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Nowotestamentowe słownictwo wyrażające błaganie jest bogate w odcienie znaczeniowe i oznacza: prosić, żalić się, wołać natarczywie, wzywać, podnosić 

głos, krzyczeć, a nawet „walczyć w modlitwie”por. Rz 15, 30; Kol 4, 12. Najbardziej jednak zwyczajną formą błagania, ponieważ najbardziej spontaniczną, jest prośba. 

Przez modlitwę prośby wyrażamy świadomość naszego związku z BOGIEM: jako stworzenia nie decydujemy o naszym początku, nie jesteśmy panami naszego 

losu; nie stanowimy sami dla siebie celu; ponadto jako chrześcijanie wiemy, że – będąc ludźmi grzesznymi – odwracamy się od naszego OJCA. Prośba 

jest już powrotem do NIEGO. [KKK, 2629] 

TRZECIA NIEDZIELA ADWENTU 

 

ZBAWIENIE — DICIANNI, Ron. (ur. 1950, Chicago) 

2008; źródło: www.christcenteredmall.com 

Z KSIĘGI PROROKA SOFONIASZASo 3, 14-18a 

Wyśpiewuj, Córo Syjońska, 

podnieś radosny okrzyk, Izraelu! 

Ciesz się i wesel z całego serca, 

Córo Jeruzalem! 

PAN oddalił wyroki na ciebie, 

usunął twego nieprzyjaciela: 

król Izraela, PAN, jest pośród ciebie, 

już nie będziesz bała się złego. 

Owego dnia powiedzą Jerozolimie: 

„Nie bój się, Syjonie! 

Niech nie słabną twe ręce!” 

PAN, twój BÓG jest pośród ciebie, 

MOCARZ, który daje zbawienie. 

On uniesie się weselem nad tobą, 

odnowi swą miłość, 

wzniesie okrzyk radości, 

jak w dniu uroczystego święta. 

PSALM RESPONSORYJNYIz 12, 2-3. 4bcd. 5-6 (R.: 6) 

REFREN: Głośmy z weselem, BÓG jest między nami 

Oto Bóg jest moim zbawieniem, 

będę miał ufność i bać się nie będę. 

Bo PAN jest moją mocą i pieśnią, 

On stał się dla mnie zbawieniem. 

Wy zaś z weselem czerpać będziecie wodę 

ze zdrojów zbawienia. 

Chwalcie PANA, wzywajcie JEGO imienia, 

dajcie poznać JEGO dzieła między narodami, 

przypominajcie, że wspaniałe jest imię JEGO. 

Śpiewajcie PANU, bo uczynił wzniosłe rzeczy, 

niech to będzie wiadome po całej ziemi. 

Wznoś okrzyki i wołaj z radości, mieszkanko Syjonu, 

bo wielki jest pośród ciebie, ŚWIĘTY IZRAELA. 

Z LISTU ŚW. PAWŁA APOSTOŁA DO FILIPIANFlp 4, 4-7 

Bracia: 

Radujcie się zawsze w PANU; jeszcze raz powtarzam: radujcie się! 

Niech wasza łagodność będzie znana wszystkim ludziom: PAN jest blisko! 

O nic się już zbytnio nie troskajcie, ale w każdej sprawie wasze prośby 

przedstawiajcie BOGU w modlitwie i błaganiu z dziękczynieniem. 

A pokój BOŻY, który przewyższa wszelki umysł, będzie strzegł waszych serc 

i myśli w CHRYSTUSIE JEZUSIE. 

AKLAMACJAIz 61, 1 Alleluja, Alleluja, Alleluja 

DUCH PAŃSKI nade mną, 

posłał mnie głosić dobrą nowinę ubogim. 

SŁOWA EWANGELII WEDŁUG ŚW. ŁUKASZAŁk 3, 10-18 

Gdy Jan nauczał, pytały go tłumy: 

„Cóż więc mamy czynić?” 

