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nasz Symbol zaczyna się od wyznania stworzenia nieba i ziemi, ponieważ stworzenie jest początkiem i podstawą wszystkich dzieł BOŻYCH. [KKK, 198] 

PIERWSZA NIEDZIELA ADWENTU 

 

DRUGIE PRZYJŚCIE — ANDERSON, Józef Henryk (1906, Chicago – 1996, Ridgefield) 

olejny na płótnie, 28×18.75 cm; źródło: www.ebay.com 

Z KSIĘGI PROROKA IZAJASZAIZ 2, 1-5 
Widzenie Izajasza, syna Amosa, 

dotyczące Judy i Jerozolimy: 

Stanie się na końcu czasów, 

że góra świątyni PAŃSKIEJ 

stać będzie mocno na szczycie gór 

i wystrzeli ponad pagórki. 

Wszystkie narody do niej popłyną, 

mnogie ludy pójdą i rzekną: 

„Chodźcie, wstąpmy na górę PAŃSKĄ, 

do świątyni BOGA Jakuba! 

Niech nas nauczy dróg swoich, 

byśmy kroczyli JEGO ścieżkami. 

Bo Prawo pochodzi z Syjonu 

i słowo PAŃSKIE – z Jeruzalem”. 

ON będzie rozjemcą pomiędzy ludami 

i sędzią dla licznych narodów. 

Wtedy swe miecze przekują na lemiesze, 

a swoje włócznie na sierpy. 

Naród przeciw narodowi nie podniesie miecza, 

nie będą się więcej zaprawiać do wojny. 

Chodźcie, domu Jakuba, 

postępujmy w światłości PAŃSKIEJ! 

PSALM RESPONSORYJNYPS 122 (121), 1B-2. 4-5. 6-7. 8-9 (R.: POR. 1BC) 

REFREN: Idźmy z radością na spotkanie PANA 

Ucieszyłem się, gdy mi powiedziano: 

„Pójdziemy do domu PANA”. 

Już stoją nasze stopy 

w twoich bramach, Jeruzalem. 

Do niego wstępują pokolenia PAŃSKIE, 

aby zgodnie z prawem izraela wielbić imię PANA. 

Tam ustawiono trony sędziowskie, 

trony domu Dawida. 

Proście o pokój dla Jeruzalem: 

Niech żyją w pokoju, którzy cię miłują. 

Niech pokój panuje w twych murach, 

a pomyślność w twoich pałacach. 

Ze względu na moich braci i przyjaciół 

będę wołał: „Pokój z tobą!” 

Ze względu na dom PANA, BOGA naszego, 

modlę się o dobro dla ciebie. 

Z LISTU ŚW. PAWŁA APOSTOŁA DO RZYMIANRZ 13, 11-14 

Bracia: 

Rozumiejcie chwilę obecną: 

teraz nadeszła dla was 

godzina powstania ze snu. 

Teraz bowiem zbawienie jest bliżej nas 

niż wtedy, gdy uwierzyliśmy. 

Noc się posunęła, 

a przybliżył się dzień. 

Odrzućmy więc uczynki ciemności, 

a przyobleczmy się w zbroję światła! 

Żyjmy przyzwoicie jak w jasny dzień: 

nie w hulankach i pijatykach, 

nie w rozpuście i wyuzdaniu, 

nie w kłótni i zazdrości. 

Ale przyobleczcie się w PANA JEZUSA CHRYSTUSA 

i nie troszczcie się zbytnio o ciało, 

dogadzając żądzom. 

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

Okaż nam, PANIE, łaskę SWOJĄ 

i daj nam SWOJE zbawienie. 

SŁOWA EWANGELII WEDŁUG ŚW. MATEUSZAMT 24, 37-44  

JEZUS powiedział do swoich uczniów: 

»Jak było za dni Noego, 

tak będzie z przyjściem SYNA CZŁOWIECZEGO. 

