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Przez Jana Chrzciciela DUCH ŚWIĘTY zapoczątkowuje to, co spełni z CHRYSTUSEM i w CHRYSTUSIE: przywróci człowiekowi „podobieństwo" BOŻE… [KKK, 720, fragm.] 

TRZECIA NIEDZIELA ADWENTU 

 

ŚW. JAN CHRZCICIEL — SOLIMENA, Franciszek (1657, Canale di Serino – 1747, Barra) 

ok. 1730, olejny na płótnie, 83×70 cm, Museo del Prado, Madryt; źródło: commons.wikimedia.org 

Z KSIĘGI PROROKA IZAJASZAIZ 61, 1-2A. 10-11 
Duch PANA BOGA nade mną, 

bo PAN mnie namaścił. 

Posłał mnie, abym głosił dobrą nowinę ubogim, 

bym opatrywał rany serc złamanych, 

żebym zapowiadał wyzwolenie jeńcom 

i więźniom swobodę; 

abym obwieszczał rok łaski PAŃSKIEJ. 

„Ogromnie się weselę w PANU, 

dusza moja raduje się w BOGU moim, 

bo mnie przyodział w szaty zbawienia, 

okrył mnie płaszczem sprawiedliwości, 

jak oblubieńca, który wkłada zawój, 

jak oblubienicę strojną w swe klejnoty. 

Zaiste, jak ziemia wydaje swe plony, 

jak ogród rozplenia swe zasiewy, 

tak PAN BÓG sprawi, 

że się rozpleni sprawiedliwość i chwała 

wobec wszystkich narodów”. 

PSALM RESPONSORYJNY  ŁK 1, 46B-48. 49-50. 53-54 (R.: POR. IZ 61, 10B) 

REFREN: Raduj się, duszo, w BOGU, ZBAWCY moim 

Wielbi dusza moja PANA 

i raduje się duch mój w BOGU, ZBAWICIELU moim. 

Bo wejrzał na uniżenie SWOJEJ SŁUŻEBNICY. 

Oto bowiem odtąd błogosławić MNIE będą 

wszystkie pokolenia. 

Gdyż wielkie rzeczy uczynił MI WSZECHMOCNY, 

a JEGO imię jest święte. 

JEGO miłosierdzie z pokolenia na pokolenie 

nad tymi, którzy się GO boją. 

Głodnych nasycił dobrami, 

a bogatych z niczym odprawił. 

Ujął się za SWOIM sługą, Izraelem, 

pomny na SWE miłosierdzie. 

Z PIERWSZEGO LISTU ŚW. PAWŁA APOSTOŁA DO TESALONICZAN1 Tes 5, 16-24 
Bracia: 

Zawsze się radujcie, 

nieustannie się módlcie. 

W każdym położeniu dziękujcie, 

taka jest bowiem wola BOŻA w JEZUSIE CHRYSTUSIE 

względem was. 

Ducha nie gaście, 

proroctwa nie lekceważcie. 

Wszystko badajcie, 

a co szlachetne – zachowujcie. 

Unikajcie wszelkiego rodzaju zła. 

Sam zaś BÓG pokoju niech uświęca was całych, 

aby nietknięty duch wasz, dusza i ciało 

bez zarzutu zachowały się na przyjście 

PANA naszego, JEZUSA CHRYSTUSA. 

Wierny jest TEN, który was wzywa: 

ON też tego dokona. 

AKLAMACJAIZ 61, 1 Alleluja, Alleluja, Alleluja 

DUCH PAŃSKI nade mną, 

posłał mnie, abym głosił 

dobrą nowinę ubogim. 

SŁOWA EWANGELII WEDŁUG ŚW. JANAJ 1, 6-8. 19-28 
Pojawił się człowiek posłany przez BOGA 

– Jan mu było na imię. 

Przyszedł on na świadectwo, 

aby zaświadczyć o światłości, 

by wszyscy uwierzyli przez niego. 

Nie był on światłością, 

lecz został posłany, aby zaświadczyć o światłości. 

Takie jest świadectwo Jana. 

Gdy Żydzi wysłali do niego z Jerozolimy 

kapłanów i lewitów z zapytaniem: 

„Kto ty jesteś?”, 

on wyznał, a nie zaprzeczył, oświadczając: 

„Ja nie jestem MESJASZEM”. 

Zapytali go: 

„Cóż zatem? Czy jesteś Eliaszem?” 

Odrzekł: 

„Nie jestem”. 

„Czy ty jesteś prorokiem?” 

Odparł: 

„Nie”. 

Powiedzieli mu więc: 

„Kim jesteś, abyśmy mogli dać odpowiedź 

tym, którzy nas wysłali? 

Co mówisz sam o sobie?” 

Powiedział: 

„Jam głos wołającego na pustyni: 

Prostujcie drogę PAŃSKĄ, 

jak rzekł prorok Izajasz”. 

A wysłannicy byli spośród faryzeuszów. 

i zaczęli go pytać, mówiąc do niego: 

„Czemu zatem chrzcisz, 

skoro nie jesteś ani MESJASZEM, 

ani Eliaszem, ani prorokiem?” 

Jan im tak odpowiedział: 

„Ja chrzczę wodą. 

Pośród was stoi TEN, którego wy nie znacie, 

który po mnie idzie, 

a któremu ja nie jestem godzien 

odwiązać rzemyka u JEGO sandała”. 

Działo się to w Betanii, 

po drugiej stronie Jordanu, 

gdzie Jan udzielał chrztu. 

