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Postać MESJASZA zostanie objawiona przede wszystkim w Pieśniach SługiPOR. IZ 42, 1-9; MT 12, 18-21; J 1, 32-34; IZ 49, 1-6; MT 3, 17; ŁK 2, 32; IZ 50, 4-10 I 52, 13-53, 12. 

Pieśni te zapowiadają znaczenie męki JEZUSA i wskazują sposób, w jaki wyleje ON DUCHA ŚWIĘTEGO, aby ożywić wielu: 

 nie od zewnątrz, ale przyjmując „postać sługi”FLP 2, 7. 

Wziąwszy na siebie naszą śmierć, może nam udzielać swego DUCHA życia. 

Dlatego CHRYSTUS rozpoczyna głoszenie Dobrej Nowiny, odnosząc do siebie następujący fragment proroctwa IzajaszaŁK 4,18-19; POR. IZ 61, 1-2: 

 DUCH PAŃSKI spoczywa na MNIE, 

 ponieważ MNIE namaścił i posłał MNIE, 

 abym ubogim niósł dobrą nowinę, 

 bym opatrywał rany serc złamanych, 

 więźniom głosił wolność, 

 a niewidomym przejrzenie; 

 abym uciśnionych odsyłał wolnymi, 

 abym obwoływał rok łaski od PANA. [KKK, 713–714] 

TRZECIA NIEDZIELA ADWENTU 

 

PROROK IZAJASZ — BUONARROTI, MIchał Anioł (1475, Caprese – 1564, Rzym) 

1509, fresk, fresk, 365×380 cm, kaplica Sykstyńska, Watykan; źródło: www.worcesterart.org 

Z KSIĘGI PROROKA IZAJASZAIZ 61, 1-2A. 10-11 

Duch PANA BOGA nade mną, bo PAN mnie namaścił. 

Posłał mnie, 

abym głosił dobrą nowinę ubogim, 

bym opatrywał rany serc złamanych, 

żebym zapowiadał wyzwolenie jeńcom i więźniom swobodę; 

abym obwieszczał rok łaski PAŃSKIEJ. 

„Ogromnie się weselę w PANU, dusza moja raduje się w BOGU moim, bo mnie 

przyodział w szaty zbawienia, okrył mnie płaszczem sprawiedliwości, jak o-

blubieńca, który wkłada zawój, jak oblubienicę strojną w swe klejnoty. 

Zaiste, jak ziemia wydaje swe plony, jak ogród rozplenia swe zasiewy, tak 

PAN BÓG sprawi, że się rozpleni sprawiedliwość i chwała wobec wszystkich 

narodów”. 

PSALM RESPONSORYJNYŁK 1, 46B-48. 49-50. 53-54 (R.: POR. IZ 61, 10B) 

REFREN: Raduj się, duszo, w BOGU, ZBAWCY moim 

Wielbi dusza moja PANA 

i raduje się duch mój w BOGU, ZBAWICIELU moim. 

Bo wejrzał na uniżenie swojej SŁUŻEBNICY. 

Oto bowiem odtąd błogosławić mnie będą 

wszystkie pokolenia. 

Gdyż wielkie rzeczy uczynił mi WSZECHMOCNY, 

a JEGO imię jest święte. 

JEGO miłosierdzie z pokolenia na pokolenie 

nad tymi, którzy się GO boją. 

Głodnych nasycił dobrami, 

a bogatych z niczym odprawił. 

Ujął się za swoim sługą, Izraelem, 

pomny na swe miłosierdzie. 

Z PIERWSZEGO LISTU ŚW. PAWŁA APOSTOŁA DO TESALONICZAN1 TES 5, 16-24 
Bracia: 

Zawsze się radujcie, nieustannie się módlcie. 

W każdym położeniu dziękujcie, taka jest bowiem wola BOŻA w JEZUSIE 

CHRYSTUSIE względem was. 

Ducha nie gaście, proroctwa nie lekceważcie. 

Wszystko badajcie, a co szlachetne – zachowujcie. 

Unikajcie wszelkiego rodzaju zła. 

Sam zaś BÓG pokoju niech uświęca was całych, aby nietknięty duch wasz, 

dusza i ciało bez zarzutu zachowały się na przyjście PANA naszego, JEZUSA 

CHRYSTUSA. 

Wierny jest TEN, który was wzywa: ON też tego dokona. 

AKLAMACJAIZ 61, 1 ALLELUJA, ALLELUJA, ALLELUJA 

Duch PAŃSKI nade mną, 

posłał mnie, abym głosił 

dobrą nowinę ubogim. 

