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„Nie powątpiewaj, czy to prawda, lecz raczej przyjmij z wiarą słowa ZBAWICIELA, ponieważ ON, który jest PRAWDĄ, nie kłamie”ŚW. CYRYL: W: ŚW. TOMASZ Z AKWINU, SUMMA THEOLOGIAE, III, 75, 1. [KKK, 1381, fragm.] 

TRZECIA NIEDZIELA ADWENTU 

 

PROROK IZAJASZ — MEISSONIER, Jan Ludwik Ernest (1815, Lyon – 1891, Paryż) 

1838, olejny na panelu, 34×21 cm, kolekcja Wallace, Londyn; źródło: en.wahooart.com 

Z KSIĘGI PROROKA IZAJASZAIZ 35, 1-6A. 10 
Niech się rozweselą pustynia i spieczona ziemia, 

niech się raduje step i niech rozkwitnie! 

Niech wyda kwiaty jak lilie polne, 

niech się rozraduje, 

skacząc i wykrzykując z uciechy. 

Chwałą Libanu ją obdarzono, 

ozdobą Karmelu i Szaronu. 

Oni zobaczą chwałę PANA, 

wspaniałość naszego BOGA. 

Pokrzepcie ręce osłabłe, 

wzmocnijcie kolana omdlałe! 

Powiedzcie małodusznym: 

„Odwagi! Nie bójcie się! 

Oto wasz BÓG, oto pomsta; 

przychodzi BOŻA odpłata; 

ON sam przychodzi, by was zbawić”. 

Wtedy przejrzą oczy niewidomych 

i uszy głuchych się otworzą. 

Wtedy chromy wyskoczy jak jeleń 

i język niemych wesoło wykrzyknie. 

Odkupieni przez PANA powrócą, 

przybędą na Syjon 

z radosnym śpiewem, 

ze szczęściem wiecznym na czołach; 

osiągną radość i szczęście, 

ustąpi smutek i wzdychanie. 

PSALM RESPONSORYJNYPS 146 (145), 6C-7. 8-9A. 9B-10 (R.: POR. IZ 35, 4)4 

REFREN: Przybądź, o PANIE, aby nas wybawić 

BÓG wiary dochowuje na wieki, 

uciśnionym wymierza sprawiedliwość, 

chlebem karmi głodnych, 

wypuszcza na wolność uwięzionych. 

PAN przywraca wzrok ociemniałym, 

PAN dźwiga poniżonych. 

PAN kocha sprawiedliwych, 

PAN strzeże przybyszów. 

Ochrania sierotę i wdowę, 

lecz występnych kieruje na bezdroża. 

PAN króluje na wieki, 

BÓG twój, Syjonie, przez pokolenia. 

Z LISTU ŚW. JAKUBA APOSTOŁAJK 5, 7-10 
Trwajcie cierpliwie, bracia, 

aż do przyjścia PANA. 

Oto rolnik czeka wytrwale 

na cenny plon ziemi, 

dopóki nie spadnie deszcz 

wczesny i późny. 

Tak i wy bądźcie cierpliwi 

i umacniajcie serca wasze, 

bo przyjście PANA jest już bliskie. 

Nie uskarżajcie się, bracia, 

jeden na drugiego, 

byście nie podpadli pod sąd. 

Oto SĘDZIA stoi przed drzwiami. 

Za przykład wytrwałości i cierpliwości 

weźcie, bracia, proroków, 

którzy przemawiali w imię PAŃSKIE. 

AKLAMACJAIZ 61, 1 Alleluja, Alleluja, Alleluja 

DUCH PAŃSKI nade mną, 

posłał mnie, 

abym głosił dobrą nowinę ubogim. 

SŁOWA EWANGELII WEDŁUG ŚW. MATEUSZAMT 11, 2-11 
Gdy Jan usłyszał w więzieniu o czynach CHRYSTUSA, 

posłał swoich uczniów z zapytaniem: 

„Czy TY jesteś TYM, który ma przyjść, 

czy też innego mamy oczekiwać?” 

JEZUS im odpowiedział: 

»Idźcie i oznajmijcie Janowi 

to, co słyszycie i na co patrzycie: 

niewidomi wzrok odzyskują, 

chromi chodzą, 

trędowaci zostają oczyszczeni, 

głusi słyszą, 

umarli zmartwychwstają, 

ubogim głosi się Ewangelię. 

A błogosławiony jest ten, 

kto nie zwątpi we MNIE«. 

Gdy oni odchodzili, 

JEZUS zaczął mówić do tłumów o Janie: 

»Co wyszliście obejrzeć na pustyni? 

Trzcinę kołyszącą się na wietrze? 

