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Zaniepokojenie wywoływał niekiedy fakt milczenia Ewangelii św. Marka i Listów Nowego Testamentu o dziewiczym poczęciu przez MARYJĘ. Można było także 

stawiać sobie pytanie, czy nie chodzi tu o jakieś legendy lub konstrukcje teologiczne bez podstaw historycznych. 

Trzeba na to odpowiedzieć, że wiara w dziewicze poczęcie JEZUSA spotkała się z żywą opozycją, drwinami i niezrozumieniem ze strony niewierzących, żydów 

i poganpor. św. Justyn, Dialogus cum Tryphone Judaeo, 99, 7; Orygenes, Contra Celsum,1, 32, 69 i in. Nie była ona motywowana mitologią pogańską czy jakąś adaptacją ówczesnych idei. 

Sens tego wydarzenia jest dostępny tylko dla wiary, która widzi go „w powiązaniu tajemnic między sobą”Sobór Watykański I: DS 3016, w całości misteriów CHRYSTUSA, 

od Wcielenia aż do Paschy. Już św. Ignacy Antiocheński świadczy o tym powiązaniu: „Książę tego świata nie znał dziewictwa MARYI i JEJ rozwiązania, 

jak również śmierci PANA; te trzy niezwykłe tajemnice wypełniły się w milczeniu BOGA”św. Ignacy Antiocheński, Epistula ad Ephesios, 19, 1; por. 1 Kor 2, 8. [KKK, 498] 

CZWARTA NIEDZIELA ADWENTU 

 

SEN ŚW. JÓZEFA — MENGS, Antoni Rafael (1728, Uście nad Łabą – 1779, Rzym) 

1773/4, olejny na dębowej desce, 114×86 cm, Gemäldegalerie, Wiedeń; źródło: idlespeculations-terryprest.blogspot.com 

Z KSIĘGI PROROKA IZAJASZAIz 7, 10-14 

PAN przemówił do Achaza tymi słowami: 

»Proś dla siebie o znak od PANA, BOGA twego, czy to głęboko w Szeolu, 

czy to wysoko w górze«. 

Lecz Achaz odpowiedział: „Nie będę prosił i nie będę wystawiał PANA 

na próbę”. 

Wtedy rzekł Izajasz: 

„Słuchajcie więc, domu Dawidowy: 

Czyż mało wam 

naprzykrzać się ludziom, 

iż naprzykrzacie się także mojemu BOGU? 

Dlatego PAN sam da wam znak: 

Oto PANNA pocznie i porodzi SYNA, 

i nazwie GO imieniem EMMANUEL”. 

PSALM RESPONSORYJNYPs 24 (23), 1-2. 3-4. 5-6 (R.: por. 7c i 10b) 

REFREN: Przybądź, o PANIE, Tyś jest KRÓLEM chwały 

Do PANA należy ziemia i wszystko, co ją napełnia, 

świat i jego mieszkańcy. 

Albowiem ON go na morzach osadził 

i utwierdził ponad rzekami. 

Kto wstąpi na górę PANA, 

kto stanie w JEGO świętym miejscu? 

Człowiek rąk nieskalanych i czystego serca, 

który nie skłonił swej duszy ku marnościom 

i nie przysięgał fałszywie. 

On otrzyma błogosławieństwo od PANA 

i zapłatę od BOGA, swego ZBAWCY. 

Oto pokolenie tych, którzy GO szukają, 

którzy szukają oblicza BOGA Jakuba. 

Z LISTU ŚW. PAWŁA APOSTOŁA DO RZYMIANRz 1, 1-7 

Paweł, sługa CHRYSTUSA JEZUSA, z powołania apostoł, przeznaczony do gło-

szenia Ewangelii BOŻEJ, którą Bóg przedtem zapowiedział przez swoich 

Proroków w Pismach świętych. 

Jest to Ewangelia o JEGO SYNU, pochodzącym według ciała z rodu Dawida, 

a ustanowionym według DUCHA ŚWIĘTOŚCI przez powstanie z martwych 

pełnym mocy SYNEM BOŻYM, o JEZUSIE CHRYSTUSIE, PANU naszym. 

Przez NIEGO otrzymaliśmy łaskę i urząd apostolski, aby ku chwale JEGO 

imienia pozyskiwać wszystkich pogan dla posłuszeństwa wierze. 

Wśród nich jesteście i wy powołani przez JEZUSA CHRYSTUSA. 

Do wszystkich przez Boga umiłowanych, powołanych świętych, którzy 

mieszkają w Rzymie: łaska wam i pokój od BOGA, OJCA naszego, i PANA 

JEZUSA CHRYSTUSA. 

AKLAMACJAMt 1, 23 Alleluja, Alleluja, Alleluja 

Oto DZIEWICA pocznie i porodzi SYNA, 

któremu nadadzą imię EMMANUEL, 

to znaczy BÓG z nami. 

