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Czuwaj pilnie, wszystko szybko przemija, choć twoja tęsknota wątpliwym czyni to, co jest pewne, i czas krótki – długimśw. Teresa od Jezusa, Wołania duszy do Boga, 15, 3… [KKK, 1821, fragm.] 

PIERWSZA NIEDZIELA ADWENTU 

 

MODLITWA WIECZORNA ROLNIKA — GROTTGER, Artur (1837, Ottyniowice – 1867, Amélie-les-Bains-Palalda) 

1865, olejny na płótnie, 45×55 cm, galeria Sukiennice, Muzeum Narodowe, Kraków; źródło: commons.wikimedia.org 

Z KSIĘGI PROROKA IZAJASZAIZ 63, 16B-17. 19B; 64, 2B-7 
Ty, PANIE, jesteś naszym ojcem, 

odkupiciel nasz – to TWOJE imię odwieczne. 

Czemu, o PANIE, dozwalasz nam błądzić 

z dala od TWOICH dróg, 

tak iż serca nasze stają się nieczułe 

na bojaźń przed TOBĄ? 

Odmień się przez wzgląd na TWOJE sługi 

i na pokolenia TWOJEGO dziedzictwa. 

Obyś rozdarł niebiosa i zstąpił – 

przed TOBĄ zatrzęsłyby się góry. 

Zstąpiłeś: 

przed TOBĄ zatrzęsły się góry. 

Ani ucho nie słyszało, 

ani oko nie widziało, 

żeby jakiś bóg poza TOBĄ czynił tyle 

dla tego, co w nim pokłada ufność. 

Obyś wychodził naprzeciw tym, 

co radośnie pełnią sprawiedliwość 

i pamiętają o TWYCH drogach. 

Oto TY zawrzałeś gniewem, 

bo grzeszyliśmy przeciw TOBIE od dawna 

i byliśmy zbuntowani. 

My wszyscy byliśmy skalani, 

a wszystkie nasze dobre czyny 

jak skrwawiona szmata. 

My wszyscy opadliśmy zwiędli jak liście, 

a nasze winy poniosły nas jak wicher. 

Nikt nie wzywał TWOJEGO imienia, 

nikt się nie zbudził, by się chwycić CIEBIE. 

Bo skryłeś TWOJE oblicze przed nami 

i oddałeś nas w moc naszej winy. 

a jednak, PANIE, TY jesteś naszym ojcem. 

My jesteśmy gliną, 

a TY naszym TWÓRCĄ. 

Wszyscy jesteśmy dziełem rąk TWOICH. 

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 PIERWSZEGO LISTU ŚW. PAWŁA APOSTOŁA DO KORYNTIAN1 Kor 1, 3-9 
Bracia: 

Łaska wam i pokój 

od BOGA ojca naszego 

i PANA JEZUSA CHRYSTUSA! 

BOGU mojemu dziękuję wciąż za was, 

za łaskę daną wam w CHRYSTUSIE JEZUSIE. 

W NIM to bowiem zostaliście wzbogaceni we wszystko: 

we wszelkie słowo 

i wszelkie poznanie, 

bo świadectwo CHRYSTUSOWE utrwaliło się w was. 

Nie doznajecie tedy braku żadnej łaski, 

oczekując objawienia się PANA naszego, 

JEZUSA CHRYSTUSA. 

On też będzie umacniał was aż do końca, 

abyście byli bez zarzutu 

w dzień PANA naszego, 

JEZUSA CHRYSTUSA. 

Wierny jest BÓG, 

który powołał was 

do współuczestnictwa z SYNEM SWOIM, 

JEZUSEM CHRYSTUSEM, 

PANEM naszym. 

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

Okaż nam, PANIE, łaskę swoją 

i daj nam SWOJE zbawienie. 

SŁOWA EWANGELII WEDŁUG ŚW. MARKAMK 13, 33-37 
JEZUS powiedział do SWOICH uczniów: 

»Uważajcie, czuwajcie, 

bo nie wiecie, kiedy czas ten nadejdzie. 

Bo rzecz ma się podobnie jak z człowiekiem, 

który udał się w podróż. 

Zostawił swój dom, 

powierzył swym sługom staranie o wszystko, 

każdemu wyznaczył zajęcie, 

a odźwiernemu przykazał, 

żeby czuwał. 

Czuwajcie więc, 

bo nie wiecie, kiedy pan domu przyjdzie: 

z wieczora 

czy o północy, 

czy o pianiu kogutów, 

czy rankiem. 

By niespodzianie przyszedłszy, 

nie zastał was śpiących. 

Lecz co wam mówię, 

do wszystkich mówię: 

Czuwajcie!« 

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Artur_Grottger_-_Modlitwa_wieczorna_rolnika_1865.jpg
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INFORMACJE PARAFIALNE 
 29.XI (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). 

 RORATY w dni powszednie o 700. 
W sposób szczególny zapraszamy! dzieci i młodzież ze szkół 

podstawowych i gimnazjalnych. 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 grze-
chu jest CHRYSTUS, na którego przyjście się przygotowujemy! 

 Światowa pandemia wirusa COVID-19 trwa… 
 Zasady obecności w naszym kościele: 

 Max. 1 osoba na 15 m2, przy zachowaniu 1.5 m 
odległości od innych osób. 

 Księża udzielają posługi chorym po uprzednim umó-
wieniu się pod tel. +48 22 754 47 32. 

