momencie mego nawrócenia. BÓG jest 
zaiste wielki. Między NIM a wszystkim, co nie jest NIM, istnieje przepaść”… 

Odtąd nieustannie poszukiwał, rozmyślając o idei nowego zgromadzenia opar-
tego o duchowość, którą później określono nazaretańską. Najpierw po piel-
grzymce do Ziemi Świętej wstąpił do zakonu trapistów przyjmując imię Marii-
Alberyka. 2.II.1892 złożył śluby proste. Ale w 1896 opuścił zgromadzenie. 

OD 1897 posługiwał przy klasztorze klarysek w Nazarecie. W 1901 przyjął świę-
cenia kapłańskie i udał się do Béni Abbès w Algierii, w pobliżu granicy z Maro-
kiem. Tam zbudował pustelnię, przeznaczoną, jak mawiał, do „adoracji i gościn-
ności”, zwaną „Braterstwem”. Prowadził działalność charytatywną…Dokończenie na odwrocie 

http://www.swzygmunt.knc.pl/
http://www.wga.hu/html/a/angelico/12/70lastju.html
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INFORMACJE PARAFIALNE 
 29.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! 

 Poświęcenie opłatków po każdej Mszy św. Opłatki będzie 
można nabywać: 

 w zakrystii (po nabożeństwach); 
 w kancelarii parafialnej (w tygodniu); 
 roznosić je będą również upoważnieni ministranci. 

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

 4.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. 

 5.XII (sobota): W godz. 1400–1900 w zespole szkół Nr 4 
w Słomczynie Jarmark Adwentowy. W programie występ 
chóru, premiera spektaklu „Opowieść wigilijna”, stoisko in-
formacyjne Światowych Dni Młodzieży, kafeteria (domowe 
wypieki), stoiska z ozdobami, możliwość wsparcia inicjatywy 
„Szlachetnej Paczki” oraz parafialnego koła Caritas. 

 6.XII (niedziela): II NIEDZIELA ADWENTU. 
 Parafialny zespół Caritas rozpocznie: 

 zbiórkę produktów żywnościowych i artykułów che-
micznych. Kosz do składania darów wystawiony zos-
tanie przy ołtarzu MATKI BOŻEJ NIEUSTAJĄCEJ POMOCY. 

 sprzedaż świec wigilijnych i ręcznie wykonanych 
pocztówek świątecznych. Pocztówki wyłożone zosta-
ną przy ołtarzu MATKI BOŻEJ NIEUSTAJĄCEJ POMOCY. 

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

 8.XII (wtorek): UROCZYSTOŚĆ NIEPOKALANEGO POCZĘCIA NAJŚWIĘTSZEJ 

MARYI PANNY. 
 W całym Kościele rozpocznie się ogłoszony przez papie-

ża Franciszka Rok Miłosierdzia. Włączając się w ob-
chody tego Roku w każdy piątek od 1500 do 1600 w na-
szej parafii będzie adoracja NAJŚWIĘTSZEGO SAKRAMENTU. 
którą rozpoczynać będziemy Koronką do Bożego Miło-
sierdzia. Wszystkich parafian zapraszamy i zachęcamy 

do wspólnej modlitwy i adoracji PANA JEZUSA w tym 
szczególnym dla Kościoła Roku! 

 26.XII (sobota): 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 1. dzień Świąt Bożego Narodzenia 

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

Zgłoszenia do 18.XII w kancelarii. Przygotowanie dla rodzi-
ców i chrzestnych 20.XII po sumie, w kościele. 

 Nasi duszpasterze dziękują! za ofiary na remont muru koś-

cielnego i konserwację figury MATKI BOŻEJ przed kościołem. 
 Uwaga: w związku ze zmianą terminu rekolekcji adwento-

wych, które rozpoczną się 20.XII, osoby, które mają za-

mówione Msze św. 14.XII i 15.XII o 845 proszone są! o skon-

taktowanie się z którymś z księży. 
 24.IV–4.V.2016: Pielgrzymka do Grecji – „śladami św. Pawła”. 

