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MARYJA, NAJŚWIĘTSZA MATKA BOGA, zawsze DZIEWICA, jest arcydziełem posłania SYNA i DUCHA ŚWIĘTEGO w pełni czasu. Po raz pierwszy w zamyśle zbawienia, 

dzięki przygotowaniu przez DUCHA ŚWIĘTEGO, OJCIEC znajduje Mieszkanie, w którym JEGO SYN i JEGO DUCH mogą mieszkać wśród ludzi. W tym właśnie sensie 

Tradycja Kościoła często odczytywała w relacji do MARYI najpiękniejsze teksty mówiące o Mądrościpor. Prz 8,1-9, 6; Syr 24: MARYJA jest opiewana i przedstawiana 

w liturgii jako „STOLICA MĄDROŚCI”. 

W MARYI zostają zapoczątkowane „wielkie sprawy BOŻE”, które DUCH będzie wypełniał w CHRYSTUSIE i w Kościele… [KKK, 721] 

CZWARTA NIEDZIELA ADWENTU 

 

NAWIEDZENIE — CASTILLO, Jan del. (ok. 1590, Llerena - ok 1657, Cádiz) 

lata 1630., olejny na płótnie, 55×30 cm, Ermitaż, Sankt Petersburg; źródło: www.wga.hu 

Z KSIĘGI PROROKA MIECHEASZAMi 5, 1-4a 

To mówi PAN: 

A ty, Betlejem Efrata, 

najmniejsze jesteś wśród plemion judzkich. 

Z ciebie wyjdzie TEN, 

który będzie władał w Izraelu, 

a pochodzenie JEGO od początku, 

od dni wieczności. 

Przeto PAN wyda ich aż do czasu, 

kiedy porodzi, mająca porodzić. 

Wtedy reszta braci JEGO powróci 

do synów Izraela. 

I powstanie, i będzie ich pasterzem mocą PANA, 

przez majestat imienia PANA BOGA swego. 

Będą żyli bezpiecznie, bo JEGO władza rozciągnie się 

aż do krańców ziemi. 

A ON będzie pokojem. 

PSALM RESPONSORYJNYPs 80 (79), 2ac i3b. 15-16. 18-19 (R.: por. 4) 

REFREN: Odnów nas, BOŻE, i daj nam zbawienie 

Usłysz, PASTERZU IZRAELA, 

TY, który zasiadasz nad cherubinami. 

Wzbudź SWĄ potęgę 

i przyjdź nam z pomocą. 

Powróć, BOŻE ZASTĘPÓW, 

wejrzyj z nieba, spójrz i nawiedź tę winorośl. 

I chroń to, co zasadziła TWOJA prawica, 

latorośl, którą umocniłeś dla SIEBIE. 

Wyciągnij rękę nad mężem TWOJEJ 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 LISTU DO HEBRAJCZYKÓWHbr 10, 5-10 

Bracia: 

CHRYSTUS przychodząc na świat mówi: 

»Ofiary ani daru nie chciałeś, 

aleś MI utworzył ciało; 

całopalenia i ofiary za grzech 

nie podobały się TOBIE. 

Wtedy rzekłem: Oto idę. 

W zwoju księgi napisano o MNIE, 

abym spełniał wolę TWOJĄ, BOŻE«. 

Wyżej powiedział: »Ofiar, darów, całopaleń i ofiar za grzech nie chciałeś 

i nie podobały się TOBIE«, choć składa się je na podstawie Prawa. 

Następnie powiedział: »Oto idę, abym spełniał wolę TWOJĄ«. Usuwa jedną 

ofiarę, aby ustanowić inną. 

Na mocy tej woli uświęceni jesteśmy przez ofiarę ciała JEZUSA CHRYSTUSA 

raz na zawsze. 

AKLAMACJAŁk 1, 38 Alleluja, Alleluja, Alleluja 

Oto JA, służebnica PAŃSKA, 

niech MI się stanie według twego słowa. 

SŁOWA EWANGELII WEDŁUG ŚW. ŁUKASZAŁk 1, 39-45 

W tym czasie MARYJA wybrała się i poszła z pośpiechem w góry 

do pewnego miasta w pokoleniu Judy. 

Weszła do domu Zachariasza i pozdrowiła Elżbietę. 