 3.XII (czwartek): 1. CZWARTEK MIESIĄCA: 
 W czasie Mszy św. o 1800 modlitwy o powołania 

kapłańskie i zakonne. 
 4.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. 
 Po Mszy św. o 1800 wystawienie NAJŚWIĘTSZEGO 

SAKRAMENTU — do 2100. Podczas adoracji możliwość 
skorzystania ze spowiedzi św. 

 5.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. 

 6.XII (niedziela): II NIEDZIELA ADWENTU. 
 Po Mszach św. ministranci zbierać będą ofiary na Semi-

narium Duchowne w Warszawie. 
 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 11.XII w kancelarii. Przygotowanie dla 
rodziców i chrzestnych 13.XII po sumie, w kościele. 

 Kończy się listopad, miesiąc poświęcony modlitewnej 
pamięci o naszych bliskich zmarłych: 

 1-30.XI: Tradycyjny ODPUST ZUPEŁNY dla zmarłych, 
m.in. za pobożne nawiedzenie cmentarza i odmówienie 
modlitwy za zmarłych, w tym roku na zmienionych wa-
runkach, zgodnie z odnośnym dekretem Penitencjarii 
Apostolskiej. 

 Na wypominki roczne księża przyjmują w zakrystii i kan-
celarii parafialnej. 

 Za zmarłych polecanych w wypominkach rocznych mo-
dlimy się w każdą 2. sobotę miesiąca: o 1715 i w czasie 
Mszy św. o 1800. 

 Ofiary na spłatę zobowiązań związanych z zakończonym 
remontem 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 Rada Parafialna i nasi duszpasterze 
składają serdeczne Bóg zapłać! 

PAMIĘTAJMY TEŻ O WSPARCIU NASZYCH DUSZPASTERZY! 

ODESZLI 
W ostatnim czasie odszedł z naszego grona: 

śp. Marek Karol SZNAJDER  6.XI.2020 l. 47 

Wieczne odpoczywanie racz Mu dać PANIE! 

INTENCJE MSZALNE I MODLITEWNE 

30.XI 
(poniedziałek) 

700 + Grażyny MILEWSKIEJ, Wioletty SOBCZYŃSKIEJ 

1800 + Andrzeja SOKOŁOWSKIEGO, Mariana ROJKA 

1.XII 
(wtorek) 

700 

+ Marianny BĄCZKOWSKIEJ, w. rocznicę śmierci, 

Stefana BĄCZKOWSKIEGO, 

Kazimierza i Stanisławy PAWLAKÓW, 

Hanny SZALL, Janusza WDOWIARSKIEGO 

1800 + Jadwigi WOLIŃSKIEJ, Jolanty BURSKIEJ 

2.XII 
(środa) 

700 o nawrócenie grzeszników 

1800 
+ Katarzyny DOLACIŃSKIEJ, w 3. rocznicę śmierci, 

Leokadii, Stanisława i Ryszarda DOLACIŃSKICH 

3.XII 
(czwartek) 

700 w pewnej intencji 

1800 

+ Józefa, Wandy i Katarzyny OSUCHÓW, 

Alicji BOGDAN, 

Wiesławy, Stanisława i Janusza PYZLÓW, 

 i zmarłych z rodziny OSUCHÓW 

4.XII 
(piątek) 

700 + Piotra i Haliny JAKUBCZYKÓW 

1545 + Barbary LAUCH 

1800 w intencji Barbary 

5.XII 
(sobota) 

700 w pewnej intencji 

1800 o nawrócenie grzeszników 

6.XII 
(niedziela) 

845 
+ Genowefy i Jana BIERNACKICH, 

Marty i Wacława GRZYWACZÓW 

1030 
+ Krystyny, Sylwestra i Wojciecha WENCŁAWIAKÓW, 

Genowefy i Mariana BUCZKÓW, Zofii KLEBAŃSKIEJ 

1200 
+ Jana i Wiesława NOGALÓW, 

Ewy i Ksawerego STRZELECKICH, 

dziadków NOGALÓW i HAKOWSKICH 

1800 
+ Heleny, Stefana i Kamila RAWSKICH, 

Marianny i Stanisława WIEWIÓRÓW 

WIGILIA NIEPOKALANEJ… 
Daj sercu skruchę, PANIE BOŻE, 

Porzucić daj bluźniercze słowa, 

Na nowo odkryć TWOJE Imię, 

Na nowo spocząć w sercu SŁOWA. 

Daj odczuć, BOŻE, żal głęboki. 

Niech łzą serdeczną z oka spłynie. 

Rozświetlij duszy ciasne mroki 

I PANEM bądź mi TY jedynie. 

Niech znowu będę czysta, wierna, 

A wiara ma, jak studni głębia. 

Ty mnie do nieba, BOŻE prowadź, 

Tchnij ducha TWEGO w lot gołębia. 

s. MARIA RUT OD KRÓLOWEJ ANIOŁÓW OSB Cam (GRUSZECKA. Gizela) (ur. 1974, Tomaszów Lubelski) 

 

NIEPOKALANE POCZĘCIE — RUBENS, Piotr Paweł (1577, Siegen – 1640, Antwerpia) 

fragm, ok. 1628, olejny na płótnie, 198×137 cm, Museo del Prado, Madryt; źródło: commons.wikimedia.org 

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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