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BOSKI zamysł OBJAWIENIA spełnia się równocześnie „przez wydarzenia i słowa wewnętrznie ze sobą powiązane”Sobór Watykański II, konst. Dei verbum, 2 oraz wyjaśniające się 

wzajemnie. Plan ten jest związany ze szczególną „pedagogią BOŻĄ”. BÓG stopniowo udziela się człowiekowi, przygotowuje go etapami na przyjęcie nadprzyro-

dzonego OBJAWIENIA, którego przedmiotem jest ON sam, a które zmierza do punktu kulminacyjnego w OSOBIE i posłaniu SŁOWA WCIELONEGO, JEZUSA CHRYSTUSA. 

Święty Ireneusz z Lyonu wielokrotnie mówi o tej pedagogii BOŻEJ, posługując się obrazem wzajemnego przyzwyczajania się do siebie BOGA i człowieka: „SŁOWO 

BOŻE zamieszkało w człowieku i stało się SYNEM CZŁOWIECZYM, by przyzwyczaić człowieka do objęcia BOGA, a BOGA do zamieszkiwania w człowieku, zgodnie 

z upodobaniem OJCA”św. Ireneusz, Adversus haereses, III, 20, 2; por. na przykład III, 17,1; IV, 12, 4; IV. 21, 3. [KKK, 53] 

TRZECIA NIEDZIELA ADWENTU 

 

ŚW. JAN CHRZCICIEL W WIĘZIENIU — FERNÁNDEZ, Jan de Navarrete (1526, Logroño – 1579, Toledo) 

1565-70, olejny na płótnie, 80×72 cm, Państwowe Muzeum Ermitaż, Sankt Petersburg; źródło: www.arthermitage.org 

Z KSIĘGI PROROKA IZAJASZAIz 35, 1-6a. 10 

Niech się rozweseli pustynia i spieczona ziemia, 

niech się raduje step i niech rozkwitnie! 

Niech wyda kwiaty jak lilie polne, 

niech się rozraduje także skacząc 

i wykrzykując z uciechy. 

Chwałą Libanu ją obdarzono, 

ozdobą Karmelu i Saronu. 

Oni zobaczą chwałę PANA, 

wspaniałość naszego BOGA. 

Pokrzepcie ręce osłabłe, 

wzmocnijcie kolana omdlałe! 

Powiedzcie małodusznym: 

„Odwagi! Nie bójcie się! 

Oto wasz BÓG, oto pomsta; 

przychodzi BOŻA odpłata; 

ON SAM przychodzi, aby was zbawić”. 

Wtedy przejrzą oczy niewidomych 

i uszy głuchych się otworzą. 

Wtedy chromy wyskoczy jak jeleń 

i język niemych wesoło krzyknie. 

I odkupieni przez PANA powrócą. 

Przybędą na Syjon z radosnym śpiewem, 

ze szczęściem wiecznym na twarzach. 

Osiągną radość i szczęście, 

ustąpi smutek i wzdychanie. 

PSALM RESPONSORYJNYPs 146 (145), 7. 8-9a. 9bc-10 (R.: por. Iz 35, 4) 

REFREN: Przybądź, o PANIE, aby nas wybawić 

BÓG dochowuje wierności na wieki, 

uciśnionym wymierza sprawiedliwość, 

Chlebem karmi głodnych, 

wypuszcza na wolność więźniów. 

PAN przywraca wzrok ociemniałym, 

PAN dźwiga poniżonych. 

PAN kocha sprawiedliwych, 

PAN strzeże przybyszów. 

Ochrania sierotę i wdowę, 

lecz występnych kieruje na bezdroża. 

PAN króluje na wieki, 

BÓG twój, Syjonie, przez pokolenia. 

Z LISTU ŚW. JAKUBA APOSTOŁAJk 5, 7-10 

Trwajcie cierpliwie, bracia, aż do przyjścia PANA. 

Oto rolnik czeka wytrwale na cenny plon ziemi, dopóki nie spadnie deszcz 

wczesny i późny. 

Tak i wy bądźcie cierpliwi i umacniajcie serca wasze, bo przyjście PANA jest 

już bliskie. 