SŁOWA EWANGELII WEDŁUG ŚW. MATEUSZAMt 1, 18-24 

Z narodzeniem JEZUSA CHRYSTUSA było tak. 

Po zaślubinach MATKI JEGO, MARYI, z Józefem, wpierw nim zamieszkali 

razem, znalazła się brzemienną za sprawą DUCHA ŚWIĘTEGO. 

Mąż JEJ, Józef, który był człowiekiem prawym i nie chciał narazić JEJ 

na zniesławienie, zamierzał oddalić JĄ potajemnie. 

Gdy powziął tę myśl, oto anioł PAŃSKI ukazał mu się we śnie i rzekł: 

„Józefie, synu Dawida, nie bój się wziąć do siebie MARYI, twej MAŁŻONKI; 

albowiem z DUCHA ŚWIĘTEGO jest to, co się w NIEJ poczęło. 

Porodzi SYNA, któremu nadasz imię JEZUS, ON bowiem zbawi swój lud 

od jego grzechów”. 

A stało się to wszystko, aby się wypełniło słowo PAŃSKIE powiedziane przez 

proroka: 

Oto DZIEWICA pocznie i porodzi SYNA, któremu nadadzą imię EMMANUEL, 

to znaczy „BÓG z nami”. 

Zbudziwszy się ze snu, Józef uczynił tak, jak mu polecił anioł PAŃSKI: wziął 

swoją MAŁŻONKĘ do siebie. 

PATRON TYGODNIA: BŁ. RENAT DUBROUX, MĘCZENNIK 

Na świat przyszedł 28.XI.1914 w wiosce Haroué w regionie 
Lotaryngii, w północno-wschodniej Francji. 

Był 4 z 6 dzieci Juliusza Renata, zajmującego się handlem 
drewnem i został wychowany w głębokiej wierze. 

8.I.1939 został wyświęcony przez bpa Ludwika Mar-mottin 
na kapłana diecezji Saint-Dié. 

Następnie był wikariuszem parafii Chantraine. Po kilku 
miesiącach został kapelanem wojskowym. Podczas 
niemieckiej inwazji w 1940 odznaczył się odwagą i otrzymał 
fr. La Croix de Guerre. Po klęsce Francji był więźniem 
w Sarrebourg, ale wkrótce powrócił do Chantraine. Tam 
opiekował się dziećmi i młodzieżą. 

10.X.1943 wstąpił do stowarzyszenia Misji Zagranicznych 
w Paryżu MEP i wyjechał na misje. W latach 1946-8 był kapelanem francuskiej 
kolonii na Półwyspie Indochińskim, gdzie trwała tzw. I wojna indochińska. 

Następnie do 1954 prowadził misję Ban Namdik w Laosie. Katechizował, kształcił 
katechetów, ale i pomagał w pracach gospodarskich, wycince drzew… 

Nigdy nie rozstawał się z brewiarzem. Każdego dnia – nawet w środku buszu – 
odprawiał Mszę św. W czasie wolnym zajmował się wędkarstwem i polowa-
niami… dokończenie na odwrocie 

http://www.swzygmunt.knc.pl/
http://idlespeculations-terryprest.blogspot.com/2015/03/the-dream-of-st-joseph.html
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INFORMACJE PARAFIALNE 
 Trwa ADWENT. 

 RORATY w dni powszednie o 700. W sposób szczególny 
zapraszamy! dzieci i młodzież. To okazja do wspólnego 

przeżywania ADWENTU i podejmowania adwentowych za-
dań. Przynieśmy lampiony, symbolizujące rozpraszanie 
ciemności i gotowość na przyjście PANA. Prawdziwym 
ŚWIATŁEM rozpraszającym ciemności zła i grzechu jest 
CHRYSTUS, na którego przyjście się przygotowujemy! 

 18.XII (niedziela): IV 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. 

 Spotkanie rodziców dzieci 1.-komunijnych po Mszy św. o 1800. 
 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 sianka oraz ręcznie wykonanych pocz-
tówek 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! 

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

 24.XII (sobota): Wigilia: 

 Ostatnie RORATY o 700. 
 Mszy św. o 1800, tradycyjnie, nie będzie. 

 25.XII (niedziela): Uroczystość Narodzenia Pańskiego: 

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

 26.XII (poniedziałek): 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. 

 27.XII (wtorek): Rozpoczęcie wizytacji duszpasterskiej – KOLĘ-
DY. Za wszystkie ofiary Księża z góry składają serdeczne Bóg 

zapłać! Program  po prawej. 
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). 

 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. Przygotowanie 18.XII po sumie, w kościele. 

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

ODESZLI 
W ostatnim czasie odszedł z naszego grona: 

śp. Jan LATOSZEK  2.XII.2016 l. 90 

Wieczne odpoczywanie racz Mu dać PANIE! 