SŁOWA EWANGELII WEDŁUG ŚW. JANAJ 1, 6-8. 19-28 

Pojawił się człowiek posłany przez BOGA – Jan mu było na imię. 

Przyszedł on na świadectwo, aby zaświadczyć o światłości, by wszyscy 

uwierzyli przez niego. 

Nie był on światłością, lecz został posłany, aby zaświadczyć o światłości. 

Takie jest świadectwo Jana. 

Gdy Żydzi wysłali do niego z Jerozolimy kapłanów i lewitów z zapytaniem: 

„Kto ty jesteś?”, 

on wyznał, a nie zaprzeczył, oświadczając: 

„Ja nie jestem MESJASZEM”. 

Zapytali go: 

„Cóż zatem? Czy jesteś Eliaszem?” 

Odrzekł: 

„Nie jestem”. 

„Czy ty jesteś prorokiem?” 

Odparł: 

„Nie”. 

Powiedzieli mu więc: 

„Kim jesteś, abyśmy mogli dać odpowiedź tym, którzy nas wysłali? 

Co mówisz sam o sobie?” 

Powiedział: 

„Jam głos wołającego na pustyni: 

Prostujcie drogę PAŃSKĄ, jak rzekł prorok Izajasz”. 

A wysłannicy byli spośród faryzeuszów. i zaczęli go pytać, mówiąc do niego: 

„Czemu zatem chrzcisz, skoro nie jesteś ani MESJASZEM, ani Eliaszem, 

ani prorokiem?” 

Jan im tak odpowiedział: 

„Ja chrzczę wodą. 

Pośród was stoi TEN, którego wy nie znacie, który po mnie idzie, a któ-

remu ja nie jestem godzien odwiązać rzemyka u JEGO sandała”. 

Działo się to w Betanii, po drugiej stronie Jordanu, gdzie Jan udzielał chrztu. 

http://www.swzygmunt.knc.pl/
http://www.worcesterart.org/collection/European/1984.38.html
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INFORMACJE PARAFIALNE 
 RORATY w dni powszednie o 700. W sposób szczególny za-

praszamy! dzieci i młodzież! 

 17-19.XII (niedziela-wtorek): Tradycyjne 40-GODZINNE NABO-
ŻEŃSTWO EUCHARYSTYCZNE połączone z REKOLEKCJAMI 

ADWENTOWYMI. Prowadzi wicekanclerz Kurii Metropolitalnej 
Warszawskiej, ks. dr Piotr ODZIEMCZYK. 

PROGRAM 40–GODZINNEGO NABOŻEŃSTWA EUCHARYSTYCZNEGO 

 17.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 

 18–19.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) 

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

Podejmijmy! wysiłek takiego uporządkowania swojego 

czasu, aby znaleźć chwile na udział w tych duchowych 
ćwiczeniach! 

 17.XII (niedziela): III NIEDZIELA ADWENTU. 
 Parafialny zespół Caritas prowadzi: 

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

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

Dary i dochód – na pomoc dla najuboższych mieszkań-
ców naszej parafii. Za wsparcie – serdeczne Bóg zapłać! 

 Opłatki można nabywać: 

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

 18.XII (poniedziałek): Tego dnia nasi pasterze pragną odwiedzić 
chorych z posługą sakramentalną. Zgłoszenia – w zakrystii. 

 20.XII (środa): „Różaniec rodziców za dzieci” – na modlitewne 
spotkanie wyjątkowo zapraszamy! w środę, po Mszy św. o 1800. 

 24.XII (niedziela): IV NIEDZIELA ADWENTU – WIGILIA: 
 Msze św. według porządku niedzielnego. 
 Mszy św. o 1800, tradycyjnie, nie będzie. 
 Tradycyjnie harcerze przyniosą do naszej parafii Betle-

jemskie Światło Pokoju, zapalone w Grocie Narodzenia 
Pańskiego. Przekazanie Światła – na Mszy św. o 845. 

 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×n) 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. 

 27.XII (środa): Rozpoczęcie wizytacji duszpasterskiej – KOLĘ-
DY. Za wszystkie ofiary składane w czasie kolędy – prze-
znaczone zostaną na remont kościoła – nasi duszpasterze 
z góry składają serdeczne Bóg zapłać! Program  po prawej. 
Uwaga: Od 2.I.2018 do końca trwania kolędy nie będzie 

Mszy św. o 1800 w dni powszednie. 
 13-20.I.2018: parafialne zimowisko dla dzieci i młodzieży 

w Kluszkowcach. Koszt – 1,230 zł. Zapisy – do 23.XII. Więcej 
informacji: u ks. Michała. 