Albowiem jak w czasie przed potopem 

jedli i pili, 

żenili się 

i za mąż wydawali 

aż do dnia, 

kiedy Noe wszedł do arki, 

i nie spostrzegli się, 

aż przyszedł potop 

i pochłonął wszystkich, 

tak również będzie z przyjściem SYNA CZŁOWIECZEGO. 

Wtedy dwóch będzie w polu: 

jeden będzie wzięty, 

drugi zostawiony. 

Dwie będą mleć na żarnach: 

jedna będzie wzięta, 

druga zostawiona. 

Czuwajcie więc, 

bo nie wiecie, 

w którym dniu PAN wasz przyjdzie. 

A to rozumiejcie: 

Gdyby gospodarz wiedział, 

o jakiej porze nocy nadejdzie złodziej, 

na pewno by czuwał 

i nie pozwoliłby włamać się do swego domu. 

Dlatego i wy bądźcie gotowi, 

bo o godzinie, 

której się nie domyślacie, 

SYN CZŁOWIECZY przyjdzie«. 

https://www.ebay.com/itm/Harry-Anderson-SECOND-COMING-OF-JESUS-CHRIST-28x18-75-canvas-Christs-2nd-Return-/263350696332
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INFORMACJE PARAFIALNE 
 Trwa ROK JUBILEUSZOWY w naszym kościele — od 30.VI.2019 

do 30.VI.2020 — ustanowiony przez STOLICĘ APOSTOLSKĄ 
na trzechsetlecie jego budowy. 
Zaczerpnijmy! wszyscy z bogactw duchowych płynących 

z ROKU JUBILEUSZOWEGO! 
 1.XII (niedziela): I NIEDZIELA ADWENTU. 

 Rozpoczyna się czas duchowego przygotowania do jak naj-
głębszego przeżycia ŚWIĄT NARODZENIA PAŃSKIEGO. 

 Zapraszamy! na wspólne śpiewanie Godzinek o 820. 

Godzinki o Niepokalanym Poczęciu Najświętszej Maryi 
Panny śpiewać będziemy we wszystkie adwentowe nie-
dziele 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! 

 Parafialny zespół Caritas rozpoczyna zbiórkę produktów 

żywnościowych i artykułów chemicznych do specjalnie 
wystawionych koszy przy ołtarzu MATKI BOŻEJ NIEUSTA-
JĄCEJ POMOCY. Dary przeznaczone zostaną na pomoc 
dla najuboższych mieszkańców naszej parafii. Za wszy-
stkie dary z góry — serdeczne Bóg zapłać! 

 2-6.XII (poniedziałek-piątek): Zbiórka zużytego sprzętu elektrycz-
nego i elektronicznego przez firmę Green Office Ecologic. 
Elektrośmieci będzie można będzie składać na parkingu 
przykościelnym, przy dawnej organistówce. Przychód z tej 
akcji przeznaczony zostanie na zakup kolejnych inkubatorów 
do szpitala w Wybrzeżu Kości Słoniowej, prowadzonego 
przez siostry orionistki. 

 6.XII (piątek): 1. PIĄTEK MIESIĄCA: 
 Msze św. ku czci NAJŚWIĘTSZEGO SERCA PANA JEZUSA: 

 o 1545 dla dzieci i RÓŻANIEC. 
 o 1800. 

 Spowiedź 1. piątkowa ½ godz. przed Mszą św. 
 7.XII (sobota): 1. SOBOTA MIESIĄCA: 

 Pragnąc uczcić NIEPOKALANE SERCE MARYI nabożeństwem 
PIĘCIU PIERWSZYCH SOBÓT MIESIĄCA — wynagradzającym 
za grzechy przeciwko SERCU MARYI — zapraszamy! 

w kolejne pierwsze soboty miesiąca na Mszę św. o 1800 
i różaniec po Mszy św. 

