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„Nie popaść w pokuszenie” zakłada decyzję serca: 

 Bo gdzie jest twój skarb, tam będzie i serce twoje… Nikt nie może dwom panom służyć«Mt 6, 21. 24. 

 „Mając życie od DUCHA, do DUCHA się też stosujmy”Ga 5, 25). 

W tym „przyzwoleniu” na DUCHA ŚWIĘTEGO OJCIEC udziela nam sił. 

 „Pokusa nie nawiedziła was większa od tej, która zwykła nawiedzać ludzi. 

 Wierny jest BÓG i nie dozwoli was kusić ponad to, co potraficie znieść, lecz zsyłając pokusę, równocześnie wskaże sposób jej pokonania, abyście mogli 

przetrwać”1 Kor 10,13. 

Taka walka i takie zwycięstwo są jednak możliwe tylko dzięki modlitwie. 

Dzięki swojej modlitwie JEZUS jest zwycięzcą kusiciela, od pierwszego kuszeniapor. Mt 4, 1-11 aż do ostatniej walki w chwili agoniipor. Mt 26, 36-44. 

W tej prośbie do naszego OJCA CHRYSTUS jednoczy nas ze swoją walką i swoją agonią. 

Usilniepor. Mk 13, 9. 23. 33-37; 14, 38; Łk 12, 35-40 przypomina nam, byśmy w jedności z NIM zachowywali czujność serca. 

Czujność jest „gotowością serca” i JEZUS prosi OJCA, by zachował nas w JEGO imieniuJ 17,11. 

DUCH ŚWIĘTY bez przerwy pobudza nas do tej czujnościpor. 1 Kor 16,13; Kol 4, 2;1 Tes 5, 6;1 P 5, 8. 

Prośba ta ukazuje całą swoją dramatyczność w odniesieniu do ostatecznego kuszenia w naszej walce na ziemi; jest to prośba o wytrwanie aż do końca. 

 »Przyjdę jak złodziej. 

 Błogosławiony, który czuwa!«Ap 16,15. [KKK, 2848–2849] 

PIERWSZA NIEDZIELA ADWENTU 

Z KSIĘGI PROROKA IZAJASZAIZ 63, 16B-17. 19B; 64, 2B-7 

Ty, PANIE, jesteś naszym ojcem, odkupiciel nasz – to TWOJE imię odwieczne. 

Czemu, o PANIE, dozwalasz nam błądzić z dala od TWOICH dróg, tak iż serca 

nasze stają się nieczułe na bojaźń przed TOBĄ? 

Odmień się przez wzgląd na TWOJE sługi i na pokolenia TwoJego dziedzictwa. 

Obyś rozdarł niebiosa i zstąpił – przed TOBĄ zatrzęsłyby się góry. 

Zstąpiłeś: 

przed TOBĄ zatrzęsły się góry. ani ucho nie słyszało, ani oko nie widziało, 

żeby jakiś bóg poza TOBĄ czynił tyle dla tego, co w nim pokłada ufność. 

Obyś wychodził naprzeciw tym, co radośnie pełnią sprawiedliwość i pamię-

tają o TWYCH drogach. 

Oto TY zawrzałeś gniewem, bo grzeszyliśmy przeciw TOBIE od dawna i byliśmy 

zbuntowani. 

My wszyscy byliśmy skalani, a wszystkie nasze dobre czyny jak skrwawiona 

szmata. 

My wszyscy opadliśmy zwiędli jak liście, a nasze winy poniosły nas jak 

wicher. 

Nikt nie wzywał TWOJEGO imienia, nikt się nie zbudził, by się chwycić CIEBIE. 

Bo skryłeś TWOJE oblicze przed nami i oddałeś nas w moc naszej winy. a jed-

nak, PANIE, TY jesteś naszym ojcem. 

My jesteśmy gliną, a TY naszym TWÓRCĄ. 

Wszyscy jesteśmy dziełem rąk TWOICH. 

