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Sąd Ostateczny nastąpi podczas chwalebnego powrotu CHRYSTUSA. 

Jedynie OJCIEC zna dzień i godzinę sądu. 

Tylko ON decyduje o jego nadejściu. 

Przez swego SYNA JEZUSA CHRYSTUSA wypowie ON wówczas swoje ostateczne słowo o całej historii. 

Poznamy ostateczne znaczenie dzieła stworzenia i ekonomii zbawienia 

 oraz zrozumiemy przedziwne drogi, 

 którymi JEGO OPATRZNOŚĆ prowadziła wszystko do ostatecznego celu. 

Sąd Ostateczny objawi, że sprawiedliwość BOGA triumfuje nad wszystkimi niesprawiedliwościami popełnionymi przez stworzenia 

 i że JEGO miłość jest silniejsza od śmierciPOR. PNP 8, 6. [KKK, 1040] 

PIERWSZA NIEDZIELA ADWENTU 

 

SĄD OSTATECZNY — CLEVE, Joos van (ok. 1485, Cleve – 1540/1, Antwerpia) 

ok. 1520-5, olejny na desce, 123.8×86.4 cm, Metropolitan Museum of Art, Nowy Jork; źródło: www.metmuseum.org 

Z KSIĘGI PROROKA JEREMIASZAJR 33, 14-16 
Tak mówi PAN: 

»Oto nadchodzą dni, kiedy wypełnię pomyślną zapowiedź, 

jaką obwieściłem domowi izraelskiemu i domowi judzkiemu. 

W owych dniach i w owym czasie 

wzbudzę Dawidowi potomstwo sprawiedliwe; 

będzie wymierzać prawo i sprawiedliwość na ziemi. 

W owych dniach Juda dostąpi zbawienia, 

a Jerozolima będzie trwać bezpiecznie. 

To zaś jest imię, którym ją będą nazywać: 

PAN naszą sprawiedliwością«. 

PSALM RESPONSORYJNYPS 25 (24), 4-5. 8-9. 10 I 14 (R.: POR. 1B) 

REFREN: Do CIEBIE, PANIE, wznoszę moją duszę 

Daj mi poznać TWOJE drogi, PANIE, 

naucz mnie chodzić TWOIMI ścieżkami. 

Prowadź mnie w prawdzie według swych pouczeń, 

Boże i zbawco, w TOBIE mam nadzieję. 

Dobry jest PAN i łaskawy, 

dlatego wskazuje drogę grzesznikom. 

Pomaga pokornym czynić dobrze, 

uczy ubogich dróg SWOICH. 

Wszystkie ścieżki PANA są pewne i pełne łaski 

dla strzegących JEGO praw i przymierza. 

BÓG powierza SWE zamiary swoim czcicielom 

i objawia im SWOJE przymierze. 

Z PIERWSZEGO LISTU ŚW. PAWŁA APOSTOŁA DO TESALONICZAN1 TES 3, 12 – 4, 2 
Bracia: 

Pan niech pomnoży was liczebnie 

i niech spotęguje miłość waszą 

nawzajem do siebie i do wszystkich, 

jaką i my mamy dla was; 

aby serca wasze utwierdzone zostały 

w nienagannej świętości wobec BOGA, ojca naszego, 

na przyjście PANA naszego, JEZUSA, 

wraz ze wszystkimi JEGO świętymi. 

Na koniec, bracia, prosimy was 

i napominamy w PANU JEZUSIE: 

zgodnie z tym, co od nas przejęliście 

o sposobie postępowania 

i podobania się BOGU – 

jak już zresztą postępujecie – 

stawajcie się coraz doskonalszymi! 

Wiecie przecież, jakie nakazy daliśmy wam 

w imię PANA JEZUSA. 

AKLAMACJAPS 85 (84), 8 Alleluja, Alleluja, Alleluja 

Okaż nam, PANIE, łaskę swoją 

i daj nam SWOJE zbawienie. 

SŁOWA EWANGELII WEDŁUG ŚW. ŁUKASZAŁK 21, 25-28. 34-36 
JEZUS powiedział do swoich uczniów: 

«Będą znaki na słońcu, księżycu i gwiazdach, 

a na ziemi trwoga narodów 

bezradnych wobec huku morza i jego nawałnicy. 

