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Jan jest „więcej niż prorokiem” (ŁK 7, 26). DUCH ŚWIĘTY wypełnia w nim swoje „mówienie przez proroków”. 

Jan jest ostatni w szeregu proroków zapoczątkowanym przez EliaszaPOR. MT 11, 13-14. Zapowiada bliskość pociechy Izraela, jest „głosem” POCIESZYCIELA, który 

przychodziJ 1, 23, POR. IZ 40, 1-3. Dzięki DUCHOWI PRAWDY „przychodzi on na świadectwo, aby zaświadczyć o światłości”J 1, 7, POR. J 15, 26; 5, 33. [KKK, 719, fragm.] 

TRZECIA NIEDZIELA ADWENTU 

 

ŚW. JAN CHRZCICIEL — EL GRECO (właśc. THEOTOKOPULOS, Dominik) (ok. 1541, Fodele/Kandia – 1614, Toledo) 

ok. 1600, olejny na płótnie, 111.1×66 cm, Muzeum Sztuk Pięknych, San Francisco; źródło: pl.wikipedia.org 

Z KSIĘGI PROROKA SOFONIASZASO 3, 14-17 
Wyśpiewuj, Córo Syjońska! 

Podnieś radosny okrzyk, Izraelu! 

Ciesz się i wesel z całego serca, Córo Jeruzalem! 

Oddalił PAN wyroki na ciebie, 

usunął twego nieprzyjaciela; 

KRÓL IZRAELA, PAN, jest pośród ciebie, 

nie będziesz już bała się złego. 

Owego dnia powiedzą Jerozolimie: 

„Nie bój się, Syjonie! 

Niech nie słabną twe ręce!” 

PAN, twój BÓG, jest pośród ciebie, 

MOCARZ, który zbawia, 

uniesie się weselem nad tobą, 

odnowi cię swoją miłością, 

wzniesie okrzyk radości. 

PSALM RESPONSORYJNYIZ 12, 2. 3 I 4BCD. 5-6 (R.: POR. 6) 

REFREN: Głośmy z weselem: BÓG jest między nami 

Oto BÓG jest moim zbawieniem! 

JEMU zaufam i bać się nie będę. 

PAN jest moją pieśnią i mocą, 

i ON stał się moim zbawieniem. 

Wy zaś z weselem czerpać będziecie wodę 

ze zdrojów zbawienia. 

Chwalcie PANA, wzywajcie JEGO imienia! 

Ukażcie narodom JEGO dzieła, 

przypominajcie, że JEGO imię jest chwalebne. 

Śpiewajcie PANU, bo czynów wspaniałych dokonał! 

i cała ziemia niech o tym się dowie. 

Wznoś okrzyki i wołaj radośnie, mieszkanko Syjonu, 

bo wielki jest wśród ciebie ŚWIĘTY IZRAELA. 

Z LISTU ŚW. PAWŁA APOSTOŁA DO FILIPIANFLP 4, 4-7 
Bracia: 

Radujcie się zawsze w PANU; 

jeszcze raz powtarzam: 

radujcie się! 

Niech będzie znana wszystkim ludziom wasza wyrozumiała łagodność: 

PAN jest blisko! 

O nic się już nie martwcie, 

ale w każdej sprawie wasze prośby przedstawiajcie BOGU 

w modlitwie i błaganiu z dziękczynieniem. 

A pokój BOŻY, 

który przewyższa wszelki umysł, 

będzie strzegł waszych serc i myśli 

w CHRYSTUSIE JEZUSIE. 

AKLAMACJAIZ 61, 1 Alleluja, Alleluja, Alleluja 

DUCH PAŃSKI nade mną, 

posłał mnie, 

abym głosił dobrą nowinę ubogim. 

SŁOWA EWANGELII WEDŁUG ŚW. ŁUKASZAŁK 3, 10-18 
Gdy Jan nauczał nad Jordanem, pytały go tłumy: 

„Cóż mamy czynić?” 

On im odpowiadał: 

„Kto ma dwie suknie, niech się podzieli z tym, który nie ma; 

a kto ma żywność, niech tak samo czyni”. 

Przyszli także celnicy, żeby przyjąć chrzest, i rzekli do niego: 

„Nauczycielu, co mamy czynić?” 

On im powiedział: 

„Nie pobierajcie nic więcej ponad to, co wam wyznaczono”. 

Pytali go też i żołnierze: 

„A my co mamy czynić?” 

On im odpowiedział: 

„Na nikim pieniędzy nie wymuszajcie 

i nikogo nie uciskajcie, 

lecz poprzestawajcie na waszym żołdzie”. 

Gdy więc lud oczekiwał z napięciem i wszyscy snuli domysły w swych 

sercach co do Jana, czy nie jest MESJASZEM, on tak przemówił 

do wszystkich: 

„Ja was chrzczę wodą; 

lecz idzie mocniejszy ode mnie, 

któremu nie jestem godzien rozwiązać rzemyka 

u sandałów. 

ON będzie was chrzcił DUCHEM ŚWIĘTYM i ogniem. 

Ma ON wiejadło w ręku dla oczyszczenia SWEGO omłotu: 

pszenicę zbierze do spichlerza, 

a plewy spali w ogniu nieugaszonym”. 

