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„Kończąc modlitwę [PAŃSKĄ – OJCZE nasz –], mówisz: 

 Amen, 

potwierdzając tym Amen, czyli 'Niech się tak stanie'por. Łk 1, 38, całą treść modlitwy, jakiej nauczył nas PAN”św. Cyryl Jerozolimski, Catecheses mystagogicae, 5, 18: PG 33, 1124 A. [KKK, 2856] 

CZWARTA NIEDZIELA ADWENTU 
WIGILIA BOŻEGO NARODZENIA 

 

ZWIASTOWANIE — MURILLO, Bartłomiej (Esteban y Pérez) (1618, Sewilla – 1682, Sewilla) 

fragm., 1655–60, olejny na płótnie, 142×107.5 cm, Ermitaż, Sankt Petersburg; źródło: en.wikipedia.org 

CZYTANIE Z DRUGIEJ KSIĘGI SAMUELA2 SM 7, 1-5. 8B-12. 14A. 16 
Gdy król Dawid zamieszkał w swoim domu, a PAN poskromił dokoła 

wszystkich jego wrogów, rzekł król do proroka Natana: 

„Spójrz, ja mieszkam w pałacu cedrowym, a arka BOŻA mieszka w na-

miocie”. 

Natan powiedział do króla: 

„Uczyń wszystko, co zamierzasz w sercu, gdyż PAN jest z tobą”. 

Lecz tej samej nocy PAN skierował do Natana następujące słowa: 

»Idź i powiedz mojemu słudze, Dawidowi: 

To mówi PAN: 

'Czy ty zbudujesz Mi dom na mieszkanie? 

Zabrałem cię z pastwiska spośród owiec, abyś był władcą 

nad ludem moim, nad Izraelem. 

I byłem z tobą wszędzie, dokąd się udałeś, wytraciłem przed 

tobą wszystkich twoich nieprzyjaciół. 

Dam ci sławę największych ludzi na ziemi. 

Wyznaczę miejsce mojemu ludowi, Izraelowi, i osadzę go tam, 

i będzie mieszkał na swoim miejscu, a nie poruszy się więcej 

i ludzie nikczemni nie będą go już uciskać jak dawniej. 

Od czasu, kiedy ustanowiłem sędziów nad ludem MOIM izra-

elskim, obdarzyłem cię pokojem ze wszystkimi wrogami. 

Tobie też PAN zapowiedział, że sam PAN dom ci zbuduje. 

Kiedy wypełnią się twoje dni i spoczniesz obok swych przodków, 

wtedy wzbudzę po tobie potomka twojego, który wyjdzie z two-

ich wnętrzności, i utwierdzę jego królestwo. 

JA będę mu ojcem, a on będzie MI synem. 

Przede MNĄ dom twój i twoje królestwo będzie trwać na wieki. 

Twój tron będzie utwierdzony na wieki'«. 

PSALM RESPONSORYJNYPS 89 (88), 2-3. 4-5. 27 I 29 (R.: POR. 2A) 

REFREN: Na wieki będę sławił łaski PANA 

O łaskach PANA będę śpiewał na wieki, 

TWĄ wierność będę głosił moimi ustami 

przez wszystkie pokolenia. 

Albowiem powiedziałeś: 

»Na wieki ugruntowana jest łaska«, 

utrwaliłeś SWĄ wierność w niebiosach. 

»Zawarłem przymierze z MOIM wybrańcem, 

przysiągłem MOJEMU słudze, Dawidowi: 

Twoje potomstwo utrwalę na wieki 

i tron twój umocnię na wszystkie pokolenia«. 

»ON będzie wołał do MNIE: 

'TY jesteś moim ojcem, 

moim BOGIEM, opoką mojego zbawienia'. 

Na wieki zachowam dla niego łaskę 

i trwałe z nim będzie MOJE przymierze«. 

Z LISTU ŚW. PAWŁA APOSTOŁA DO RZYMIANRZ 16, 25-27 
Bracia: 

Temu, który ma moc utwierdzić was zgodnie z Ewangelią i moim głoszeniem 

JEZUSA CHRYSTUSA, zgodnie z objawioną tajemnicą, dla dawnych wieków 

ukrytą, teraz jednak ujawnioną, a przez pisma prorockie na rozkaz 

odwiecznego BOGA wszystkim narodom obwieszczoną, dla skłonienia ich 

do posłuszeństwa wierze, BOGU, który jedynie jest mądry, przez JEZUSA 

CHRYSTUSA, niech będzie chwała na wieki wieków! 

Amen. 

AKLAMACJAŁK 1, 38 ALLELUJA, ALLELUJA, ALLELUJA 

Oto JA służebnica PAŃSKA, 

niech MI się stanie 

według słowa twego. 