Ludzie mdleć będą ze strachu 

w oczekiwaniu wydarzeń zagrażających ziemi. 

Albowiem moce niebios zostaną wstrząśnięte. 

Wtedy ujrzą SYNA CZŁOWIECZEGO, 

nadchodzącego w obłoku z mocą i wielką chwałą, 

a gdy się to dziać zacznie, 

nabierzcie ducha i podnieście głowy, 

ponieważ zbliża się wasze odkupienie. 

Uważajcie na siebie, 

aby wasze serca nie były ociężałe 

wskutek obżarstwa, pijaństwa i trosk doczesnych, 

żeby ten dzień nie spadł na was znienacka 

jak potrzask. 

Przyjdzie on bowiem na wszystkich, 

którzy mieszkają na całej ziemi. 

Czuwajcie więc i módlcie się w każdym czasie, 

abyście mogli uniknąć tego wszystkiego, 

co ma nastąpić, 

i stanąć przed SYNEM CZŁOWIECZYM». 

https://www.metmuseum.org/art/collection/search/436794
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INFORMACJE PARAFIALNE 
 2.XII (niedziela): I NIEDZIELA ADWENTU. 

 Rozpoczyna się czas duchowego przygotowania do jak 
najgłębszego przeżycia ŚWIĄT NARODZENIA PAŃSKIEGO. 

 Zapraszamy! na wspólne śpiewanie Godzinek o 820. 

Godzinki o Niepokalanym Poczęciu Najświętszej Maryi 
Panny śpiewać będziemy we wszystkie adwentowe 
niedziele przed Mszą św. o 845. Zapiszmy w kalendarzu! 

 Poświęcenie opłatków po każdej Mszy św. 
Opłatki można nabywać: 

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

 Po sumie o 1200 adoracja NAJŚWIĘTSZEGO SAKRAMENTU, 
a po niej spotkanie Kół Żywego Różańca. 

 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 na przyjście PANA. Prawdziwym ŚWIATŁEM 
rozpraszającym ciemności zła i grzechu jest CHRYSTUS, 
na którego przyjście się przygotowujemy! 

 8.XII (sobota): Uroczystość NIEPOKALANEGO POCZĘCIA NAJŚWIĘTSZEJ 

MARYI PANNY. 
 Msze św. o 700 i 1800. 
 WYPOMINKI o 1715. 
 Msza św. za zmarłych polecanych w WYPOMINKACH o 1800. 

 9.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 na po-

moc Kościołowi za naszymi wschodnimi granicami. 
 Na Mszę św. o 1800 zapraszamy! rodziców i dzieci, które 

przygotowują się do 1. Komunii św. Po Mszy św. spotka-
nie z rodzicami. 

 Parafialny zespół Caritas rozpoczyna zbiórkę produktów 

żywnościowych i artykułów chemicznych do specjalnie 
wystawionych koszy. Dary przeznaczone zostaną na po-
moc dla najuboższych mieszkańców naszej parafii. 

 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 14.XII w kancelarii. Przygotowanie dla 
rodziców i chrzestnych 16.XII po sumie, w kościele. 

 Ofiary na spłatę zobowiązań związanych z remontem koś-
cioła można nadal 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! 

 30.IX–11.X.2019: Pielgrzymka do Gruzji i Armenii. Koszt: 
3.990 zł. Program – na stoliku pod chórem. Warto rozważyć! 

INTENCJE MSZALNE I MODLITEWNE 

3.XII 
(poniedziałek) 

700 † Piotra i Haliny JAKUBCZYKÓW 

1800  

4.XII 
(wtorek) 

700 w intencji Barbary 

1800  

5.XII 
(środa) 

700 w pewnej intencji 

1800  

6.XII 
(czwartek) 

700 † Rafała FABISIAKA 

1800  

7.XII 
(piątek) 

700 w pewnej intencji 

1545 w intencji chorych 

1800 † Katarzyny DOLACIŃSKIEJ 

8.XII 
(sobota) 

700  

1715 WYPOMINKI 

1800 

† Zygmunta ŁOPACIŃSKIEGO, w 25. rocznicę śmierci, 

zmarłych rodziców Stanisława i Gabrieli PODGÓRSKICH, 

Dariusza KOSZORKA, Zofii KUBIAK 

† zmarłych polecanych w WYPOMINKACH 

9.XII 
(niedziela) 