Nie uskarżajcie się, bracia, jeden na drugiego, byście nie popadli pod sąd. 

Oto sędzia stoi przed drzwiami. 

Za przykład wytrwałości i cierpliwości weźcie, bracia, proroków, którzy 

przemawiali w imię PAŃSKIE. 

AKLAMACJAIz 61, 1 Alleluja, Alleluja, Alleluja 

DUCH PAŃSKI nade mną, 

posłał mnie głosić dobrą nowinę ubogim. 

SŁOWA EWANGELII WEDŁUG ŚW. MATEUSZAMt 11, 2-11 

Gdy Jan usłyszał w więzieniu o czynach CHRYSTUSA, posłał swoich uczniów 

z zapytaniem: 

„Czy TY jesteś TYM, który ma przyjść, czy też innego mamy oczekiwać?” 

JEZUS im odpowiedział: 

»Idźcie i oznajmijcie Janowi to, co słyszycie i na co patrzycie: niewidomi 

wzrok odzyskują, chromi chodzą, trędowaci doznają oczyszczenia, głusi 

słyszą, umarli zmartwychwstają, ubogim głosi się Ewangelię. 

A błogosławiony jest ten, kto we MNIE nie zwątpi». 

Gdy oni odchodzili, JEZUS zaczął mówić do tłumów o Janie: 

»Coście wyszli oglądać na pustyni? 

Trzcinę kołyszącą się na wietrze? 

Ale coście wyszli zobaczyć? 

Człowieka w miękkie szaty ubranego? Oto w domach królewskich są ci, 

którzy miękkie szaty noszą. 

Po coście więc wyszli? Proroka zobaczyć? 

Tak, powiadam wam, nawet więcej niż proroka. 

On jest tym, o którym napisano: Oto JA posyłam MEGO wysłańca przed 

TOBĄ, aby CI przygotował drogę. 

Zaprawdę powiadam wam: Między narodzonymi z niewiast nie powstał 

większy od Jana Chrzciciela. 

Lecz najmniejszy w królestwie niebieskim większy jest niż on«. 

PATRONKA TYGODNIA: BŁ. MARIA BERNADETA TERESA BANJA, MĘCZENNICA 

Teresa Banja na świat przyszła 18.VII.1912 w Veliki Grđevac, 
w Chorwacji, wówczas należącej do Austro-Węgier. 

Była 12 z 13 dzieci (6 zmarło w dzieciństwie) głęboko religijnej 
węgierskiej rodziny Józefa i Teresy z domu Kovač, którzy wy-
emigrowali do Chorwacji. Ojciec pracował na roli i zajmo-
wał się garbarstwem, natomiast matka utrzymywała dom. 

Dzieciństwo i młodość spędziła w rodzinnej miejscowości. 

29.VI.1929 wstąpiła – z błogosławieństwem rodziców – do Zgro-
madzenia Córek Bożej Miłości w Koprywnicy. Jeszcze tego 
samego roku przeniesiona została do Sarajewa w Bośni. 

Po okresie postulatu założyła zakonne szaty, przyjęła imię 
Marii Bernadety i w VIII.1930 rozpoczęła nowicjat. 

15.VII.1932 złożyła śluby zakonne. 

http://www.swzygmunt.knc.pl/
http://www.arthermitage.org/Juan-Fernandez-de-Navarrete/St-John-the-Baptist-in-the-Prison.html
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INFORMACJE PARAFIALNE 
 Trwa ADWENT. 

 RORATY w dni powszednie o 700. 
 11-13.XII (niedziela-wtorek): Tradycyjne 40-GODZINNE NABO-

ŻEŃSTWO EUCHARYSTYCZNE połączone z REKOLEKCJAMI 

ADWENTOWYMI. Prowadzi ks. Marcin FALKOWSKI. 

