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Dziewica MARYJA urzeczywistnia w sposób najdoskonalszy posłuszeństwo wiary […] 

Przez całe JEJ życie, aż do ostatniej próbyPOR. ŁK 2, 35, gdy JEZUS, JEJ SYN, umierał na krzyżu, nie zachwiała się wiara MARYI. 

MARYJA nie przestała wierzyć „w wypełnienie się” słowa BOŻEGO. 

Dlatego Kościół czci w MARYI najczystsze wypełnienie wiary. [KKK, 148 (fragm.), 149] 

CZWARTA NIEDZIELA ADWENTU 

 

ŚW. JAN CHRZCICIEL — SANTI, Rafał – Rafael (1483, Urbino – 1520, Rzym) 

1517, olejny na płótnie, 200×145 cm, museum Prado, Madryt; źródło: commons.wikimedia.org 

Z KSIĘGI PROROKA MICHEASZAMI 5, 1-4A 
Tak mówi PAN: 

A ty, Betlejem Efrata, 

najmniejsze jesteś wśród plemion judzkich! 

Z ciebie wyjdzie dla mnie TEN, 

który będzie władał w Izraelu, 

a pochodzenie JEGO od początku, 

od dni wieczności. 

Przeto PAN porzuci ich aż do czasu, 

kiedy porodzi mająca porodzić. 

Wtedy reszta braci JEGO powróci do synów Izraela. 

Powstanie on i paść będzie mocą PAŃSKĄ, 

w majestacie imienia PANA, BOGA swego. 

Osiądą wtedy, 

bo odtąd rozciągnie swą potęgę 

aż po krańce ziemi. 

A ON będzie pokojem. 

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 LISTU DO HEBRAJCZYKÓWHBR 10, 5-10 
Bracia: 

CHRYSTUS, przychodząc na świat, mówi: 

»Ofiary ani daru nie chciałeś, 

ale MI utworzyłeś ciało; 

całopalenia i ofiary za grzech 

nie podobały się TOBIE. 

Wtedy rzekłem: 

oto idę —  

w zwoju księgi napisano o MNIE — 

aby spełnić wolę TWOJĄ, BOŻE«. 

Wyżej powiedział: 

»Ofiar, darów, całopaleń i ofiar za grzech nie chciałeś 

i nie podobały się TOBIE«, 

choć składane są zgodnie z Prawem. 

Następnie powiedział: 

»Oto idę, aby spełnić wolę TWOJĄ«. 

Usuwa jedną ofiarę, 

aby ustanowić inną. 

Na mocy tej woli uświęceni jesteśmy 

przez ofiarę ciała JEZUSA CHRYSTUSA 

raz na zawsze. 

AKLAMACJAŁK 1, 39-45 Alleluja, Alleluja, Alleluja 

Oto ja służebnica PAŃSKA, 

niech mi się stanie 

według słowa twego. 

SŁOWA EWANGELII WEDŁUG ŚW. ŁUKASZAŁK 1, 39-45 
W tym czasie MARYJA wybrała się 

i poszła z pośpiechem w góry 

do pewnego miasta w ziemi Judy. 

Weszła do domu Zachariasza 

i pozdrowiła Elżbietę. 

Gdy Elżbieta usłyszała pozdrowienie MARYI, 

poruszyło się dzieciątko w jej łonie, 

a duch Święty napełnił Elżbietę. 

Wydała ona głośny okrzyk i powiedziała: 

„Błogosławiona jesteś 

między niewiastami 

i błogosławiony jest owoc 

TWOJEGO łona. 

A skądże mi to, 

że MATKA mojego PANA 

przychodzi do mnie? 

Oto bowiem, 

skoro głos TWEGO pozdrowienia 

zabrzmiał w moich uszach, 

poruszyło się z radości dzieciątko 

w moim łonie. 

Błogosławiona jest, 

która uwierzyła, 

że spełnią się słowa 

powiedziane JEJ od PANA”. 

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Visitaci%C3%B3n_de_Rafael.jpg
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INFORMACJE PARAFIALNE 
 23.XII (niedziela): IV NIEDZIELA ADWENTU. 

 Wspólne śpiewanie Godzinek o 820. 
 Opłatki można nabywać w zakrystii (po nabożeństwach). 

 24.XII (poniedziałek): WIGILIA: 
 Ostatnie w tym roku RORATY o 700. 
 Mszy św. o 1800, tradycyjnie, nie ma. 
 Na 2330 do kościoła nasi Duszpasterze zapraszają! wszy-

stkich Parafian, którzy chcieliby podzielić się opłatkiem. 
 25.XII (wtorek): UROCZYSTOŚĆ NARODZENIA PAŃSKIEGO: 

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

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

święto św. Szczepana: 
 Msze św. o 845; 1030 i 1200. 
 W drugi dzień Świąt Narodzenia Pańskiego, w święto 

św. Szczepana, na sumę o 1200 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.. 