Ale co wyszliście zobaczyć? 

Człowieka w miękkie szaty ubranego? 

Oto w domach królewskich są ci, 

którzy miękkie szaty noszą. 

Po co więc wyszliście? 

Zobaczyć proroka? 

Tak, powiadam wam, 

nawet więcej niż proroka. 

On jest tym, o którym napisano: 

'Oto JA posyłam MEGO wysłańca przed TOBĄ, 

aby przygotował CI drogę'. 

Zaprawdę, powiadam wam: 

Między narodzonymi z niewiast 

nie powstał większy od Jana Chrzciciela. 

Lecz najmniejszy w królestwie niebieskim 

większy jest niż on«. 

https://en.wahooart.com/@@/AQS9VV-Jean-Louis-Ernest-Meissonier-Isaiah
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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! 

 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. 

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

 22.XII (niedziela): IV NIEDZIELA ADWENTU. 
 Podczas Mszy św. 1030 harcerskie patrole Związku 

Harcerstwa Polskiego ZHP ze środowiska „Uroczysko 
Konstancin” wniosą do naszego kościoła i naszej parafii 
BETLEJEMSKIE ŚWIATŁO POKOJU — płomień pobrany 
w miejscu narodzenia JEZUSA CHRYSTUSA w Grocie 
Betlejemskiej i przekazywany z rąk do rąk, w nieprzer-
wanej sztafecie, przez skautów. 

 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 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 swojego małżeństwa. 
 27.XII (środa): 

 Rozpoczęcie wizytacji duszpasterskiej — tradycyjnej 
KOLĘDY. Za składane przy okazji ofiary — przeznaczone 
zostaną na spłatę zobowiązań za remont kościoła — nasi 

duszpasterze z góry składają serdeczne Bóg zapłać! 

PROGRAM PIERWSZYCH DNI WIZYTACJI DUSZPASTERSKIEJ (KOLĘDA) 

DATA MIEJSCOWOŚĆ OD KOMENTARZ 

27.XII 
(piątek) 

ŁĘG 930 
dwóch księży: 

jeden od Habdzina, drugi Czernideł 

28.XII 
(sobota) 

PIASKI 930 jeden ksiądz 

CZERNIDŁA 930 jeden ksiądz 

Księża proszą o podwożenie na kolędę i zewnętrzny znak, 
że wizyta naszych duszpasterzy jest OCZEKIWANA 

Uwaga: Od 2.I.2018 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). 

 Parafialny zespół Caritas prowadzi: 

 zbiórkę produktów żywnościowych i artykułów 
chemicznych do specjalnie wystawionych koszy przy 

ołtarzu MATKI BOŻEJ NIEUSTAJĄCEJ POMOCY. 
 sprzedaż świec wigilijnych, pocztówek świątecznych i 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, organizo-
wana jest pielgrzymka do Ziemi Świętej i Jordanii. W koście-
le, na stoliku pod chórem, można znaleźć jej program. 

 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! 

INTENCJE MSZALNE I MODLITEWNE 

16.XII 
(poniedziałek) 

700 o zdrowie dla Macieja 

845 
† Zdzisława MOSKALEWICZA, 

 zmarłych z rodzin OSUCHÓW i MOSKALEWICZÓW 

1800 
† Katarzyny OSUCH, 

zmarłych z rodzin OSUCHÓW i PYZLÓW 

17.XII 
(wtorek) 

700 w intencji rodziny 

845 o zdrowie dla Macieja 

1800 
† Genowefy MOSKALEWICZ, 

zmarłych z rodzin RAWSKICH i MOSKALEWICZÓW 

18.XII 
(środa) 

700 o zdrowie dla Macieja 

1800 † Bogusława LATOSZKA 

19.XII 
(czwartek) 

700 o zdrowie dla Macieja 

1800 † Marii MIŁCZAK 

20.XII 
(piątek) 

700 o zdrowie dla Macieja 

1800 
† Heleny, Stefana i Kamila RAWSKICH, 

Marianny i Stanisława WIEWIÓRÓW 

21.XII 
(sobota) 

700 o zdrowie dla Macieja 

1800 † Janusza GWARDYSA 

22.XII 
(niedziela) 

845 
† Elżbiety i Adama WILCZAKÓW, 

Józefa WARGOCKIEGO, 

Aleksandry KAMIŃSKIEJ 

1030 † cierpiących w czyśćcu 

1200 
† Marianny i Tadeusza KANABUSÓW, 

zmarłych z rodzin NOGALÓW i KANABUSÓW 

1800 
† Marcina i Mirosławy MILEWSKICH, 

Jana, Ireny i Sławomira KULCZYKÓW 

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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