
   

»»KKTTÓÓŻŻ   CCII   PPOOWWIIEEDDZZIIAAŁŁ ,,   ŻŻEE  JJEESSTTEEŚŚ   NNAAGGII?? ……««   
NR XLIX/2019 (921) GAZETKA PARAFII ŚW. ZYGMUNTA W SŁOMCZYNIE 8 GRUDNIA AD 2019 
 

Portal parafialny: www.swzygmunt.knc.pl strona — 1 — 

JEZUS w języku hebrajskim oznacza: „BÓG zbawia”. W chwili Zwiastowania anioł Gabriel nadaje MU […] imię JEZUS, które wyraża zarówno JEGO tożsamość, jak i posłaniePORŁK 1, 31. [KKK, 430, fragm.] 

DRUGA NIEDZIELA ADWENTU 

 

ZWIASTOWANIE — WATERHOUSE, Jan Wilhelm (1849, Rzym – 1917, Londyn) 

1914, olejny na płótnie, 99×135 cm, zbiory prywatne; źródło: commons.wikimedia.org 

Z KSIĘGI RODZAJURDZ 3, 9-15 
Gdy Adam zjadł owoc z drzewa zakazanego, 

PAN BÓG zawołał na niego i zapytał go: 

»Gdzie jesteś?« 

On odpowiedział: 

„Usłyszałem TWÓJ głos w ogrodzie, 

przestraszyłem się, bo jestem nagi, 

i ukryłem się”. 

Rzekł BÓG: 

»Któż ci powiedział, że jesteś nagi? 

Czy może zjadłeś z drzewa, 

z którego ci zakazałem jeść?« 

Mężczyzna odpowiedział: 

„Niewiasta, którą postawiłeś przy mnie, 

dała mi owoc z tego drzewa i zjadłem”. 

Wtedy PAN BÓG rzekł do niewiasty: 

»Dlaczego to uczyniłaś?« 

Niewiasta odpowiedziała: 

„Wąż mnie zwiódł i zjadłam”. 

Wtedy PAN BÓG rzekł do węża: 

»Ponieważ to uczyniłeś, bądź przeklęty 

wśród wszystkich zwierząt domowych i polnych; 

na brzuchu będziesz się czołgał 

i proch będziesz jadł 

po wszystkie dni twego istnienia. 

Wprowadzam nieprzyjaźń między ciebie a niewiastę, 

pomiędzy potomstwo twoje a potomstwo jej: 

ono zmiażdży ci głowę, 

a ty zmiażdżysz mu piętę«. 

PSALM RESPONSORYJNYPS 98, 1-4 

REFREN: Śpiewajcie PANU, bo uczynił cuda 

Śpiewajcie PANU pieśń nową, 

albowiem uczynił cuda. 

Zwycięstwo MU zgotowała JEGO prawica 

i święte ramię JEGO. 

PAN okazał SWOJE zbawienie, 

na oczach pogan objawił SWOJĄ sprawiedliwość. 

Wspomniał na dobroć i na wierność SWOJĄ 

dla domu Izraela. 

Ujrzały wszystkie krańce ziemi 

zbawienie BOGA naszego. 

Wołaj z radości na cześć PANA, cała ziemio, 

cieszcie się, weselcie i grajcie. 

Z LISTU ŚW. PAWŁA APOSTOŁA DO RZYMIANRZ 15, 4-9 

Bracia: 

To, co niegdyś zostało napisane, 

napisane zostało dla naszego pouczenia, 

abyśmy dzięki cierpliwości i pociesze, 

jaką niosą Pisma, 

podtrzymywali nadzieję. 

A BÓG, który daje cierpliwość i pociechę, niech sprawi, 

abyście wzorem CHRYSTUSA 

te same uczucia żywili do siebie 

i zgodnie jednymi ustami wielbili BOGA 

i OJCA PANA naszego, JEZUSA CHRYSTUSA. 

Dlatego przygarniajcie siebie nawzajem, 

bo i CHRYSTUS przygarnął was ku chwale BOGA. 

Mówię bowiem: 

CHRYSTUS stał się sługą obrzezanych 

dla okazania wierności BOGA 

i potwierdzenia przez to obietnic danych ojcom 

oraz po to, 

żeby poganie za okazane sobie miłosierdzie 

uwielbili BOGA, 

jak napisano: 

„Dlatego oddawać CI będę cześć 

między poganami 

i śpiewać imieniu TWOJEMU”. 

AKLAMACJAŁK 1, 28 Alleluja, Alleluja, Alleluja 

Zdrowaś MARYJO, łaski pełna, PAN z TOBĄ, 

błogosławionaś TY między niewiastami. 

SŁOWA EWANGELII WEDŁUG ŚW. ŁUKASZAŁK 1, 26-38 
BÓG posłał anioła Gabriela 

do miasta w Galilei, zwanego Nazaret, 

do DZIEWICY poślubionej mężowi, 

imieniem Józef, z rodu Dawida; 

a DZIEWICY było na imię MARYJA. 

Anioł wszedł do NIEJ i rzekł: 

„Bądź pozdrowiona, pełna łaski, 

PAN z TOBĄ, 

błogosławiona jesteś między niewiastami”. 

ONA zmieszała się na te słowa 

i rozważała, co miałoby znaczyć to pozdrowienie. 

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 będzie 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 osłoni CIĘ. 

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, która uchodzi za niepłodną. 

Dla BOGA bowiem nie ma nic niemożliwego”. 

Na to rzekła MARYJA: 

„Oto JA służebnica PAŃSKA, 

niech MI się stanie według twego słowa!” 

Wtedy odszedł od NIEJ anioł. 

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:John_William_Waterhouse_-_The_Annunciation.JPG
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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! 
 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! 