PSALM RESPONSORYJNYPS 80 (79), 2AC I 3B. 15-16. 18-19 (R.: POR. 4) 

REFREN: Odnów nas, BOŻE, i daj nam zbawienie 

Usłysz, PASTERZU IZRAELA, 

Ty, który zasiadasz nad cherubami! 

Wzbudź SWĄ potęgę 

i przyjdź nam z pomocą. 

Powróć, BOŻE zastępów, 

wejrzyj z nieba, spójrz i nawiedź tę winorośl. 

Chroń to, co zasadziła TWOJA prawica, 

latorośl, którą umocniłeś dla SIEBIE. 

Wyciągnij rękę nad mężem TWEJ 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 PIERWSZEGO LISTU ŚW. PAWŁA APOSTOŁA DO KORYNTIAN1 KOR 1, 3-9 

Bracia: 

Łaska wam i pokój od BOGA OJCA naszego i PANA JEZUSA CHRYSTUSA! 

BOGU mojemu dziękuję wciąż za was, za łaskę daną wam w CHRYSTUSIE 

JEZUSIE. 

W NIM to bowiem zostaliście wzbogaceni we wszystko: we wszelkie słowo 

i wszelkie poznanie, bo świadectwo CHRYSTUSOWE utrwaliło się w was. 

Nie doznajecie tedy braku żadnej łaski, oczekując objawienia się PANA 

naszego, JEZUSA CHRYSTUSA. 

ON też będzie umacniał was aż do końca, abyście byli bez zarzutu w dzień 

PANA naszego, JEZUSA CHRYSTUSA. 

Wierny jest BÓG, który powołał was do współuczestnictwa z SYNEM swoim, 

JEZUSEM CHRYSTUSEM, PANEM naszym. 

AKLAMACJAPS 85 (84), 8 ALLELUJA, ALLELUJA, ALLELUJA 

Okaż nam, PANIE, łaskę swoją 

i daj nam SWOJE zbawienie. 

 

DŁONIE W MODLITWIE — DÜRER, Albrecht (1471, Norymberga – 1528, Norymberga) 

ok. 1508, szkic, pióro i atrament, 29.1×19.7 cm, Albertina, Wiedeń; źródło: en.wikipedia.org 

SŁOWA EWANGELII WG ŚW. MARKAMK 13, 33-37 

Jezus powiedział do swoich uczniów: 

»Uważajcie, czuwajcie, bo nie wiecie, kiedy czas ten nadejdzie. 

Bo rzecz ma się podobnie jak z człowiekiem, który udał się w podróż. 

zostawił swój dom, powierzył swym sługom staranie o wszystko, 

każdemu wyznaczył zajęcie, a odźwiernemu przykazał, żeby czuwał. 

Czuwajcie więc, bo nie wiecie, kiedy pan domu przyjdzie: 

z wieczora czy o północy, 

czy o pianiu kogutów, czy rankiem. 

By niespodzianie przyszedłszy, nie zastał was śpiących. 

Lecz co wam mówię, do wszystkich mówię: 

Czuwajcie!« 

http://www.swzygmunt.knc.pl/
https://en.wikipedia.org/wiki/Praying_Hands_(Dürer)


 

 NNN RRR    XXXLLLIII XXX///222000111777    (((888111666)))    
 

Wyd. Redakcja parafia św. Zygmunta, ul. Wiślana 85, 05-507, Słomczyn strona — 2 — 
Nakład: 400 egz. 3 grudnia AD 2017 

INFORMACJE PARAFIALNE 
 3.XII (niedziela): I NIEDZIELA ADWENTU — 1. NIEDZIELA MIESIĄCA. 

 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). 