 8.XII (niedziela): II NIEDZIELA ADWENTU. 
 Uroczystość NIEPOKALANEGO POCZĘCIA NAJŚWIĘTSZEJ MARYI 

PANNY. 
 Msze św. wg porządku niedzielnego. 

 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. 
 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 13.XII w kancelarii. Przygotowanie dla 
rodziców i chrzestnych 15.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., etc. — swojego 
małżeństwa. 

 W przyszłym 2020 roku, w dniach od 15 do 24.IX, nasza 
parafia organizuje pielgrzymkę do Ziemi Świętej i Jordanii. 
W kościele, na stoliku pod chórem, można znaleźć program 

pielgrzymki. 
 Ofiary na spłatę zobowiązań związanych z trwającym re-

montem kościoła i rewitalizacji frontonu naszej świątyni 
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! 

ODESZLI 
W ostatnim czasie odeszli z naszego grona: 

śp. Stanisława OGORZELSKA  16.XI.2019 l. 83 

śp. Danuta Irena MOCZYDŁOWSKA  12.XI.2019 l. 51 

Wieczne odpoczywanie racz Im dać PANIE! 

INTENCJE MSZALNE I MODLITEWNE 

2.XII 
(poniedziałek) 

730 o nawrócenie grzeszników 

1800 
† Krzysztofa PACIAKA, 

Józefa PACIAKA 

3.XII 
(wtorek) 

730 † Bogusława CIEMIECKIEGO 

1800 
† Krzysztofa PACIAKA, 

Józefa PACIAKA 

4.XII 
(środa) 

730 w intencji Barbary 

1800 
† Krzysztofa PACIAKA, 

Józefa PACIAKA 

5.XII 
(czwartek) 

730 
† Krzysztofa PACIAKA, 

Józefa PACIAKA 

w pewnej intencji 

1800 w pewnej intencji 

6.XII 
(piątek) 

730 † Piotra JAKUBCZYKA 

1545 w pewnej intencji 

1800 
† Krzysztofa PACIAKA, 

Józefa PACIAKA 

7.XII 
(sobota) 

730 
† Krzysztofa PACIAKA, 

Józefa PACIAKA 

1800 o nawrócenie grzeszników 

8.XII 
(niedziela) 

845 
† Konstancji i Jana KARDASÓW, 

Zofii, Janiny, Joachima i Marka BORYCHOWSKICH 

1030 

† Krystyny, Sylwestra i Wojciecha WENCŁAWIAKÓW, 

Mariana i Genowefy BUCZKÓW, 

Zofii KLEBAŃSKIEJ 

† Marii Grażyny SEMENIUK, w 1. rocznicę śmierci 

1200 

† Józefa, Jana, Petroneli, Wandy i Genowefy 

SZUSTKOWSKICH 

† Krzysztofa PACIAKA, 

Józefa PACIAKA 

1800 † Bernarda BARANA, w 20. rocznicę śmierci 

STAROPOLSKIE RORATY… 

O Wiaro święta, CHRYSTUSA wiaro! 

Ty przodków cnotę budziłaś starą: 

Bo ci przodkowie, ci nasi starzy, 

Brali hart ducha od twych ołtarzy. 

Rozumni w radzie, bitni na wojnie, 

Cały swój zawód wiedli dostojnie; 

Bo swoje sprawy o każdej chwili 

BOGIEM poczęli, BOGIEM kończyli. 

Siedem cnót DUCHA człowiek posiadał, 

A kraj ze siedmiu stanów się składał; 

A w każdym stanie ziemica cała 

Szczególną cnotą wygórowała. 

Bo o dar cnoty ziomkom przydatnej 

Błagała BOGA we Mszy roratnej; 

gdy swe wota przed PANEM złoży, 

Gotową była iść na Sąd BOŻY. 

KONDRATOWICZ, Ludwik Władysław Franciszek (1823, Smolgów – 1862, Wilno) — fragm., cz. III 

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 

Schola – +48 662 476 217 
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