Program w kościele, na stoliku przy „skrzynce na modlitwy”. 
Chętnych zapraszamy! do zakrystii lub kancelarii parafialnej. 

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

22.XI Elżbieta SADŁO, Piaseczno 

 22.XI Kornelia SZLĄZAK, Kawęczyn 

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. Zofia KOWALCZYK  18.XI.2015 l. 90 

śp. Zbigniew DOLATA  11.XI.2015 l. 47 

Wieczne odpoczywanie racz Im dać PANIE! 

INTENCJE MSZALNE I MODLITEWNE 

30.XI 
(poniedziałek) 

700 † KASSIMA 

1800 † Andrzeja WRÓBLA, w dniu imienin 

1.XII 
(wtorek) 

700 † Edwarda 

1800 
† Haliny DOLATY 

i zmarłych z rodzin LISZEWSKICH i DOLATÓW 

2.XII 
(środa) 

700 w pewnej intencji 

1800 † Waldemara i Władysława NOGALÓW 

3.XII 
(czwartek) 

700 w pewnej intencji 

1800 † Marka PETERKA 

4.XII 
(piątek) 

700 † Piotra JAKUBCZYKA 

1545  

1800  

5.XII 
(sobota) 

700 w pewnej intencji 

1800 † Jana GRZYWACZA 

6.XII 
(niedziela) 

845 † Krystyny, Sylwestra i Wojciecha WĘCŁAWIAKÓW 

1030 
† Macieja i Leszka MATEJAKÓW 

† Ewy MATYJASIAK, w 5 rocznicę śmierci 

1200 † Bernarda BARANA, w 16 rocznicę śmierci 

1800 
† Józefa SZUSTKOWSKIEGO, w 2 rocznicę śmierci, 

Petroneli i Jana SZUSTKOWSKICH 

ZAMYŚLENIA ADWENTOWE… 
Wspomnienia kwitną w adwencie. 

Czasem smaczne są jak chleb głodnemu, 

czasem pachną wigilijną wieczerzą, 

czasem skrzą choinką, 

czasem smutne jak zmarznięta łza, 

długie jak kometa, 

krótkie jak zimne ognie. 

Chodzę więc wspomnieniami […] 

Nauczyłem się tęsknić. 

Nawet już wiem, za KIM tęsknię, 

na KOGO oczekuję, 

ale niespokojny jestem 

dopóki CIĘ nie spotkam. 

Przyjdź szybko, PANIE JEZU! 

ZAWITKOWSKI, Józef (ur. 1938, Wał), „Na kogo czekasz”, fragm. 

PATRON TYGODNIA: BŁ. KAROL DE FOUCAULD, MĘCZENNIK, DOKOŃCZENIE 
W 1904 udał się do Tamanrasset w płd. Algierii, w centralnej części Sahary, gdzie 
rozpoczął posługę wśród Tuaregów. Przez 10 lat pracował nad językiem tua-
reskim. Do 1915 powstał słownik francusko-tuareski, taureska wersja Ewangelii 
oraz zbiór poezji tuareskiej. W 1910-1 wybudował pustelnię Assekrem, w najwyż-
szym miejscu w okolicy, na wysokości 2,700 m n.p.m. w górach Ahaggar, na za-
chód od obszaru koczowania Tuaregów. 

W 1915 Tuaregów zaatakowało plemię Senussów. W Tamanrasset zbudował 
wówczas fort dla miejscowej ludności. Był w nim 1.XII.1916, gdy zaatakował go 
gang uzbrojonych bandytów. Zamiarem napastników było zapewne porwanie, ale 
w pewnym momencie 15-letni napastnik strzelił Karolowi w głowę… 

Już po jego śmierci w oparciu o opracowaną przez niego regułę zakonną 
powstało 19 różnych zgromadzeń… 

Beatyfikował go 13.XI.2005 w Rzymie Benedykt XVI. (uroczystość 1 grudnia) 

il.: KAROL DE FOUCAULD- źródło: allpassingthings.blogspot.com 

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://allpassingthings.blogspot.com/2014/10/an-ecumenical-matter-charles-de-foucauld.html
http://www.swzygmunt.knc.pl/