SŁOWA EWANGELII WEDŁUG ŚW. ŁUKASZAŁK 1, 26-38 

BÓG posłał anioła Gabriela do miasta w Galilei, zwanego Nazaret, do dzie-

wicy poślubionej mężowi imieniem Józef, z rodu Dawida; 

a dziewicy było na imię MARYJA. 

Wszedłszy do NIEJ, Anioł rzekł: 

„Bądź pozdrowiona, łaski pełna, PAN z TOBĄ, błogosławiona jesteś między 

niewiastami”. 

ONA zmieszała się na te słowa i rozważała, co by miało znaczyć to pozdro-

wienie. 

Lecz anioł rzekł do NIEJ: 

„Nie bój się, MARYJO, znalazłaś bowiem łaskę u BOGA. 

Oto poczniesz i porodzisz SYNA, któremu nadasz imię JEZUS. 

Będzie ON wielki i zostanie nazwany SYNEM NAJWYŻSZEGO, a PAN BÓG 

da MU tron JEGO praojca, Dawida. 

Będzie panował nad domem Jakuba na wieki, a JEGO panowaniu 

nie będzie końca”. 

Na to MARYJA rzekła do anioła: 

„Jakże się to stanie, skoro nie znam męża?” 

Anioł JEJ odpowiedział: 

„DUCH ŚWIĘTY zstąpi na CIEBIE i moc NAJWYŻSZEGO okryje CIĘ cieniem. 

Dlatego też ŚWIĘTE, które się narodzi, będzie nazwane SYNEM BOŻYM. 

A oto również krewna TWOJA, Elżbieta, poczęła w swej starości syna i jest 

już w szóstym miesiącu ta, którą miano za niepłodną. 

Dla BOGA bowiem nie ma nic niemożliwego”. 

Na to rzekła MARYJA: 

„Oto JA służebnica PAŃSKA, niech mi się stanie według słowa twego”. 

Wtedy odszedł od NIEJ Anioł. 

http://www.swzygmunt.knc.pl/
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INFORMACJE PARAFIALNE 
 24.XII (niedziela): IV NIEDZIELA ADWENTU – WIGILIA: 

 Tradycyjnie harcerze przynieśli do naszej parafii Betle-
jemskie Światło Pokoju, zapalone w Grocie Narodzenia 
Pańskiego. Przekazanie Światła – na Mszy św. o 845. 

 Mszy św. o 1800, tradycyjnie, nie ma. 
 Na 2330 do kościoła nasi Duszpasterze zapraszają! wszy-

stkich Parafian, którzy chcieliby podzielić się opłatkiem. 
 Opłatki można nabywać w zakrystii (po nabożeństwach). 

 25.XII (poniedziałek): UROCZYSTOŚĆ NARODZENIA PAŃSKIEGO: 

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

 26.XII (wtorek): Drugi dzień ŚWIĄT NARODZENIA PAŃSKIEGo – 

święto św. Szczepana: 
 Msze św. o 845; 1030 i 1200. 
 Na sumę o 1200 zapraszamy w sposób szczególny! wszystkie 

małżeństwa, które w tym roku obchodziły jubileusze 
swojego małżeństwa (5×n). 

 Mszy św. o 1800, tradycyjnie, nie będzie. 
 Dla dzieci, które w BOŻE NARODZENIE będą na Mszy św. i bę-

dą adorować DZIECIĄTKO JEZUS w żłóbku, Parafialny Zespół 
Caritas przygotował na choinkach słodkie niespodzianki. 

 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): 

 Po Mszy św. o 1800 – wyjątkowo – „Różaniec rodziców 
za dzieci”. Zapraszamy! na to modlitewne spotkanie. 

 Rozpoczęcie wizytacji duszpasterskiej – KOLĘDY. Za skła-
dane przy okazji ofiary – przeznaczone zostaną na re-
mont kościoła – nasi duszpasterze z góry składają 
serdeczne Bóg zapłać! 

Program  po prawej. 
Uwaga: Od 2.I.2018 do końca trwania kolędy nie bę-

dzie Mszy św. o 1800 w dni powszednie. 
 31.XII (niedziela): Ostatni dzień roku kalendarzowego. O 1200 

zapraszamy! na Mszę św. dziękczynną za mijający rok. 
 Parafialny Zespół Caritas serdecznie dziękuje! wszystkim, 

którzy włączyli się w świąteczną pomoc dla najuboższych 
mieszkańców naszej parafii. Niech PAN BÓG wynagrodzi! dobroć 

serca SWOIM błogosławieństwem! 
 Trwa remont kościoła. 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 – serdeczne Bóg zapłać! 