Gdy Elżbieta usłyszała pozdrowienie MARYI, poruszyło się dzieciątko 

w jej łonie, a DUCH ŚWIĘTY napełnił Elżbietę. 

Wydała ona okrzyk i powiedziała: 

„Błogosławiona jesteś między niewiastami i błogosławiony jest owoc 

TWOJEGO łona. 

A skądże mi to, że MATKA mojego PANA przychodzi do mnie? 

Oto, skoro głos TWEGO pozdrowienia zabrzmiał w moich uszach, poruszy-

ło się z radości dzieciątko w łonie moim. 

Błogosławiona jesteś, któraś uwierzyła, że spełnią się słowa powiedzia-

ne CI od PANA». 

PATRON TYGODNIA: BŁ. PAWEŁ MELÉNDEZ Y GONZALO, MĘCZENNIK 
Urodził się 7.XI.1876 w Walencji. 

25.I.1904 poślubił Dolores Bosco, z którą miał 10 dzieci. 

Był prawnikiem i redaktorem katolickich gazet, radnym i zastę-
pcą burmistrza Walencji. Doradzał też diecezji i jej pasterzom. 

25.x.1926, za „działalność katolicką” został aresztowany przez 
lewacki rząd rewolucyjny. Miał rzec: „Jeżeli zamiarem Opatrzno-
ści jest bym został męczennikiem to zostanę”. Dokończenie na odwrocie 

http://www.swzygmunt.knc.pl/
http://www.wga.hu/html/c/castill/visitati.html
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INFORMACJE PARAFIALNE 
 20.XII (niedziela): IV NIEDZIELA ADWENTU. 

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

Program – obok . 

 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! 

 21.XII (poniedziałek): Księża pragną odwiedzić chorych z posługą 
sakramentalną. Chorych prosimy zgłaszać w zakrystii lub kan-
celarii parafialnej. 

 21-24.XII (poniedziałek-czwartek): Ostatnie dni ADWENTU, czasu du-
chowego przygotowania do Świąt Narodzenia Pańskiego. 

 RORATY o 700. Szczególnie zapraszamy! dzieci i młodzież 

ze szkół podstawowych i gimnazjalnych! 
 24.XII (czwartek): 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 (piątek): Uroczystość Narodzenia Pańskiego: 

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

 26.XII (sobota): Drugi dzień Świąt Narodzenia Pańskiego – święto 

św. Szczepana: 
 Msze św. o 845; 1030 i 1200. 

 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. 
 Mszy św. o 1800, tradycyjnie, nie będzie. 

 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. 

 28-30.XII (poniedziałek-środa): Rozpoczęcie wizytacji duszpaster-
skiej – KOLĘDY. Za wszystkie ofiary Księża z góry składają 
serdeczne Bóg zapłać! Program – obok  
Uwaga: Od 4.I.2016 do końca trwania kolędy nie będzie 

Mszy św. o 1800 w dni powszednie. 
 Opłatki można nabywać: 

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

upoważnieni ministranci. 
 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. 

 Parafialny zespół Caritas serdecznie dziękuje! wszystkim, 

którzy poprzez zakup świec i pocztówek oraz zbiórkę 
żywności włączyli się w świąteczną pomoc dla najuboższych 

mieszkańców naszej parafii. Niech PAN BÓG wynagrodzi 
dobroć serca swoim błogosławieństwem! 

ZAPOWIEDZI 
Zapowiedź: Daniel KAMASZEWSKI, kawaler z parafii pw. św. Trójcy w Belsku, 

i Joanna Katarzyna KANABUS, panna z parafii tutejszej 
Ktokolwiek wiedziałby o przeszkodach w zawarciu małżeństwa przez 

w/w osoby proszony jest o skontaktowanie się z Kancelarią Parafialną 

PROGRAM 40-GODZINNEGO NABOŻEŃSTWA EUCHARYSTYCZNEGO 
 20.XII (niedziela), IVCIA

 NIEDZIELA ADWENTU 
 845, 1200, 1030, 1800  Msze św. z nauką rekolekcyjną 

 1300 – 1530  OSOBISTA ADORACJA 

NAJŚWIĘTSZEGO SAKRAMENTU 
 1500  Koronka do BOŻEGO MIŁOSIERDZIA 

 21-22.XII (poniedziałek-wtorek) 
 845, 1800  Msze św. z nauką rekolekcyjną 
 700  RORATY i wystawienie NAJŚWIĘTSZEGO SAKRAMENTU 

 ok. 745–845, 1700–1800  OSOBISTA ADORACJA 

NAJŚWIĘTSZEGO SAKRAMENTU 
SPOWIEDŹ 

 21.XII (poniedziałek)  815 – 1000, 1700 – 1900 

PROGRAM WIZYTACJI DUSZPASTERSKIEJ (KOLĘDA) 