On im odpowiadał: „Kto ma dwie suknie, niech jedną da temu, który 

nie ma; a kto ma żywność, niech tak samo czyni”. 

Przychodzili także celnicy, żeby przyjąć chrzest, i pytali go: „Nauczycielu, 

co mamy czynić?”. 

On im odpowiadał: „Nie pobierajcie nic więcej ponad to, ile wam 

wyznaczono”. 

Pytali go też i żołnierze: „A my, co mamy czynić?” 

On im odpowiadał: ”Nad nikim się nie znęcajcie i nikogo nie uciskajcie, 

lecz poprzestawajcie na swoim żołdzie”. 

Gdy więc lud oczekiwał z napięciem i wszyscy snuli domysły w sercach 

co do Jana, czy nie jest MESJASZEM, on tak przemówił do wszystkich: 

„Ja was chrzczę wodą; lecz idzie mocniejszy ode mnie, któremu nie jestem 

godzien rozwiązać rzemyka u sandałów. On chrzcić was będzie DUCHEM 

ŚWIĘTYM i ogniem. Ma ON wiejadło w ręku dla oczyszczenia swego omłotu: 

pszenicę zbierze do spichrza, a plewy spali w ogniu nieugaszonym». 

Wiele też innych napomnień dawał ludowi i głosił dobrą nowinę. 

PATRONKA TYGODNIA: BŁ. MARIA ANTONINA JÓZEFA FABJAN, MĘCZENNICA 
Józefa urodziła się 23.I.1907 w Malo Lipje w Słowenii. 

Była trzecim z pięciorga dzieci Jana i Józefy z domu 
Kralj. Miała jeszcze troje przyrodniego rodzeństwa 
z pierwszego małżeństwa ojca. 

Ojciec zmarł, gdy miała 4 lata, natomiast matka, gdy 
miała lat 11.Odtąd wychowywała się u jednej z ciotek. 

9.IV.1929 pojawiła się u bram klasztoru Zgromadze-
nia Córek Bożej Miłości w Sarajewie. W oparciu 
o regułę św. Augustyna zgromadzenie prowadzi 
działalność charytatywno-wychowawczą, opiekując 
się głównie młodzieżą żeńską przybywającą ze wsi 
do wielkich miast w poszukiwaniu pracy. 

Po roku nowicjatu 19.III.1930 założyła zakonne szaty 
i przyjęła imię Maria Antonina. 

W 1932 złożyła pierwsze czasowe śluby. 

Posługiwała w Betanii k. Sarajewa. Później w Anonuv-
cu i znów w Betanii. Pracowała w polu, opiekując się 
m.in. trzodą i ogrodem zakonnym. Dokończenie na odwrocie 

http://www.swzygmunt.knc.pl/
https://www.christcenteredmall.com/stores/art/dicianni/salvation.htm
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INFORMACJE PARAFIALNE 
 Trwa ADWENT. RORATY w dni powszednie o 700. W sposób 

szczególny zapraszamy! dzieci i młodzież ze szkół podsta-

wowych i gimnazjalnych. Jest okazja do wspólnego przeży-
wania ADWENTU i podejmowania adwentowych zadań. 
Przynieśmy 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! 

 13.XII (niedziela): III NIEDZIELA ADWENTU. 
 Parafialny zespół Caritas prowadzi: 

 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! 

 18.XII (piątek): O 1800 Msza św. a po niej spotkanie członków 
„Różańca Rodziców” wraz z rodzinami. Zapraszamy! wszystkich 

wahających się a pragnących przyłączyć się do tego dzieła! 
 20.XII (niedziela): IV NIEDZIELA ADWENTU. 

 Rozpoczęcie 40-godzinnego NABOŻEŃSTWA EUCHARYSTYCZ-
NEGO, połączonego z rekolekcjami adwentowymi, które 
poprowadzi ks. dr Maciej RACZYŃSKI ROŻEK. Podejmijmy! 

wysiłek takiego uporządkowania swojego czasu, aby 
znaleźć czas i możliwość udziału w tych duchowych 
ćwiczeniach! Zapraszamy! 

