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W pełni czasu DUCH ŚWIĘTY wypełnia w MARYI […] przygotowania na przyjście CHRYSTUSA […]. Przez działanie w NIEJ DUCHA ŚWIĘTEGO OJCIEC daje światu EMMANUELA, „BOGA z nami”MT I, 23. [KKK, 744] 

CZWARTA NIEDZIELA ADWENTU 

 

SEN ŚW. JÓZEFA — MENGS, Anton Raphael (1728, Uście nad Łabą – 1779, Rzym) 

1773–4, olejny na desce dębowej, 114×86 cm, Kunsthistorisches Museum, Wiedeń; źródło: commons.wikimedia.org 

Z KSIĘGI PROROKA IZAJASZAIZ 7, 10-14 
PAN przemówił do Achaza tymi słowami: 

»Proś dla siebie o znak 

od PANA, BOGA twego, 

czy to głęboko w Szeolu, 

czy to wysoko w górze!« 

Lecz Achaz odpowiedział: 

«Nie będę prosił 

i nie będę wystawiał PANA na próbę». 

Wtedy rzekł Izajasz: 

«Słuchajcie więc, domu Dawidowy: 

Czyż mało wam uprzykrzać się ludziom, 

iż uprzykrzacie się także mojemu BOGU? 

Dlatego PAN sam da wam znak: 

Oto PANNA pocznie 

i porodzi SYNA, 

i nazwie GO imieniem EMMANUEL». 

PSALM RESPONSORYJNYPS 24 (23), 1B-2. 3-4B. 5-6 (R.: POR. 7C I 10B) 

REFREN: Przybądź, o PANIE, TYŚ jest KRÓLEM chwały 

Do PANA należy ziemia i wszystko, co ją napełnia, 

świat cały i jego mieszkańcy. 

Albowiem ON go na morzach osadził 

i utwierdził ponad rzekami. 

Kto wstąpi na górę PANA, 

kto stanie w JEGO świętym miejscu? 

Człowiek rąk nieskalanych i czystego serca, 

którego dusza nie lgnęła do marności. 

On otrzyma błogosławieństwo od PANA 

i zapłatę od Boga, swego zbawcy. 

Oto pokolenie tych, którzy GO szukają, 

którzy szukają oblicza BOGA Jakuba. 

Z LISTU ŚW. PAWŁA APOSTOŁA DO RZYMIANRZ 1, 1-7 
Paweł, 

sługa CHRYSTUSA JEZUSA, 

z powołania apostoł, 

przeznaczony do głoszenia Ewangelii BOŻEJ, 

którą BÓG przedtem zapowiedział 

przez SWOICH proroków 

w Pismach świętych. 

Jest to Ewangelia o JEGO SYNU 

– pochodzącym według ciała z rodu Dawida, 

a ustanowionym według DUCHA ŚWIĘTOŚCI 

pełnym mocy SYNEM BOŻYM 

przez powstanie z martwych 

– o JEZUSIE CHRYSTUSIE, PANU naszym. 

Przez NIEGO otrzymaliśmy łaskę 

i urząd apostolski, 

aby ku chwale JEGO imienia 

pozyskiwać wszystkich pogan 

dla posłuszeństwa wierze. 

Wśród nich jesteście i wy, 

powołani przez JEZUSA CHRYSTUSA. 

Do wszystkich przez BOGA umiłowanych, 

powołanych świętych, 

którzy mieszkają w Rzymie: 

łaska wam i pokój 

od BOGA, OJCA naszego, 

i PANA JEZUSA CHRYSTUSA! 

AKLAMACJAMT 1, 23 Alleluja, Alleluja, Alleluja 

Oto DZIEWICA pocznie i porodzi SYNA, 

któremu nadadzą imię EMMANUEL, 

to znaczy BÓG z nami. 

SŁOWA EWANGELII WEDŁUG ŚW. MATEUSZAMT 1, 18-24 
Z narodzeniem JEZUSA CHRYSTUSA było tak. 

Po zaślubinach MATKI JEGO, MARYI, z Józefem, 

wpierw nim zamieszkali razem, 

znalazła się brzemienną 

za sprawą DUCHA ŚWIĘTEGO. 

Mąż JEJ, Józef, 

który był człowiekiem sprawiedliwym 

i nie chciał narazić JEJ na zniesławienie, 

zamierzał oddalić JĄ potajemnie. 

Gdy powziął tę myśl, 

oto Anioł PAŃSKI ukazał mu się we śnie i rzekł: 

„Józefie, synu Dawida, 

nie bój się wziąć do siebie MARYI, 

twej MAŁŻONKI; 

albowiem z DUCHA ŚWIĘTEGO jest to, 

co się w NIEJ poczęło. 

Porodzi SYNA, 

któremu nadasz imię JEZUS, 

ON bowiem zbawi SWÓJ lud 

od jego grzechów”. 

A stało się to wszystko, 

aby się wypełniło słowo PAŃSKIE 

powiedziane przez Proroka: 

„Oto dziewica pocznie i porodzi SYNA, 

któremu nadadzą imię EMMANUEL», 

to znaczy BÓG z nami. 

Zbudziwszy się ze snu, 

Józef uczynił tak, 

jak mu polecił Anioł PAŃSKI: 

wziął swoją MAŁŻONKĘ do siebie. 

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Mengs,_Traum_des_hl._Joseph.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! 
 22.XII (niedziela): IV NIEDZIELA ADWENTU. 

 Wspólne śpiewanie Godzinek o 820. 
 Podczas Mszy św. 1030 harcerskie patrole Związku 

Harcerstwa Polskiego ZHP ze środowiska „Uroczysko 
Konstancin” wniosą do naszego kościoła BETLEJEMSKIE 

ŚWIATŁO POKOJU — pobrane w miejscu narodzenia 
JEZUSA CHRYSTUSA w Grocie Betlejemskiej i przekazywane 
z rąk do rąk, w nieprzerwanej sztafecie, przez skautów. 