 Mszy św. o 1800, tradycyjnie, nie będzie. 
 Chrzty w grudniu 25.XII, w 1. dzień Świąt Bożego Narodzenia 

– na sumie o 1200, i 26.XII, w 2. dzień Świąt – na Mszy św. 

o 1030.  
 Parafialny zespół Caritas kończy sprzedaż świec wigilijnych, 

pocztówek świątecznych oraz sianka. 
Zespół Caritas serdecznie dziękuje! wszystkim, którzy 

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

dobroć serca SWOIM błogosławieństwem! 
 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. 
 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. 

 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 ró-
wieśnicy. 
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. 
 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 odeszły z naszego grona: 

śp. Krystyna JAWORSKA  13.XII.2018 l. 62 

śp. Teresa Aleksandra KOTOWSKA  8.XII.2018 l. 80 

śp. Helena Marianna BIELECKA  7.XII.2018 l. 90 

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 

24.XII 
(poniedziałek) 700 

† Marzenny PRZERADZKIEJ, 

jej siostry Barbary SZULC 

o BOŻE błogosławieństwo dla 

Katarzyny i Tomasza, 

Andrzeja i Małgorzaty z dziećmi 

25.XII 
(wtorek) 

000 za Parafian 

845 † Zofii i Kazimierza BUJEŃCZYKÓW 

1030 o BOŻE błogosławieństwo i potrzebne łaski dla rodziny 

1200 
† Janiny i Stefana BRZEZIŃSKICH, ich rodziców, 

Jerzego GUTOWSKIEGO 

26.XII 
(środa) 

845 

† Leona BRUDNIEWSKIEGO,  

jego rodziców i teściów, 

Władysławy ŻUKOWSKIEJ, 

Ireny SZURGOCIŃSKIEJ 

1030 dziękczynna, z racji 70. urodzin Genowefy ANDZIAK 

1200 w intencji małżeństw obchodzących swe jubileusze w 2018 r. 

27.XII 
(czwartek) 

730 w intencji Jana, z racji imienin, z prośbą o BOŻE błogosławieństwo 

1800 † Leszka GRZYBOWSKIEGO, w 1. rocznicę śmierci 

28.XII 
(piątek) 

730  

1800 
o BOŻE błogosławieństwo 

dla dzieci otoczonych modlitwą Różańca Rodziców 

29.XII 
(sobota) 

730 † Rafała FABISIAKA 

1800 † Sabiny MATYJASIAK, w 1. rocznicę śmierci 

30.XII 
(niedziela) 

845 
dziękczynna, z prośbą o BOŻE błogosławieństwo i wszelkie potrzebne łaski 

dla Jadwigi i Mariana URBANKÓW, z racji 40. rocznicy ślubu 

1030 dziękczynna, z racji 50. urodzin Katarzyny 

1200 † Bożeny KOŁODZIEJ, w 1. rocznicę śmierci 

1800 † Jana OSUCHA, w 1. rocznicę śmierci 

KOLĘDA ZBŁĄKANYCH 

A gdzie są tamci co rzucili dom? 

Bo uwierzyli że zbudują nowy 

Że im do okien nie będą zaglądać 

Wierzb rozpłakanych rozczochrane głowy 

A gdzie są tamci co rzucili dom? 

Bo był im ciasny zgrzebny i ubogi 

I uwierzyli dolarowym snom 

Kiedy mierzyli życia kręte drogi 

I uwierzyli że to dla nich będą 

Zielone Wyspy dobrobyt i sława 

A nie londyńskiego bruku koszmar 

Obojętna ich losom Warszawa 

I że niełatwo śnić o potędze 

Gdy ci do ziemi przygną kark twardy 

Gdy obojętność będzie jak policzek 

Pośród bolesnej obcych pogardy 

A gdzie są tamci co przy naszym stole 

Mieli polski opłatek łamać razem z nami? 

Czy im szeleści mowy naszej szept 

Gdy kolęda polska tęskni pod ich drzwiami? 

A gdzie są tamci którzy pobłądzili? 

Bo puste miejsce na nich ciągle czeka 

Gdy BÓG się rodzi i truchleje moc 

Człowiek powinien tęsknić do człowieka 

WĘGRZYN, Kazimierz Józef (1947, Miejsce Piastowe) 

„OTO [PRZYCHODZĘ], ABY SPEŁNIĆ WOLĘ TWOJĄ, BOŻE”POR. HBR 10, 8 

Przyjdź – prosimy – i rozświetl nam mroki ciemności … 
 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 
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