PROGRAM 40–GODZINNEGO NABOŻEŃSTWA EUCHARYSTYCZNEGO 

 11.XII (niedziela), III NIEDZIELA ADWENTU 
 845, 1200, 1030,1800  Msze św. z nauką rekolekcyjną 
 1300 – 1530  wystawienie i osobista adoracja 

NAJŚWIĘTSZEGO SAKRAMENTU 
 1500  Koronka do BOŻEGO MIŁOSIERDZIA 

 12–13.XII (poniedziałek–wtorek) 
 700  RORATY 

 845, 1800  Msze św. z nauką rekolekcyjną 
 745

(po Roratach)–845, 1700–1800  wystawienie i osobista 
adoracja NAJŚWIĘTSZEGO SAKRAMENTU 

SPOWIEDŹ (SAKRAMENT POKUTY) 
 12.XII (poniedziałek)  815 – 1000, 1700 – 1900 

 11.XII (niedziela): III NIEDZIELA ADWENTU. 
 Harcerze ze 60. i 148. szczepu WDHiZ im. Tadeusza Za-

wadzkiego „Zośki” przynoszą do naszej parafii Betlejem-
skie Światło Pokoju, zapalone w Grocie Narodzenia Pań-
skiego. Przekazanie Światła na Mszy św. o 845. 

 Caritas Polska po raz 23. organizuje „Wigilijne Dzieło Po-
mocy Dzieciom” – pod hasłem „Płomień Miłosierdzia” – 
rozprowadzając świece. Uzyskane środki przeznaczane 
są na całoroczne dożywianie dzieci w szkołach, przed-
szkolach, świetlicach, etc.; na pomoc edukacyjną i letni 
wypoczynek. Zachęcamy! do nabywania świec. 

 Parafialny zespół Caritas prowadzi: 

 zbiórkę produktów żywnościowych i artykułów che-

micznych. Kosze do składania darów – przy ołtarzu 
MATKI BOŻEJ NIEUSTAJĄCEJ POMOCY. 

 sprzedaż świec wigilijnych, sianka oraz ręcznie wyko-
nanych pocztówek świątecznych. Pocztówki wyłożone 
są 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! 

 16.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! 
 18.XII (niedziela): IV NIEDZIELA ADWENTU. 

 spotkanie rodziców dzieci 1.-komunijnych po Mszy św. o 1800. 
 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 swojego małżeństwa. 
 Chrzty w grudniu 25.XII, w 1. dzień Świąt Bożego Naro-

dzenia – na sumie, a 26.XII, 2. dzień Świąt, na Mszy św. 

o 1030. Zgłoszenia do 16.XII w kancelarii. Przygotowanie 
dla rodziców i chrzestnych 18.XII po sumie, w kościele. 

 Opłatki można nabywać: 

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

 11–17.II.2017: Parafialny wyjazd dla dzieci i młodzieży 
do Zwardonia. Więcej informacji: u ks. Michała. 

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

4.XII Konrad Artur RĘBIŚ, Cieciszew  

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

ZAPOWIEDZI 
Zapowiedź II: Marek ŚWIĘCH, kawaler z parafii pw. Świętej Trójcy w Kołbieli, 

i Klaudia KROKOWSKA, 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 

12.XII 
(poniedziałek) 

700  

845 † rodziców KUBAJKÓW i BĄCZKOWSKICH 

1800 † Jadwigi i Stefana JANUSZÓW, w 8. rocznicę śmierci 

13.XII 
(wtorek) 

700  

845 
† Marianny i Tadeusza KANABUSÓW, 

zmarłych z rodzin NOGALÓW i KANABUSÓW 

1800 w pewnej intencji 

14.XII 
(środa) 

700  

1800 
† Bolesława MILEWSKIEGO, w 45. rocznicę śmierci, 

Michała i Piotra MILEWSKICH 

15.XII 
(czwartek) 

700  

1800 † Jana RAWSKIEGO, w 2. rocznicę śmierci 

16.XII 
(piątek) 

700  

1800 † Apolonii KOWALCZYK, w 1. rocznicę śmierci 

17.XII 
(sobota) 

700  

1800 
† Adama JONASZA, Adama KOWALCZYKA, 

zmarłych z rodzin KRÓLÓW, JONASZÓW i JARMOŁÓW 

18.XII 
(niedziela) 

