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Przyjście MESJASZA w chwale jest zatrzymane w każdej chwili historiipor. Rz 11, 31 do momentu uznania GO przez „całego Izraela”Rz 11, 26; Mt 23, 39, którego część 

została dotknięta „zatwardziałością”Rz 11, 25 w „niewierze”Rz 11, 20 w JEZUSA. 

Św. Piotr mówi do Żydów w Jerozolimie po Pięćdziesiątnicy: „Pokutujcie więc i nawróćcie się, aby grzechy wasze zostały zgładzone, aby nadeszły od PANA dni 

ochłody, aby też posłał wam zapowiedzianego MESJASZA, JEZUSA, którego niebo musi zatrzymać aż do czasu odnowienia wszystkich rzeczy, co od wieków 

przepowiedział BÓG przez usta SWOICH świętych proroków”Dz 3, 19-21. Św. Paweł kontynuuje za nim: „Jeżeli ich odrzucenie przyniosło światu pojednanie, 

to czymże będzie ich przyjęcie, jeżeli nie powstaniem ze śmierci do życia?”Rz 11, 15. 

Wejście „całości” IzraelaRz 11, 12 do zbawienia mesjańskiego, w ślad za wejściem „pełni pogan”Rz 11, 25, por. Łk 21, 24, pozwoli Ludowi BOŻEMU zrealizować „miarę 

wielkości według PEŁNI CHRYSTUSA”Ef 4, 13, gdy BÓG będzie „wszystkim we wszystkich”1 Kor 15, 28. [KKK, 664] 

PIERWSZA NIEDZIELA ADWENTU 

 

BUDOWA ARKI — Mistrz francuski 
ok. 1675, olejny na płótnie, 158.5 × 109 cm, Muzeum Sztuk Pięknych, Budapeszt; źródło: en.wikipedia.org 

Z KSIĘGI PROROKA IZAJASZAIz 2, 1-5 

Widzenie Izajasza, syna Amosa, dotyczące Judy i Jerozolimy: 

Stanie się na końcu czasów, 

że góra świątyni PANA 

stanie mocno na wierzchu gór 

i wystrzeli ponad pagórki. 

Wszystkie narody do niej popłyną, 

mnogie ludy pójdą i rzekną: 

„Chodźcie, wstąpmy na Górę PANA 

do świątyni BOGA Jakuba! 

Niech nas nauczy dróg swoich, 

byśmy kroczyli JEGO ścieżkami. 

Bo Prawo wyjdzie z Syjonu 

i słowo PANA z Jeruzalem”. 

ON będzie rozjemcą pomiędzy ludami 

i wyda wyroki dla licznych narodów. 

Wtedy swe miecze przekują na lemiesze, 

a swoje włócznie na sierpy. 

Naród przeciw narodowi nie podniesie miecza, 

nie będą się więcej zaprawiać do wojny. 

Chodźcie, domu Jakuba, 

postępujmy w światłości PANA! 

PSALM RESPONSORYJNYPs 122 (121), 1-2. 4-5. 6-7. 8-9 (R.: por. 1) 

REFREN: Idźmy z radością na spotkanie PANA 

Ucieszyłem się, gdy mi powiedziano: 

„Pójdziemy do domu PANA”. 

Już stoją nasze stopy 

w twoich bramach, Jeruzalem. 

Tam wstępują pokolenia PAŃSKIE, 

aby zgodnie z prawem Izraela wielbić imię PANA. 

Tam ustawiono trony sędziowskie, 

trony domu Dawida. 

Proście o pokój dla Jeruzalem: 

Niech żyją w pokoju, którzy cię miłują. 

Niech pokój panuje w twych murach, 

a pomyślność w twoich pałacach. 

Ze względu na braci moich i przyjaciół 

będę wołał: „Pokój z tobą”. 

Ze względu na dom PANA, BOGA naszego, 

modlę się o dobro dla ciebie. 

Z LISTU ŚW. PAWŁA APOSTOŁA DO RZYMIANRz 13, 11-14 

Bracia: 

Rozumiejcie chwilę obecną: teraz nadeszła dla was godzina powstania 

ze snu. 

Teraz bowiem zbawienie jest bliżej nas niż wtedy, gdyśmy uwierzyli. 

Noc się posunęła, a przybliżył się dzień. 

Odrzućmy więc uczynki ciemności, a przyobleczmy się w zbroję światła. 

Żyjmy przyzwoicie jak w jasny dzień: nie w hulankach i pijatykach, nie 

w rozpuście i wyuzdaniu, nie w kłótni i zazdrości. 

Ale przyobleczcie się w PANA JEZUSA CHRYSTUSA i nie troszczcie się zbytnio 

o ciało, dogadzając żądzom. 

AKLAMACJAPs 85 (84) 8 Alleluja, Alleluja, Alleluja 

Okaż nam, PANIE, łaskę swoją, 

i daj nam swoje zbawienie. 

SŁOWA EWANGELII WEDŁUG ŚW. MATEUSZAMt 24, 37-44 

JEZUS powiedział do swoich uczniów: 

»Jak było za dni Noego, tak będzie z przyjściem SYNA CZŁOWIECZEGO. 