 23.XII (poniedziałek): 
 RORATY o 700. 

 24.XII (wtorek): 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 (środa): UROCZYSTOŚĆ NARODZENIA PAŃSKIEGO: 

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

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

święto św. Szczepana: 
 Msze św. o 845; 1030 i 1200. 
 Na sumę o 1200 w sposób szczególny zaproszone są! 

wszystkie małżeństwa, które w tym roku obchodziły 
jubileusze swojego małżeństwa… 

 Mszy św. o 1800, tradycyjnie, nie będzie. 

 27.XII (piątek): 

 O 1800, jak w każdy 4. piątek miesiąca, Msza św. w in-
tencji dzieci objętych „RÓŻAŃCEM RODZICÓW ZA DZIECI”. 
 Po Mszy św. modlitewne spotkanie. 

 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.2020 do końca trwania kolędy nie będzie 
Mszy św. o 1800 w dni powszednie. 

 Opłatki można nabywać: 
 w zakrystii (po nabożeństwach); 
 w kancelarii parafialnej – 23.XII (poniedziałek). 

 Parafialny zespół Caritas jeszcze prowadzi: 

 zbiórkę produktów żywnościowych i artykułów chemicz-
nych 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! 

ZAPOWIEDZI 
Zapowiedź I: Hubert KOCON, kawaler, i Marzena RUBAS, panna, oboje 

z parafii tutejszej 
Ktokolwiek wiedziałby o przeszkodach w zawarciu małżeństwa przez 

w/w osoby proszony jest o skontaktowanie się z Kancelarią Parafialną 

ODESZLI 
W ostatnim czasie odeszła z naszego grona: 

śp. Waleria MAGDZIARZ  9.XII.2019 l. 78 

Wieczne odpoczywanie racz Jej dać PANIE! 

INTENCJE MSZALNE I MODLITEWNE 

23.XII 
(poniedziałek) 

700 
† Gabrieli, Franciszki, Wacława i Antoniego NOGALÓW, 

Heleny MAGDZIARZ 

1800 † Danuty MOCZYDŁOWSKIEJ, w miesiąc po śmierci 

24.XII 
(wtorek) 700 

w pewnej intencji 

w intencji ks. Adama WYSZYŃSKIEGO, 

o błogosławieństwo BOŻE, z racji imienin 

25.XII 
(środa) 

000 za Parafian 

845 † Zofii i Kazimierza BUJEŃCZYKÓW 

1030 o błogosławieństwo BOŻE dla Rodziny 

1200 † Leszka GRZYBOWSKIEGO, w 2. rocznicę śmierci 

26.XII 
(czwartek) 

845 

† Leona BRUDNIEWSKIEGO, 

jego rodziców i teściów, 

Władysławy ŻUKOWSKIEJ, 

Ireny SZURGOCIŃSKIEJ 

1030 
† Mariana WALIGÓRY, Mariusza WALIGÓRY, 

Barbary WYSZYŃSKIEJ 

1200 małżeństw obchodzących swe jubileusze 

27.XII 
(piątek) 

730 
dziękczynno błagalna, w 11. rocznicę ślubu, Anny i Huberta, 

o potrzebne łaski i opiekę MATKI BOŻEJ 

1800 w intencji dzieci objętych modlitwą różańcową rodziców 

28.XII 
(sobota) 

730 o błogosławieństwo BOŻE dla Daniela, z racji 18. urodzin 

1800 
† Aleksandra, Agaty i Renaty ROMBEL, 

Teresy i Stanisława BOROWSKICH 

29.XII 
(niedziela) 

845 
dziękczynna, z prośbą o błogosławieństwo BOŻE, 

w 41. rocznicę ślubu Jadwigi i Mariana URBANKÓW 

1030 dziękczynna za mijający rok 

1200 † Heleny, Antoniego i Władysława KALIŃSKICH 

1800 † Jana OSUCHA, w 2. rocznicę śmierci 

WOŁY MOJE … (WOŁKI DUCHOWNE) 

Woły moje, woły moje, nie chodźcie na trawy, 

Kędy żarty, kędy żarty i próżne zabawy: 

Nie chodźcie na rynek, gdzie język jak młynek. 

Woły moje, woły moje, nie chodźcie do dworu, 

Nie uczcie się, nie uczcie się pysznego humoru: 

Nie chodźcie za wrota, gdzie nie miła cnota. 

Woły moje, woły moje, pójdźcie do stajenki, 

Gdzie PAN JEZUS, gdzie PAN JEZUS spoczywa maleńki: 

Nie chodźcie do izby, gdzie światowe cizby. 

Woły moje, woły moje, pobieżmy do NIEGO, 

Przywiążmy się, przywiążmy się do żłobeczku JEGO: 

Czekajmy na straży na PAŃSKIE rozkazy. 

Woły moje, woły moje do zgonu samego, 

Trzymajcie się, trzymajcie się PANA tak dobrego; 

I na wieki wiecznie, służcie mu statecznie. 

il.: MADONNA I DZIECIĄTKO — GHIBERTI, Lorenzo (1381, Florencja – 1455, Florencja) 

Stiuk polichromowany, 89×61 cm; źródło: www.tomassobrothers.co.uk 

CZEKAJMY NA STRAŻY NA PAŃSKIE ROZKAZY 8 

Marana Tha – Przyjdź – prosimy – i wskaż drogę wśród chaosu … 
 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 

Schola – +48 662 476 217 
 

https://www.tomassobrothers.co.uk/artworkdetail/781235/18038/madonna-and-child
mailto:swzygmunt.slomczyn@op.pl
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