 Po Mszy św. o 1800 oratorium „14 ENCYKLIK” w wykona-
niu chóru Zalesiańskiego Towarzystwa Śpiewaczego. 
Prezentowane oratorium to cykl pieśni na chór i instru-
menty, skomponowanych przez p. Stanisława SZCZYCIŃ-
SKIEGO do tekstów biblijnych, stanowiących punkt wyjścia 
do nauczania św. Jana Pawła II, zawartego w jego ency-
klikach. Jest to więc swoista muzyczna podróż do źródeł 
myśli naszego wielkiego rodaka. Serdecznie zapraszamy! 

 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. 

 Opłatki można nabywać: 

 w zakrystii (po nabożeństwach); 
 w kancelarii parafialnej (w tygodniu); 
 roznoszą je również, po domach naszej parafii, 

upoważnieni ministranci. 
 Klerycy warszawskiego Seminarium Duchownego zapraszają! 

na sztukę „Quo vadis – Trzecie Tysiąclecie”, wystawianą 
w gmachu Seminarium od 12.XII.2015 do 17.I.2016, w sobo-
ty i niedziele (poza przerwą świąteczną). Rezerwacja tele-
fonicznie lub przez stronę internetową. 

 Nasi duszpasterze dziękują! za ofiary na remont muru koś-

cielnego i konserwację figury MATKI BOŻEJ przed kościołem. 
 30.I–6.II.2016 parafialny wyjazd w ferie zimowe na narty 

dla dzieci, młodzieży i rodziców. Chętnych do wypoczynku 
i zabawy w śnieżnym puchu prosimy o kontakt z ks. Darkiem. 

 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. 

INTENCJE MSZALNE I MODLITEWNE 

14.XII 
(poniedziałek) 

700 
dziękczynna z racji urodzin Mariusza 

z prośbą o dalsze błogosławieństwo BOŻE i potrzebne łaski 

1800  

15.XII 
(wtorek) 

700  

1800 † Jana RAWSKIEGO, w 1 rocznicę śmierci 

16.XII 
(środa) 

700 
o łaskę wiary i ochronę przed złem 

dla Dominika, Bartłomieja i Barbary 

1800 w intencji Cezarego 

17.XII 
(czwartek) 

700  

1800 
† Zofii i Tadeusza OSTASZEWSKICH, 

Zofii i Tadeusza PIETRZAKOWSKICH 

18.XII 
(piątek) 

700  

1800 
† Zofii KOWALCZYK, w miesiąc po śmierci., 

Andrzeja KOWALCZYKA 

19.XII 
(sobota) 

700 
w intencji ks. Darka z racji imienin z prośbą o błogosławieństwo BOŻE 

i wszelkie potrzebne łaski w posłudze kapłańskiej 

1800 † Eugeniusza BARTOSZEWSKIEGO, w 31 rocznicę śmierci 

20.XII 
(niedziela) 

845 
† Tadeusza i Jerzego ANUSZEWSKICH, 

zmarłych z rodzin ANUSZEWSKICH i MARCÓW 

1030 
† Dariusza i Jana OLESIŃSKICH, 

Krystyny i Józefa SLIWKÓW 

1200 
† Adama i Elżbiety WILCZAKÓW, 

Aleksandry KAMIŃSKIEJ 

1800 † Stefana OKLEJA, w 20 rocznicę śmierci 

SOLIDARNI… 
Solidarni, nasz jest ten dzień, 

A jutro jest nieznane, 

Więc żyjmy tak, jak gdyby nasz był wiek; 

Pod wolny kraj spokojnie kładź fundament. 

A jeśli ktoś nasz polski dom zapali, 

To każdy z nas gotowy musi być, 

Bo lepiej byśmy stojąc umierali, 

Niż mamy klęcząc na kolanach żyć. 