Albowiem jak w czasie przed potopem jedli i pili, żenili się i za mąż 

wydawali aż do dnia, kiedy Noe wszedł do arki, i nie spostrzegli się, 

że przyszedł potop i pochłonął wszystkich, tak również będzie z przyjściem 

SYNA CZŁOWIECZEGO. 

Wtedy dwóch będzie w polu: jeden będzie wzięty, drugi zostawiony. 

Dwie będą mleć na żarnach: jedna będzie wzięta, druga zostawiona. 

Czuwajcie więc, bo nie wiecie, w którym dniu PAN wasz przyjdzie. 

A to rozumiejcie: Gdyby gospodarz wiedział, o której porze nocy złodziej 

ma przyjść, na pewno by czuwał i nie pozwoliłby włamać się do swego 

domu. 

Dlatego i wy bądźcie gotowi, bo w chwili, której się nie domyślacie, 

SYN CZŁOWIECZY przyjdzie«. 

PATRONKA TYGODNIA: ŚW. AURELIA Z ALEKSANDRII, MĘCZENNICA 
Na świat przyszła ok. 243 w Aleksandrii. 

O ojcu nie zachowały się żadne infor-
macje. Matką była Martana, chrześ-
cijanka. I to ona wychowała i wy-
kształciła córkę. 

Ok. 257 cesarz Walerianus I rozpoczął 
prześladowania chrześcijan. W Rzy-
mie śmierć poniosły kuzynki Martany, 
Adria i Paulina i ich dzieci. Martana 
i Aurelia zdecydowały się wówczas 
przenieść do Wiecznego Miasta, 

by zamieszkać w pobliżu ich grobu w katakumbach św. Sebastiana. 

W katakumbach częstym gościem bywał zaś szlachetnie urodzony Rzymianin, 
Klaudius Dionisius… dokończenie na odwrocie 

http://www.swzygmunt.knc.pl/
https://en.wikipedia.org/wiki/File:Franz%C3%B6sischer_Meister_um_1675_001.jpg
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INFORMACJE PARAFIALNE 
 27.XI (niedziela): I NIEDZIELA ADWENTU. 

 Rozpoczyna się czas duchowego przygotowania do jak 
najgłębszego przeżycia ŚWIĄT NARODZENIA PAŃSKIEGO. 

 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 można 
nabywać: 

 w zakrystii (po nabożeństwach); 
 w kancelarii parafialnej (w tygodniu). 

 Jeden z przedstawicieli grupy męskiej „W Połowie Drogi” 
– nasz parafianin – dzieli się doświadczeniami poszu-
kiwania odpowiedzi na dylematy co robić, gdy sukcesy 
zawodowe i rodzinne już nie wystarczają i pojawia się 
pytanie, co dalej z drugą połową życia? 
Otóż trzeba się – w męskim gronie – z tym zmierzyć 
i oddać Słowu BOŻEMU! 
Spotkania, moderowane przez ks. Proboszcza, we wtor-
ki, od 29.XI poczynając, o 1900. Zapraszamy! 

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

 2.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. 

 26.XII (poniedziałek): 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 i 26.XII, w 1. i 2. dzień Świąt 

Bożego Narodzenia – na sumie. Zgłoszenia do 16.XII w kan-

celarii. Przygotowanie dla rodziców i chrzestnych 18.XII 
po sumie, w kościele. 

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

20.XI Stanisław Paweł SOKULSKI, Kawęczyn  

JAM JEST ALFA I OMEGA, mówi PAN BÓG, KTÓRY JEST, KTÓRY BYŁ i KTÓRY PRZYCHODZI, WSZECHMOGĄCY 

ZAPOWIEDZI 
Zapowiedź II: Marcin SADOLEWSKI, kawaler z parafii pw. Narodzenia Najświętszej 

Maryi Panny w Komorowie, i Aleksandra Maria PSZKIT, panna z parafii 
tutejszej 

Zapowiedź I: Mariusz Tomasz RAJZER, kawaler z parafii pw. św. Józefa w Ursu-

sie i Dominika PIÓRECKA, panna z parafii tutejszej 
Ktokolwiek wiedziałby o przeszkodach w zawarciu małżeństwa przez 

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

INTENCJE MSZALNE I MODLITEWNE 

28.XI 
(poniedziałek) 

700 
† Zdzisława, Jarosława i Pawła GUTTÓW, 

zmarłych z rodzin GUTTÓW i SOĆKÓW 

1800 
† Edmunda KACHNIARZA, w 29. rocznicę śmierci, 

zmarłych rodziców KACHNIARZY i BRONIKÓW 

29.XI 
(wtorek) 

700 † Kazimierza HANULAKA 

1800 
† Józefy i Bronisława PRZYBOROWSKICH, 

Narcyzy i Ernesta 

30.XI 
(środa) 

700 † Krzysztofa KAFARY 

1800 † Anny, Jana, Marka i Józefa 

1.XII 
(czwartek) 

700 w pewnej intencji 

1800 † Haliny WIŚNIEWSKIEJ, w miesiąc po śmierci 

2.XII 
(piątek) 