845 † Bernarda BARANA, w 19. rocznicę śmierci 

1030 † Józefa i Zofii OŁYNÓW 

1200 † Macieja i Leszka MATEJAKÓW 

1800 † Józefa, Jana, Jana i Petroneli SZUSTKOWSKICH 

ŚWIĘTA BARBARA 

w roboczej bluzie 

zamiast sztygara 

idzie podziemiem 

Święta Barbara 

pośród chodników 

ciemnej zawiei 

rozwija mocną 

nutkę nadziei 

i czujnie stąpa 

ścieżką załomów 

by bezpiecznie 

wywieść do domów 

by po tej nitce 

każdy z górników 

mógł wyjść z najbardziej 

ciasnych chodników 

a póżniej długo 

przy szybie znów 

cierpliwie liczy 

różaniec głów 

a gdy są razem 

w imię miłości 

zapala lampkę 

solidarności 

nocą pod murem 

w krzyża ramionach 

szepcze z czułością 

tamte imiona 

i dziewięć zniczy 

osłania czule 

gdy wiatr zaśpiewa 

jak tamte kule… 

WĘGRZYN, Kazimierz Józef (1947, Miejsce Piastowe) 

il. pow.: ŚW. BARBARA — Most Karola, Praga; źródło: en.wikipedia.org 

BISKUPI WARSZAWSCY: ZYGMUNT SZCZĘSNY FELIŃSKI, CZ.XIII 

Na 15.I.1863 abp ZYGMUNT FELILŃSKI zwołał całe wyższe duchowieństwo 

archidiecezji. Mówił do zgromadzonych: 

„Wiele rzeczy mamy do omówienia […] Wszakże początek uczynić musimy 

od kwestii dziś najdrażliwszej, od rany, od której uleczenia zależy spokój 

powszechny. Tą raną jest miłość ojczyzny. 

Żyje ona w sercach wszystkich, tylko w środkach okazania je różnimy się. 

Nam trzeba zrozumieć stanowisko katolickie. 

Wieleście w tej mierze słyszeli głosów i sądów mnie przeciwnych, dlatego 

chcę wam jasno i otwarcie wypowiedzieć moje zasady i wytłumaczyć moje 

postępowanie. Naród nasz ma wielką przeszłość, wielkie zasługi. Chcąc 

zrozumieć jego położenie i potrzeby, trzeba się przenieść w przeszłość i objąć 

myślą wszystkie wieki Polski. 

Polska była przez wszystkie wieki przedmurzem chrześcijaństwa i ideą 

chrześcijaństwa wśród niewiernych, tarczą, zasłaniającą Europę od najazdów 

Islamu i schizmy. Widzimy w Polsce wzniesione do wysokiej potęgi uczucie 

osobistej godności i swobody obywatela, do takiej potęgi, że jedyny to naród, 

w którym możliwym było nadużycie tej zasady, liberum veto. 

Kiedy gdzie indziej człowiek istniał tylko dla społeczeństwa, u nas 

społeczeństwo opierało się na szczęściu pojedynczych jego jednostek […] 

Dopóki Polska była wielka, dopóki żyły w niej […] cnoty, dopóty nie było w jej 

dziejach przykładu samolubstwa, łupiestwa i owszem często poświęcała cały 

swój interes polityczny, ratując sprawę chrześcijaństwa. 

Kiedy zaś upadły te cnoty narodowe, kiedy zakradły się zepsucie i samo-

lubstwo, wówczas przyszły chłosty i ruina, której już Skarga zapowiadał […] 

Wierzę mocno, że każdy naród ma swoje posłannictwo. Ono tylko objaśnia 

dzieje narodów, inaczej wszystko jedno by było, którą drogą idą. 

Historia sądzi narody według poczucia tego ich posłannictwa i powinności, 

ale BÓG jeden je nakłada. 

Posłannictwem Polski: rozwijać myśl myśl katolicką w życiu wewnętrznym […] 

Jeśli jest OPATRZNOŚĆ czuwająca nad każdym człowiekiem, musi się też ONA 

opiekować narodami: od NIEJ tylko przyjść może zbawienie”… 

7 dni później wybuchło powstanie… …ciąg dalszy nastąpi… 

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 
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