DATA MIEJSCOWOŚĆ OD KOMENTARZ 

28.XII 
(poniedziałek) 

ŁĘG 930 
dwóch księży: 

jeden rozpocznie od strony Habdzina, 
drugi od Czernideł 

29.XII 
(wtorek) 

PIASKI 930 jeden ksiądz 

CZERNIDŁA 930 jeden ksiądz 

30.XII 
(środa) 

DĘBÓWKA 930 
dwóch księży: 

jeden rozpocznie od strony Podłęcza, 

drugi od Kawęczyna 

Księża proszą o podwożenie na kolędę i zewnętrzny znak, 
że wizyta naszych duszpasterzy jest OCZEKIWANA 

INTENCJE MSZALNE I MODLITEWNE 

21.XII 
(poniedziałek) 

700  

845 
† Aleksandry i Jana BĄCZKOWSKICH, 

Janiny i Władysława KUBAJKÓW 

1800 † Heleny i Władysława ZARZYCKICH 

22.XII 
(wtorek) 

700 o szczęśliwą operację i zdrowie dla Zuzanny ROMANEK 

845 
† Marianny i Tadeusza KANABUSÓW, 

zmarłych z rodzin NOGALÓW i KANABUSÓW 

1800  

23.XII 
(środa) 

700 
† Gabrieli, Franciszka, Wacława i Antoniego NOGALÓW, 

Heleny MAGDZIARZ  

1800  

24.XII 
(czwartek) 700 

w pewnej intencji 

dziękczynna, z racji imienin Adama, 
z prośbą o dalsze błogosławieństwo BOŻE 

25.XII 
(piątek) 

700 za Parafian 

845 
† Leona BRUDNIEWSKIEGO, jego rodziców i teściów, 

Władysławy i Ireny 

1030 

† Marianny i Stanisława WIŚNIEWSKICH, 

Anny i Andrzeja OSIADACZÓW, 

Kazimierza i Alicji PIEKARNIAKÓW, 

zmarłych z rodziny KŁOSZEWSKICH  

1200 † zmarłych z rodzin WYSZYŃSKICH, WALIGÓRÓW i CHRZANOWSKICH 

26.XII 
(sobota) 

845 † Zofii i Kazimierza BUJEŃCZYKÓW 

1030 
dziękczynna, z prośbą o błogosławieństwo BOŻE i potrzebne łaski, 

z racji 2 urodzin Hanny ŁUSZCZYŃSKIEJ i Szymona SZLASY 

1200 w intencji małżonków obchodzących swe jubileusze 

27.XII 
(niedziela) 

845 
† Natalii i Józefa WILCZAKÓW, 

Stanisława i Anny SKONIECKICH 

1030 
† Filipiny i Tadeusza ZIEMSKICH, 

Marianny i Stefana GOLBÓW i zmarłych z ich rodzin 

1200 
† Elżbiety i Józefa PIÓRECKICH, 

Janiny i Stanisława WASIAKÓW 

1800 
† Henryka i Genowefy BONDARYŃSKICH, 

Franciszka i Katarzyny STĘPNICKICH 

PATRON TYGODNIA: BŁ. PAWEŁ MELÉNDEZ Y GONZALO, MĘCZENNIK, DOKOŃCZENIE 
I nim został. W nocy z 22-23.XII.1936 bowiem, wraz ze swym synem Wojciechem, 
został zamordowany. 

Beatyfikował go św. Jan Paweł II, 11.III.2001, w gronie 233 męczenników 
lewackich szaleństw hiszpańskiej wojny domowej. (uroczystość 23 grudnia) 

il.: PAWEŁ MELÉNDEZ Y GONZALO; źródło: hagiopedia.blogspot.com 

Niech „ON będzie pokojem”Mi 5, 4a 
 wszystkim 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://hagiopedia.blogspot.com/2014_12_23_archive.html
http://www.swzygmunt.knc.pl/