Solidarni, nasz jest ten dzień; 

Zjednoczmy się, bo jeden jest nasz cel! 

NARBUTT, Jerzy Stanisław (1925, Warszawa – 2011, Warszawa) 

 PATRONKA TYGODNIA: BŁ. MARIA ANTONINA JÓZEFA FABJAN, MĘCZENNICA, DOKOŃCZENIE 
16.IX.1936 przybyła do klasztoru zwanego Domem Maryi w Pale k. Sarajewa. Tam 
28.VIII.1937 złożyła śluby wieczyste. 

Po wybuchu II wojny światowej i ataku niemieckim na Jugosławię, w XII.1941 

do klasztoru wtargnęli serbscy czetnicy. Właśnie zaczynała się ich walka z komu-
nistyczną partyzantką Józefa Tito. Niejednokrotnie współpracowali w jej ramach 
z Niemcami, atakując szczególnie społeczności katolickie i muzulmańskie. 

Dom Maryi czetnicy obrabowali i spalili, po czym pięć sióstr, w tym Antoninę 
zmusili do marszu, w mrozie i śniegu, do Goražde,  ok. 80 km od Sarajewa. 

Po czterech dniach, 15.XII.1941, dotarli do celu. Lokalnym dowódcą czetników był 
Jezdimir Dangić, który później został przez Niemców zatrzymany i uwięziony 
w jednym z obozów w Generalnym Gubernatorstwie. Stamtąd w 1943 uciekł i u-
krywał się okupowanej Polsce. Wziął udział w Powstaniu Warszawskim. Po nadej-
ściu Rosjan został aresztowany i przekazany do Jugosławii, gdzie został stracony. 

4 siostry umieszczono na drugim piętrze wojskowego baraku. Wieczorem do po-
koju wpadło kilku pijanych czetników. Zamiar był oczywisty – zbiorowy gwałt… 

Siostry, broniąc się, wyskoczyły przez okno. Czetnicy widząc ranne, prawd. po-
kaleczone i połamane zakonnice brutalnie dobijali je nożami, zadźgali na śmierć… 

Ciała wrzucono do rzeki Driny. 

Mordy czetników pochłonęły w Goražde wiele tysięcy ofiar… 

Pięć sióstr, w tym Antonina i siostra, która została zamordowana kilka dni później 
– zwane Drińskimi męczennicami – zostało 24.IX.2011 beatyfikowanych przez 

Benedykta XVI. (uroczystość 15 grudnia) 

il.: MARIA ANTONINA JÓZEFA FABJAN; źródło: www.skofija-novomesto.si 

VENI CREATOR – ZAMYŚLENIA ADWENTOWE… 
Przyjdź DUCHU ŚWIĘTY, 

zginając (albo nie zginając) trawy, 

ukazując się (albo nie) nad głową językiem płomienia, 

kiedy sianokosy, albo kiedy na podorywkę wychodzi traktor 

w dolinie orzechowych gajów, albo kiedy śniegi 

przywalają jodły kalekie w Sierra Newada. 

Jestem człowiekiem tylko, więc potrzebuję widzialnych znaków, 

nużę się prędko budowaniem schodów abstrakcji. 

Prosiłem nieraz, wiesz sam, żeby figura w kościele 

podniosła dla mnie rękę, raz jeden, jedyny. 

Ale rozumiem, że znaki mogą być tylko ludzkie. 

Zbudź więc jednego człowieka, gdziekolwiek na ziemi 

(nie mnie, bo jednak znam, co przyzwoitość) 

i pozwól, abym patrząc na niego mógł podziwiać CIEBIE. 

MIŁOSZ Czesław (1911, Szetejnie - 2004, Kraków), „To, co pisałem”, Warszawa, 1996 

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.skofija-novomesto.si/svetniski-kandidati/bl-drinske-mucenke/
http://www.swzygmunt.knc.pl/