845 
† Tadeusza i Jerzego ANUSZEWSKICH, 

zmarłych z rodzin ANUSZEWSKICH i MARCÓW 

1030 † Krystyny, Sylwestra i Wojciecha WENCŁAWIAKÓW 

1200 
† Adama i Elżbiety WILCZAKÓW, 

Aleksandry KAMIŃSKIEJ 

1800 
† Kazimierza MAGDZIARZA, w 4. rocznicę śmierci, 

jego zmarłych rodziców, 

siostry Zofii 

ELEGIA GRUDNIOWA… 
Więc zabrali ci przyjaciół 

Tak po prostu w środku nocy 

Którą sam przeżyłeś jakoś 

W osobowym śpiąc pociągu 

Rano przywiózł cię do miasta 

Jakiś osobowy pociąg 

Dowiedziałeś się: przyjaciół 

Zabierali w środku nocy 

A więc znowu nie wrócimy 

Na czas jakiś do mieszkania 

– Przecież tak już chyba było 

Czy wciąż musi być tak samo? 

Za trzy dni zabiją ludzi 

Wczoraj wzięli ci przyjaciół 

Puste okna naszych mieszkań 

Tajniak w bramie, Fiat przed bramą 

Za trzy dni zabiją ludzi 

tak po prostu przed kopalnią 

mundurowa kukła powie 

że zginęli znowu ludzie 

– Przecież tak już chyba było 

czy wciąż musi być tak samo? 

– O tym, że zabili ludzi 

znowu będą mówić „Grudzień”? 

Szkoda, że się znowu skończy 

Tak jak w wierszu przyjaciela 

Szkoda, widać tak być musi 

Krew w ubrania ludzi wsiąknie 

– Więc te same znów napisy 

Na papierze i kamieniu? 

– Więc znów musi ktoś umierać 

By ktoś inny żyć mógł godnie? 

Czy znów ludzie będą patrzeć, 

W szklany ekran szklanym wzrokiem 

– Szkoda, że się tak skończyło 

Przecież mogło być inaczej 

Czy powieszą na latarniach, 

Czy potrafią wam wybaczyć, 

Czy po prostu w szklany ekran 

Szklanym wzrokiem będą patrzeć?… 

KELUS, Jan Krzysztof (ur. 1942, Warszawa) 

PATRONKA TYGODNIA: BŁ. MARIA BERNADETA TERESA BANJA, MĘCZENNICA, DOKOŃCZENIE 

W X.1932 skierowana został do Pale k. Sarajewa. Tam posługiwała jako kucharka. 
Zapamiętano jej modlitewny śpiew podczas przygotowywania posiłków… 

„Była sercem i krwioobiegiem małej społeczności zakonnej w Pale” – wspominała 
współsiostra. Inna zapisała: „Była wierna w rzeczach najmniejszych”… 

Podczas II wojny światowej w XII.1941 do Pale podeszli serbscy czetnicy. Maria 
Bernadeta miała wówczas szansę uratowania się, ale została ze współsiostrami… 

11.XII.1941 czetnicy obrabowali dom zgromadzenia i zmusili pięć sióstr zakonnych 
do marszu, przez góry, w mrozie do -25

o
C, do oddalonego o ok. 65 km Goražde. 

Najstarszą porzucono po drodze (i potem zamordowano). Pozostałe 15.XII.1941 
dotarły do końca krzyżowej drogi. Zamknięto je na drugim piętrze baraku… 

Wieczorem wpadło kilku pijanych czetników. Siostry, broniąc się, wyskoczyły 
przez okno. Oprawcy prawd. pokaleczone zakonnice dobili bagnetami i nożami… 

Świadkowie słyszeli głosy wzywające „Jezusa”, „Maryję” i „św. Józefa”… 

Ciała pijani czetnicy zepchnęli na pokrywający brzeg rzeki Driny lód. 

Następnego dnia ciała zepchnięto do niezamarzniętej części rzeki. Popłynęły 
w dół, wśród wielu zwłok, ofiar rzezi tych dni, w kierunku Morza Czarnego… 

Z woli Benedykta XVI Drińskie męczennice zostały 24.IX.2011 beatyfikowane 
w Sarajewie… (uroczystość 15 grudnia) 

il. na odwrocie: MARIA BERNADETA TERESA BANJA; źródło: sveci.net/index.php 

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://sveci.net/index.php/component/content/article/2-uncategorised/3082-blazena-marija-bernadeta-banja
http://www.swzygmunt.knc.pl/