 Trwa remont kościoła, obejmujący wymianę części tynków 
w przyziemiu, naprawę pęknięć i ubytków stropu i w nawach 
bocznych, malowanie. Czekają nas – 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! 

ZAPOWIEDZI 
Zapowiedź I: Jacek Mariusz KUJDA, kawaler, i Małgorzata BRZO-

ZOWSKA, panna, oboje z parafii tutejszej 
Ktokolwiek wiedziałby o przeszkodach w zawarciu małżeństwa przez 

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

ODESZLI 
W ostatnim czasie odeszli z naszego grona: 

śp. Katarzyna DOLACIŃSKA  2.XII.2017 l. 30 

śp. Leopold Tomasz PALUCH  1.XII.2017 l. 90 

Wieczne odpoczywanie racz Im dać PANIE! 

PROGRAM WIZYTACJI DUSZPASTERSKIEJ (KOLĘDA) 

DATA MIEJSCOWOŚĆ OD KOMENTARZ 

27.XII 
(środa) 

ŁĘG 930 
dwóch księży: 

jeden rozpocznie od strony Habdzina, 
drugi od Czernideł 

28.XII 
(czwartek) 

PIASKI 930 jeden ksiądz 

CZERNIDŁA 930 jeden ksiądz 

29.XII 
(piątek) 

PODŁĘCZE 930 
dwóch księży: 

jeden rozpocznie od strony Podłęcza, 
drugi od Kawęczyna 

30.XII 
(sobota) 

DĘBÓWKA 930 dwóch księży 

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

INTENCJE MSZALNE I MODLITEWNE 

18.XII 
(poniedziałek) 

700  

845 † rodziców BĄCZKOWSKICH i KUBAJKÓW 

1800 
we wszystkich intencjach 

tegorocznych pielgrzymów na Górę św. Anny i do Piekar Śląskich 

19.XII 
(wtorek) 

700 w pewnej intencji 

845  

1800 † Marzenny PRZERADZKIEJ 

20.XII 
(środa) 

700 † Janiny i Antoniego MATYJASIAKÓW 

1800 

dziękczynno-błagalna, 

w 1. rocznicę ślubu Marioli i Przemysława 

i w 35. rocznicę ślubu Gabrieli i Edwina 

21.XII 
(czwartek) 

700 
† Gabrieli, Franciszka, Wacława i Antoniego NOGALÓW, 

Heleny MAGDZIARZ 

1800  

22.XII 
(piątek) 

700 † cierpiących w czyśćcu 

1800 
w intencji ks. Adama – 

o błogosławieństwo BOŻE i wszelkie potrzebne łaski, z racji imienin 

23.XII 
(sobota) 

700 † Bronisławy, Janiny, Marianny i Wacława WRÓBLEWSKICH 

1800 † Jana LECHA 

24.XII 
(niedziela) 

845 
† Adama i Elżbiety WILCZAKÓW, 

Józefa, Bronisławy i Józefa WARGOCKICH 

1030 
† Franciszka i Franciszki NOGALÓW, 

Urszuli LACH, Jana i Marianny KOCON, 

Katarzyny Kocon-MŁYNARCZYK 

1200 † Jana i Heleny BONIECKICH 

ZABIĆ POWTÓRNIE — III RP O STANIE WOJENNYM 1981… 
Jeszcze nie wyschła krew z ulicy miasta, 

Duchy zabitych nie doszły do nieba, 

Już myśl powstała plugawa i straszna, 

Że dla spokoju władzy dziś potrzeba: 

Sumienia zamknąć, przypudrować rany, 

Na krwi kałuże naprowadzić deszcze, 

Do ducha, który wczoraj rozstrzelany, 

Strzelać raz jeszcze. 

Katom dać wiarę, pochwały im czytać, 

Chwalić, że głowy znowu noszą dumnie, 

Ofiarę, która została zabita, 

Zabić powtórnie. 

Tych, którzy zbrodnie jeszcze pamiętają, 

Opluć, jeżeli nie dadzą się kupić, 

Ogłupionego prawa duszę małą 

Bardziej ogłupić. 

WĄCHAL-SOROCZYŃSKA, Maria — „Władza” 

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.swzygmunt.knc.pl/