PROGRAM WIZYTACJI DUSZPASTERSKIEJ (KOLĘDA) 

DATA MIEJSCOWOŚĆ OD KOMENTARZ 

27.XII 
(wtorek) 

ŁĘG 930 
dwóch księży: 

jeden rozpocznie od strony Habdzina, 
drugi od Czernideł 

28.XII 
(środa) 

PIASKI 930 jeden ksiądz 

CZERNIDŁA 930 jeden ksiądz 

29.XII 
(czwartek) 

DĘBÓWKA 930 
dwóch księży: 

jeden rozpocznie od strony Podłęcza, 

drugi od Kawęczyna 

30.XII 
(piątek) 

PODŁĘCZE 930 dwóch księży 

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

INTENCJE MSZALNE I MODLITEWNE 

19.XII 
(poniedziałek) 

700 o łaskę zdrowia i potrzebne łaski dla Marianny 

1800 † Wojciecha NALEŻYTEGO, w miesiąc po śmierci 

20.XII 
(wtorek) 

700  

1800 † Jana FRANKOWSKIEGO 

21.XII 
(środa) 

700  

1800  

22.XII 
(czwartek) 

700  

1800 
dziękczynna, z racji 1. rocznicy urodzin Antoniego 

i 3. rocznicy urodzin Hanny i Szymona, 

z prośbą o błogosławieństwo BOŻE dla całej rodziny 

23.XII 
(piątek) 

700 
† Gabrieli, Franciszka, Wacława i Antoniego NOGALÓW, 

Heleny MAGDZIARZ 

1800  

24.XII 
(sobota) 700 

w pewnej intencji 

o błogosławieństwo BOŻE dla ks. Adama, z racji imienin 

25.XII 
(niedziela) 

000 za Parafian 

845 † Zofii i Kazimierza BUJEŃCZYKÓW 

1030 † Lecha OPALIŃSKIEGO, w 13. rocznicę śmierci 

1200 † Zygmunta ŁOPACIŃSKIEGO, w 23. rocznicę śmierci 

KOLĘDA 2010 - POKAŻ NA NOWO DROGĘ DO BETLEJEM… 
Pomóż nam PANIE odkryć krzyż na nowo 

Pomóż w stajence odnaleźć nadzieję 

Pomóż odzyskać wiarę w szczere słowo 

Pokaż na nowo drogę do Betlejem 

Przebacz nam BOŻE że my słabi duchem 

Przebacz że wolność ubrana w pogardę 

Przebacz że wiara dzisiaj marnym puchem 

Że przy TWYM grobie znowu pełnią wartę 

Spójrz dobry OJCZE na polską Golgotę 

Zobacz przybito DZIECIĘ TWE do krzyża 

Świst stali przygnał zdrajców i hołotę 

Herod pod krzyżem pamięci ubliża 

Zapomnij PANIE żeśmy to widzieli 

Żeśmy nie rzekli to Piłata wina 

Że pamięć obca o tych co zginęli 

Że świat nie woła w imię OJCA i Syna 

Wtem głos się zjawi sponad istnień ludzkich 

Głos milionów spod ziemi powstanie 

Przez pamięć krzyża ocalcie ten naród 

Naszych patriotów rzucanych na szaniec 

Pomóż nam PANIE odkryć krzyż na nowo 

Pomóż w stajence odnaleźć nadzieję 

Pomóż odzyskać wiarę w szczere słowo 

Pokaż na nowo drogę do Betlejem 

ŁEMPICKA, Dominika 

PATRON TYGODNIA: BŁ. RENAT DUBROUX, MĘCZENNIK, DOKOŃCZENIE 

7.V.1954 Francja przegrała wojnę z wietnamską partyzantką Việt Minh. Laos od-
zyskał niepodległość, ale ta przerodziła się w wojnę domową, w której główną rolę 
grała partyzantka Pathet Lao, wspierana przez komunistyczny Wietnam i Rosję. 

Tymczasem Renat, po powrocie ze zdrowotnych wakacji we Francji (VII.1954 
do IX.1955), posługiwał w dystrykcie Nong Khen, na północ od miasta Pakse. 

W sobotę, 19.XII.1959, przebywał w wiosce Palay, ok. 30 km od Pakse. W malutkiej 
zakrystii spotkał się z katechetami. I wówczas z zewnątrz padły dwa strzały… 

Został zdradzony. Śmierć poniósł na miejscu… 

Pochowany został 21.XII.1959 w Pakse. 

Beatyfikował go 11.XII.2016, w stolicy Laosu Wientian, w gronie 17 ofiar Pathet 
Lao, z woli papieża Franciszka, Anioł kard. Amato. (uroczystość 19 grudnia) 
il. na odwrocie: RENAT DUBROUX; źródło: www.omiworld.org 

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.omiworld.org/en/photo-gallery/martyrs-of-laos/
http://www.swzygmunt.knc.pl/