 Po sumie adoracja NAJŚWIĘTSZEGO SAKRAMENTU. 
 Po adoracji spotkanie Kół Żywego Różańca. 
 Parafialny zespół Caritas rozpoczyna: 

 zbiórkę produktów żywnościowych i artykułów che-
micznych do specjalnie wystawionych koszy. 

 kiermasz – na stoisku można nabywać dewocjonalia, 
modlitewniki, świece wigilijne oraz pocztówki 
świąteczne… 

Akcja trwać będzie przez trzy kolejne niedziele Adwentu. 
Dary i dochód ze sprzedaży przeznaczone zostaną 
na pomoc dla najuboższych mieszkańców naszej parafii. 
Za wszystkie dary – serdeczne Bóg zapłać! 

 8.XII (piątek): Uroczystość NIEPOKALANEGO POCZĘCIA NAJŚWIĘTSZEJ 

MARYI PANNY. 

 Msze św. o 700 i 1800. 
 W tym dniu nie obowiązuje post. 

 9.XII (sobota): 
 WYPOMINKI o 1715. 
 Msza św. za zmarłych polecanych w WYPOMINKACH o 1800. 

 10.XII (niedziela): II NIEDZIELA ADWENTU. 
 Dzień modlitwy za Kościół na Wschodzie. 

 Polećmy! w modlitwach problemy nękające ten Kościół 

BOGU WSZECHMOGĄCEMU; 
 Po Mszach św. ministranci zbierać będą ofiary do pu-

szek z przeznaczeniem na pomoc Kościołowi za na-
szymi wschodnimi granicami. 

 26.XII (wtorek): 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 15.XII w kancelarii. Przygotowanie dla 
rodziców i chrzestnych 17.XII po sumie, w kościele. 

 Rozpoczął się remont kościoła, obejmujący wymianę części 
tynków w przyziemiu, naprawę pęknięć i ubytków stropu 
i w nawach bocznych, malowanie. Będzie trwać ok. 3 miesięcy 
i w związku z tym czekają parafian pewne utrudnienia 
w normalnym funkcjonowaniu świątyni. 
Wstępny kosztorys to ok. 350 tys. zł. Ofiary na remont 
wspólnego domu, można składać np. na konto parafialne: 

PKO S.A. VII O. w Warszawie 56 1240 1109 1111 0000 0551 5772 

Za wszystkie ofiary – składane na tacę, wpłaty indywidualne 
i na konto z przeznaczeniem na remont kościoła – Rada 
Parafialna i nasi duszpasterze składają serdeczne Bóg zapłać! 

WITAMY! 
Do grona członków Kościoła Powszechnego i naszej parafii przyjęte zostały, 
w sakramencie Chrztu Świętego: 

26.XI Antonina SADŁO, Słomczyn 

 26.XI Maria BARAN, Dębówka 

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

INTENCJE MSZALNE I MODLITEWNE 

4.XII 
(poniedziałek) 

730 w intencji Barbary 

1800 
† Stanisława SZLĄZAKA, w 5. rocznicę śmierci, 

Julianny, Piotra i Józefa SZLĄZAKÓW 

5.XII 
(wtorek) 

730 w pewnej intencji 

1800 † Iwony RĘBIŚ 

6.XII 
(środa) 

730 † Piotra i Haliny JAKUBCZYKÓW 

1800 
† Leona i Leokadii KOWALCZYKÓW, 

zmarłych z rodzin KOWALCZYKÓW i WYSZOGRODZKICH 

7.XII 
(czwartek) 

730 w pewnej intencji 

1800 † Wandy, Józefa i Katarzyny OSUCHÓW, Alicji BOGDAN 

8.XII 
(piątek) 

730  o zdrowie dla Antoniny 

1800 † Herberta MACHOLA 

9.XII 
(sobota) 

730 
† Adama JONASZA, Adama KOWALCZYKA, 

zmarłych z rodzin KRÓLÓW i JARMUŁÓW 

1715 WYPOMINKI 

1800 † zmarłych polecanych w WYPOMINKACH 

10.XII 
(niedziela) 