Wiele też innych napomnień dawał ludowi i głosił dobrą nowinę. 

https://pl.wikipedia.org/wiki/Plik:El_Greco_-_St._John_the_Baptist_-_WGA10548.jpg
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INFORMACJE PARAFIALNE 
 RORATY w dni powszednie o 700. W sposób szczególny 

zapraszamy! dzieci i młodzież ze szkół podstawowych i gim-

nazjalnych. 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! 

 16.XII (niedziela): III NIEDZIELA ADWENTU. 
 Trwa czas duchowego przygotowania do jak najgłębszego 

przeżycia ŚWIĄT NARODZENIA PAŃSKIEGO. 
 Rozpoczęcie 40-godzinnego NABOŻEŃSTWA EUCHARYS-

TYCZNEGO w naszej parafii, połączonego z REKOLEKCJAMI 

ADWENTOWYMI, które w tym roku prowadzi ks. Dawid 
SZYCHOWSKI. 

PROGRAM 40–GODZINNEGO NABOŻEŃSTWA EUCHARYSTYCZNEGO 

 16.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 

 17–18.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) 
 17.XII (poniedziałek)  815 – 1000, 1700 – 1900 

Podejmijmy! wysiłek takiego uporządkowania swojego 

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

 Zapraszamy! na wspólne śpiewanie Godzinek o 820. 

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

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

 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. 

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

 26.XII (środa): 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. 

 Parafialny zespół Caritas prowadzi: 

 do 20.XII (czwartek) zbiórkę produktów żywnościowych i arty-
kułów chemicznych do specjalnie wystawionych koszy. 

 we wszystkie niedziele Adwentu sprzedaż świec wigilij-
nych, pocztówek świątecznych oraz sianka. 
Dary i dochód ze sprzedaży przeznaczone zostaną na po-
moc dla najuboższych mieszkańców naszej parafii – 
podopiecznych parafialnego Zespołu Caritas. Za wszy-

stkie dary – serdeczne Bóg zapłać! 

 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.2019 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). 

 Ofiary na spłatę zobowiązań związanych z nadal trwa-
jącym remontem kościoła 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! 

 28.I–3.II.2019: Zimowisko dla dzieci i młodzieży w Klusz-
kowcach. Koszt 1,300 zł. Informacje i zapisy u ks. Michała. 

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

ODESZLI 
W ostatnim czasie odeszli z naszego grona: 

śp. Władysława GROTOWSKA  5.XII.2018 l. 92 

śp. Danuta Stanisława BOROWSKA  19.XI.2018 l. 71 

śp. Witold HANULAK  9.VIII.2018 l. 62 

Wieczne odpoczywanie racz Im dać PANIE! 

PROGRAM WIZYTACJI DUSZPASTERSKIEJ (KOLĘDA) 

DATA MIEJSCOWOŚĆ OD KOMENTARZ 

27.XII 
(czwartek) 

ŁĘG 930 
dwóch księży: 

jeden rozpocznie od strony Habdzina, 
drugi od Czernideł 

28.XII 
(piątek) 

PIASKI 930 jeden ksiądz 

CZERNIDŁA 930 jeden ksiądz 

29.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 

17.XII 
(poniedziałek) 

700  

845  

1800  

18.XII 
(wtorek) 

700 † Rafała FABISIAKA 

845 
† Zdzisława MOSKALEWICZA, w 2. rocznicę śmierci, 

zmarłych z rodzin MOSKALEWICZÓW i OSUCHÓW 

1800  

19.XII 
(środa) 

700  

1800  

20.XII 
(czwartek) 

700  

1800  

21.XII 
(piątek) 

700 w pewnej intencji 

1800 
w intencji ks. Adama WYSZYŃSKIEGO, 

o błogosławieństwo BOŻE z racji imienin 

22.XII 
(sobota) 

700 † cierpiących w czyśćcu 

1800 
† Henryki BIERNACKIEJ, 

zmarłych z rodzin BIERNACKICH i GOLISZEWSKICH 

23.XII 
(niedziela) 

845 
† Janiny, Zofii i Józefa MICHALAKÓW, 

Wiktorii i Wojciecha GAWRYSIÓW 

1030 
† Adama i Elżbiety WILCZAKÓW, 

Aleksandry KAMIŃSKIEJ, Józefa WARGOCKIEGO 

1200 † Zbigniewa DOLATY, Haliny DOLATA 

1800 † Jana ZDUŃCZYKA, zmarłych z rodziny ZDUŃCZYKÓW 

NA 13 GRUDNIA — WRÓŻBA 

Kary nie będzie dla przeciętnych drani, 

I lud ofiary złoży nadaremnie. 

Morderców będą grzebać z honorami. 

Na bruku ulic nędza się wylęgnie. 

Pomimo wszystko świat trwać będzie nadal – 

W Słońce i Kłamstwo wierzą ludzie prości. 

Niedostrzegalna szerzy się zagłada, 

A wszystkie ręce aż lśnią od czystości. 

Handel, jakich nie było, z chciwością się zmaga, 

Na gorycz popytu, na zdradę cen – nie ma. 

Uczynków złych i dobrych kołysze się waga 

Z pełnymi krwi szalami obiema. 

Nieistniejące w milczeniu narasta, 

Aż prezydenci i gwiazd korce bledną, 

Coś się na pewno wydarzy – to jasne, 

Ale nam wtedy będzie wszystko jedno. 

KACZMARSKI, Jacek (1957, Warszawa – 2004, Gdańsk) 

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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