 13-20.I.2018: parafialne zimowisko dla dzieci i młodzieży 
w Kluszkowcach. Koszt 1,230 zł. Informacje: u ks. Michała. 

 W nadchodzące ferie zimowe Parafialny Zespół Caritas 

współorganizuje obóz narciarski w Szczawnicy. 
W grupie uczestników znajdą się dzieci z rodzin ubogich, 
których nie stać na pokrycie kosztów wyjazdu. Zwracamy się 
z gorącą prośbą o finansowe wsparcie naszej inicjatywy, gdyż 
bez pomocy parafian dzieci te nie będą miały możliwości 
wyjazdu i odpoczynku zimowego, tak jak ich rówieśnicy. 
Wsparcie można wpłacać na konto Zespołu Caritas: 

PKO S.A. VII O. w Warszawie – 51 1240 1109 1111 0010 1498 1185 

lub przekazywać bezpośrednio organizatorom wyjazdu. 
Za wszystkie ofiary serdecznie dziękujemy! 

Jest jeszcze kilka wolnych miejsc. 

ZAPOWIEDZI 
Zapowiedź II: 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 odszedł z naszego grona: 

śp. Stanisław Andrzej PETRYKA  11.XII.2017 l. 66 

Wieczne odpoczywanie racz Mu dać PANIE! 

PROGRAM WIZYTACJI DUSZPASTERSKIEJ (KOLĘDA) 

DATA MIEJSCOWOŚĆ OD KOMENTARZ 

27.XII 
(środa) 

ŁĘG 930 
dwóch księży: 

jeden od Habdzina, drugi Czernideł 

28.XII 
(czwartek) 

PIASKI 930 jeden ksiądz 

CZERNIDŁA 930 jeden ksiądz 

29.XII 
(piątek) 

PODŁĘCZE 930 dwóch księży 

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 

25.XII 
(poniedziałek) 

000 w intencji Parafian 

845 † Zofii i Kazimierza BUJEŃCZYKÓW 

1030 † Jana i Genowefy WOŹNIAKÓW, w 10. rocznicę śmierci 

1200 
† Janiny i Stefana BRZEZIŃSKICH, ich rodziców, 

Jerzego GUTOWSKIEGO 

26.XII 
(wtorek) 

845 
† Leona BRUDNIEWSKIEGO, jego rodziców i teściów, 

Władysławy ŻUKOWSKIEJ 

1030 † Mariusza i Mariana WALIGÓRÓW, Barbary WYSZYŃSKIEJ 

1200 w intencji małżeństw-Jubilatów obchodzących swe rocznice 

27.XII 
(środa) 

730  

1800  

28.XII 
(czwartek) 

730  

1800  

29.XII 
(piątek) 

730  

1800  

30.XII 
(sobota) 

730 dziękczynna, w 39 rocznicę ślubu, Jadwigi i Mariana URBANKÓW 

1800 † Grażyny GAWLIK, w 1. rocznicę śmierci 

31.XII 
(niedziela) 

845 dziękczynna 

1030 
† Janiny, Zofii i Józefa MICHALAKÓW, 

Wiktorii i Wojciecha GAWRYSIÓW 

1200 dziękczynna, za cały rok 2017 

1800 † Anieli i Mariana BARANÓW 

WIGILIA 81 

 
Nie płacz mamo, że Święta tak blisko, 

A ja ciągle nie wracam do domu, 

Mnie nazwano antykomunistą, 

Lecz ty o tym nie mów nikomu. 

Spytasz pewnie dlaczego to robię, 

Chociaż czuję, jak strach za mną kroczy? 

Chciałbym zawsze, gdy spojrzę do lustra 

Bez odrazy patrzeć sobie w oczy. 

Nie płacz mamo, gdy przyjdzie Wigilia 

Daj na puste miejsce kromkę chleba. 

A gdy gwiazda się pierwsza zaświeci, 

Wymów słowa, że tak było trzeba. 

WĄCHAL-SOROCZYŃSKA, Maria — Kraków, 19.XII.1981 
il. BOŻE NARODZENIE — VAN HONTHORST, Gerard (1592, Utrecht – 1656, Utrecht) 

olejny na płótnie, Pommersches Landesmuseum, Greifswald; źródło: commons.wikimedia.org 

„NIE BÓJCIE SIĘ […], DLA BOGA NIE MA NIC NIEMOŻLIWEGO”POR. ŁK 1, 29; ŁK 1, 37 
W tej pewności życzymy wszystkim czytelnikom 

 Błogosławionych Świąt Bożego Narodzenia REDAKCJA 

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 
 

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Gerard_van_Honthorst_-_Adoration_of_the_Shepherds_(1622).jpg
http://www.swzygmunt.knc.pl/