845 † Kamila RAWSKIEGO 

1030 † Macieja MATEJAKA, w 20. rocznicę śmierci, Leszka MATEJAKA 

1200 
† Aleksandra KORNASA, w 60. rocznicę śmierci, 

zmarłych z rodzin KORNASÓW i JAGIEŁŁÓW 

1800 † Zbigniewa i Haliny DOLATÓW 

JAN PAWEŁ II: 'OTO TWOJA MATKA I TWOI BRACIA'… 
Świat zmieniłby się w koszmar, gdyby małżonkowie znajdujący się w trud-

nościach materialnych widzieli w swoim poczętym dziecku tylko ciężar 

i zagrożenie dla swojej stabilizacji; gdyby z kolei małżonkowie dobrze 

sytuowani widzieli w dziecku niepotrzebny a kosztowny dodatek życiowy. 

Znaczyłoby to bowiem, że miłość już się nie liczy w ludzkim życiu. 

Znaczyłoby to, że zupełnie zapomniana została wielka godność człowieka, 

jego prawdziwe powołanie i jego ostateczne przeznaczenie3.VI.1991, KIELCE. 

KIM JA JESTEM… 
Adwent. 

Lubię ten czas, 

bo jest oczekiwaniem. 

Wiem, na KOGO czekam. 

Wiem, że przyjdziesz […] 

DZIEWECZKO Z NAZARETU, bądź pozdrowiona! 

Jesteś pełna łaski, 

Jesteś błogosławiona, 

będziesz MATKĄ BOŻĄ. 

To niemożliwe. 

Jak się to stanie? 

Boję się! 

Ale jeśli ty jesteś Aniołem BOGA, 

to niech mi się stanie 

według słowa twego, 

bo ja jestem tylko 

SŁUŻEBNICA PAŃSKA. 

Czymże ja jestem? 

ZAWITKOWSKI, Józef (ur. 1938, Wał) 

PATRON TYGODNIA: BŁ. LIBORIUSZ WAGNER, MĘCZENNIK 
Na świat przyszedł 5.XII.1593 w Mühlhausen w Turyngii, w nie-
mieckiej rodzinie luterańskiej. 

Uczył się w Lipsku, Gotha i Strasburgu, gdzie obronił tytuł 
magistra. Gdy nie uzyskał pracy jako nauczyciel w rodzinnej 
miejscowości udał się w 1622, mimo protestów rodziców, 
do Würzburga, do szkoły jezuickiej, gdzie podjął studia teologii 
katolickiej. Tam nawrócił się i 29.III.1625 został kapłanem. 

Odtąd posługiwał w Hardheim, a od 1626 jako proboszcz w Al-
tenmünster, w podzielonej przez reformację społeczności. Pró-
bował łączyć… 

Działo się to już jednak w latach wojny trzydziestoletniej 1618-
48, w trakcie której w bratobójczych walkach zginąć miało ponad 8 milionów ludzi. 

Zmuszony do opuszczenia parafii przeniósł się do Reichmannshausen. Tam, 
w 1631, w szkole, został zatrzymany przez protestanckich żołdaków szwedzkich. 

Przez 5 dni przesłuchiwano i torturowano go w zamku Mainberg k. Schonungen. 

Próbowano zmusić do porzucenia wiary. Bezskutecznie. 

9.XII.1631 został zamordowany – totalnie wyczerpanego i zranionego zastrzelono. 

Nagie ciało wrzucono do rzeki Men. Wyłowiono je po 5 miesiącach i pochowano 
na zamku Mainberg. Od 15.XII.1637 relikwie znajdują się w kościele w Heidenfeld. 

Beatyfikował go 24.III.1974 Paweł VI.… (uroczystość 9 grudnia) 

il.: BŁ. LIBORIUSZ WAGNER — wyobrażenie współczesne; źródło: www.katholische-kirche-muehlhausen.de 

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 

INNE Żywy Różaniec – +48 512 665 747; Różaniec Rodziców – +48 608 369 120 
 

http://www.katholische-kirche-muehlhausen.de/gemeinde/gemeindehaus.htm
http://www.swzygmunt.knc.pl/