 8.XII (niedziela): II NIEDZIELA ADWENTU. 
 Trwa czas duchowego przygotowania do jak najgłębszego 

przeżycia ŚWIĄT NARODZENIA PAŃSKIEGO. 

 Uroczystość NIEPOKALANEGO POCZĘCIA NAJŚWIĘTSZEJ MARYI 

PANNY. 
 Zapraszamy! na wspólne śpiewanie Godzinek o 820. 

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

 Dzień modlitwy za Kościół na Wschodzie. 
 Polećmy! w modlitwach problemy nękające ten Kościół 

BOGU WSZECHMOGĄCEMU. 
 Po Mszach św. ministranci zbierają ofiary na pomoc 

Kościołowi za naszymi wschodnimi granicami. 
 14.XII (sobota): 

 WYPOMINKI o 1715. 
 Msza św. za zmarłych polecanych w WYPOMINKACH o 1800. 

 15.XII (niedziela): III NIEDZIELA ADWENTU. 

 Rozpoczęcie 40-godzinnego NABOŻEŃSTWA EUCHARYS-
TYCZNEGO w naszej parafii, połączonego z REKOLEKCJAMI 

ADWENTOWYMI, które w tym roku prowadzi ks. Mateusz 

CHMIELEWSKI. 

PROGRAM 40-GODZINNEGO NABOŻEŃSTWA EUCHARYSTYCZNEGO 

 15.XII (niedziela), IIICIA
 NIEDZIELA ADWENTU 

 845, 1200, 1800  Msze św. z nauką rekolekcyjną 
dla DOROSŁYCH 

 1030  Msza św. z nauką rekolekcyjną 
dla SZKOŁY ŚREDNIEJ 

Uwaga: SZKOŁY PODSTAWOWE - z rodzicami (na wybraną godzinę) 
 1300 – 1530  OSOBISTA ADORACJA 

NAJŚWIĘTSZEGO SAKRAMENTU 
 1300  Modlitwa Różańcowa 
 1500  Koronka do BOŻEGO MIŁOSIERDZIA 

 16–17.XII (poniedziałek–wtorek) 
 700  RORATY i wystawienie NAJŚWIĘTSZEGO SAKRAMENTU 

 745–845, 1630–1800  OSOBISTA ADORACJA 

NAJŚWIĘTSZEGO SAKRAMENTU 
 845  Msza św. z nauką rekolekcyjną 

dla DOROSŁYCH 
 1500  Koronka do BOŻEGO MIŁOSIERDZIA 
 1800  Msza św. z nauką rekolekcyjną 

dla DOROSŁYCH 
SPOWIEDŹ (SAKRAMENT POKUTY) 

 16.XII (poniedziałek)  830 – 1000, 1715 – 1830 

Podejmijmy! wysiłek takiego uporządkowania swojego 

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

 Na Mszę św. o 1800 zapraszamy! rodziców i dzieci, które 

przygotowują się w tym roku do 1. Komunii św. Spotka-
nie z rodzicami dzieci — po Mszy św. 

 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 (czwartek): 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. 
 Opłatki można nabywać: 

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

 Parafialny zespół Caritas prowadzi: 

 zbiórkę produktów żywnościowych i artykułów 
chemicznych do specjalnie wystawionych koszy przy 
ołtarzu MATKI BOŻEJ NIEUSTAJĄCEJ POMOCY. 

 od 15.XII (niedziela) sprzedaż świec wigilijnych, 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! 

 19.I (niedziela): Planowany jest — o ile zgłosi się wystarczająca 
ilość uczestników — 1. Konkurs Kolęd i Pastorałek „Woły 
moje …” w Słomczynie. Przesłuchania odbędą się 
prawd. 18.I (sobota). Więcej informacji — na stronie parafialnej. 

 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. Jadwiga BOROWSKA  25.XI.2019 l. 91 

śp. Karol MILEWSKI  24.XI.2019 l. 87 

śp. Jerzy Stanisław MAGDZIARZ  22.XI.2019 l. 97 

śp. Krystyna KUCHARSKA  20.XI.2019 d. 0 

Wieczne odpoczywanie racz Im dać PANIE! 

INTENCJE MSZALNE I MODLITEWNE 

9.XII 
(poniedziałek) 

700 
† Teresy ŁOTOWSKIEJ, 

zmarłych z rodziny ŁUKASIEWICZÓW 

1800 
† Krzysztofa PACIAKA, 

Józefa PACIAKA 

10.XII 
(wtorek) 

700 o zdrowie dla Macieja 

1800 
† Krzysztofa PACIAKA, 

Józefa PACIAKA 

11.XII 
(środa) 

700 o zdrowie dla Macieja 

1800 † Jana, Stanisława i Franciszka GRZYWACZÓW 

12.XII 
(czwartek) 

700  o zdrowie dla Macieja 

1800 † Heleny MAGDZIARZ, w 5. rocznicę śmierci 

13.XII 
(piątek) 

700 o zdrowie dla Macieja 

1800 † Krystyny JAWORSKIEJ, w 1. rocznicę śmierci 

14.XII 
(sobota) 

700 † Ireneusza SKRZYPCZAKA 

1715 WYPOMINKI 

1800 † zmarłych polecanych w WYPOMINKACH 

15.XII 
(niedziela) 

845 
† Tadeusza i Jerzego ANUSZEWSKICH, 

zmarłych z rodzin ANUSZEWSKICH i MARCÓW 

1030 † Zygmunta ŁOPACIŃSKIEGO 

1200 † Jana RAWSKIEGO, w 5. rocznicę śmierci 

1800 
† Kazimierza MAGDZIARZA, w 7. rocznicę śmierci, 

zmarłych rodziców i siostry Zofii 

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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