700 † Krzysztofa KAFARY 

1545 o błogosławieństwo BOŻE dla Weroniki i Tymoteusza 

1800 o nawrócenie Anety i Szymona i dary DUCHA ŚWIĘTEGO 

3.XII 
(sobota) 

700 
† Józefa, Marianny, Mariana, Zdzisława i Jana ZDUŃCZYKÓW, 

Mieczysława ANTCZAKA 

1800 
† Anny i Wojciecha KOPYTÓW, 

Stanisława UŚNIACKIEGO 

4.XII 
(niedziela) 

845 
† Zbigniewa DOLATY, w 1. rocznicę śmierci, 

Haliny DOLATY, w 10. rocznicę śmierci 

1030 
† Mieczysława i Stefana KOMOSÓW, 

Emilii KURANOWSKIEJ, 

Rozalii i Władysława OSUCHÓW 

1200 † Wioletty SOBCZYŃSKIEJ 

1800 
† Marianny i Stanisława WIŚNIEWSKICH, 

Czesława, Anny i Władysława KŁOSZEWSKICH, 

Janiny i Donata BABICZÓW 

JAK DOBRZE ŻE ADWENT… 
Adwent jest jak wulkan 

nabrzmiewa 

pęcznieje 

jak ciasto drożdżowe 

albo 

jak brzuch RODZĄCEJ 

Nosimy w sobie nasze lęki i żale 

nadzieje i marzenia 

a kiedy zbliżają się 

święta 

to wszystko w nas rośnie 

potęguje się 

buzuje szaleje 

Nie uchowa się poprzednia 

chwiejna równowaga 

coś zwycięży 

weźmie górę 

Radość 

albo Gorycz 

tak właśnie 

Gorycz albo Radość 

któraś z tych przeważy 

przyfrunie Anioł Radości 

lub Anioł Smutku 

anioł szczęśliwy 

lub anioł zbuntowany 

zatriumfuje 

jak dobrze 

że Adwent zdarza się 

każdego roku 

że jeszcze nie raz… 

ORKISZ, Paweł (ur. 1955, Wadowice) 

il.: BRZEMIENNA MADONNA 

bazylika katedralna pw. Narodzenia Najświętszej Maryi Panny, Sandomierz; źródło: www.jcd.iq.pl 

PATRONKA TYGODNIA: ŚW. AURELIA Z ALEKSANDRII, MĘCZENNICA, DOKOŃCZENIE 
Klaudius Dionisius, którego rodzina szczyciła się wieloma senatorami, zako-
chał się w mającej ok. 16 lat Aurelii i poprosił o rękę. Wkrótce młodzi wzięli ślub… 

Po ślubie Klaudius – poganin – pod wpływem żony nawrócił się i przyjął chrzest. 

Kilka miesięcy później – prawd. ok. 260 – ktoś doniósł władzom, że Aurelia i jej matka 
są chrześcijankami. W Rzymie panował już Gallienus (Walerianus był w niewoli 
perskiej) ale prześladowania trwały i aleksandryjskie kobiety zostały aresztowane. 

Martana, jej siostra oraz Aurelia stanęły przed sądem. Sędzia – Secondianus – 
próbował je przekupić obiecując zaszczyty za oddanie czci bożkom. Odmówiły. 

Wszystkie trzy skazano więc na śmierć przez ścięcie. 

Aurelia była ostatnią. Zmuszono ją do obserwowania mordu swojej matki i ciotki… 

Następnego dnia, 2.XII.260, zaprowadzono ją na miejsce egzekucji i położono 
obok martwych ciał matki i ciotki, po czym ścięto mieczem… 

Klaudius Dionisius wykupił ciało żony. Złożył je w marmurowym grobowcu w kata-
kumbach Pryscylii. Obok ustawił pojemnik z krwią Aurelli na znak męczeństwa… 

Przez całe życie się grobowcem opiekował. Pod koniec życia przykrył go i pojem-
nik z krwią Aurelii marmurową płytą, na której wyrył napis: łac. „Clodius Dionysius 

Aureliae Alexandriae coniugi benemerenti fecit” (pl. „Klaudius Dionisius swą żonę 
Aurelię Aleksandryjską uhonorował”). 

1,500 lat później Wiktor Amadeusz kard. delle Lanze przeniósł relikwie Aurelii 
do Montanaro w prowincji turyńskiej. (uroczystość 2 grudnia) 

il. na odwrocie: SARKOFAG ŚW. AURELII Z ALEKSANDRII; Montanaro; źródło: www.ebay.it 

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 Michał BOGDAN 
 

http://www.jcd.iq.pl/materdei/artykul/1.Polska/16.%C5%9Awi%C4%99tokrzyskie/16.Sandomierz/3.Bazylika%20%20Katedralna%20%20Narodzenia%20%20NMP/2.Matka__Boska__Brzemienna.html
http://www.ebay.it/itm/Montanaro-Torino-Santa-Aurelia-Martire-Viaggiata-1924-TO0217-/261617851337
http://www.swzygmunt.knc.pl/