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Francesco_Solimena_-_St_John_the_Baptist_-_WGA21633.jpg
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INFORMACJE PARAFIALNE 
 13.XII (niedziela): III NIEDZIELA ADWENTU. 

 Trwa czas duchowego przygotowania do jak najgłębszego 
przeżycia ŚWIĄT NARODZENIA PAŃSKIEGO. 

 Rozpoczęcie 40-godzinnego NABOŻEŃSTWA EUCHARYS-
TYCZNEGO, połączonego z REKOLEKCJAMI ADWENTOWYMI, 
które prowadzi proboszcz parafii pw. św. Franciszka z Asy-
żu w Wieliczce, o Jacek BIEGAJŁO, OFM. 

PROGRAM 40-GODZINNEGO NABOŻEŃSTWA EUCHARYSTYCZNEGO 

 13.XII (niedziela), III NIEDZIELA ADWENTU 
 845, 1200, 1030,1800  Msze św. z nauką rekolekcyjną 
 1300 – 1530  ADORACJA NAJŚWIĘTSZEGO SAKRAMENTU 
 1300  Modlitwa Różańcowa 
 1500  Koronka do BOŻEGO MIŁOSIERDZIA 

 14-15.XII (poniedziałek-wtorek) 
 700  RORATY 

 845, 1800  Msze św. z nauką rekolekcyjną 

 ok. 745–845, 1700–1800  ADORACJA 

NAJŚWIĘTSZEGO SAKRAMENTU 
SPOWIEDŹ (DLA DOROSŁYCH, MŁODZIEŻY I DZIECI) 

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

Podejmijmy! wysiłek takiego uporządkowania swojego 
czasu, aby znaleźć chwile na udział w tych duchowych 
ćwiczeniach! 

 Zapraszamy! na wspólne śpiewanie Godzinek o 820. 

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

 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. 

 17.XII (czwartek): Dzień odzwiedziń chorych z posługą sakramen-
talną przez naszych duszpasterzy. Zgłoszenia – w zakrystii. 

 18.XII (piątek): O 1800 Msza św. w intencji dzieci objętych 
„RÓŻAŃCEM RODZICÓW ZA DZIECI”. 

 20.XII (niedziela): IV NIEDZIELA ADWENTU. 
 Tradycyjnie, patrole Związku Harcerstwa Polskiego ze 

środowiska „Uroczysko Konstancin” przyniosą do naszej 
parafii Betlejemskie Światło Pokoju, zapalone w Grocie 
Narodzenia Pańskiego i przekazywane w nieprzerwanej 
sztafecie przez skautów. Odbiór Światła – na Mszy św. 
o 1030. Przynieśmy! nasze lampiony, by betlejemski pło-
mień przenieść do naszych domów! 

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

 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 13.XII po sumie, 
w kościele. 

 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. 
Zbiórka trwa przez trzy kolejne niedziele Adwentu. 

 dostarcza sianko na stół wigilijny – przy wyjściu z kościoła. 
 Dary i dochód ze sprzedaży przeznaczone są na pomoc dla 

najuboższych mieszkańców parafii, podopiecznych Caritas. 

Za wszystkie dary – serdeczne Bóg zapłać! 

 Ofiary na spłatę zobowiązań związanych z zakończonym 
remontem kościoła i rewitalizacją 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! 

PAMIĘTAJMY TEŻ O WSPARCIU NASZYCH DUSZPASTERZY! 

ODESZLI 
W ostatnim czasie odeszli z naszego grona: 

śp. Mieczysław Aleksander SIBILSKI  4.XII.2020 l. 73 

śp. Edmund Ignacy WYSZYŃSKI  2.XII.2020 l. 87 

śp. Emilia PARADOWSKA  30.XI.2020 l. 81 

śp. Marian Stefan RYBARCZYK  28.XI.2020 l. 81 

śp. Józef SZYCHTA  24.XI.2020 l. 71 

Wieczne odpoczywanie racz Im dać PANIE! 

INTENCJE MSZALNE I MODLITEWNE 

14.XII 
(poniedziałek) 

700 † Mariana RYBARCZYKA 

845 
† Zdzisława MOSKALEWICZA, 

zmarłych z rodzin MOSKALEWICZÓW i OSUCHÓW 

1800 † Krystyny JAWORSKIEJ, w 2. rocznicę śmierci 

15.XII 
(wtorek) 

700 † Stanisławy i Zdzisława BANASIKOWSKICH 

845 
dziękczynna, za dar życia Franciszka, 

i o BOŻE błogosławieństwo dla całej rodziny 

1800 † Jana RAWSKIEGO 

16.XII 
(środa) 

700 † Mariana RYBARCZYKA 

1800 
† Jadwigi STAROS, 

Franciszki, Antoniego i Ryszarda KORNASZEWSKICH, 

Jerzego LATOSZKA 

17.XII 
(czwartek) 

700  

1800 
† Stanisławy KALIŃSKIEJ, w 1. rocznicę śmierci, 

Marii i Kazimierza KALIŃSKICH,Anny BOGUCKIEJ 

18.XII 
(piątek) 

700 † Stanisławy i Zdzisława BANASIKOWSKICH 

1800 w intencji dzieci objętych modlitwą różańcową rodziców 

19.XII 
(sobota) 

700 † Józefa SZYCHTY 

1800 + Stanisławy i Zdzisława BANASIKOWSKICH 

20.XII 
(niedziela) 

845 
† Adama i Elżbiety WILCZAKÓW, 

Aleksandry KAMIŃSKIEJ, Aliny i Józefa WARGOCKICH, 

Ewy KLAPIŃSKIEJ 

1030 † zmarłych z rodzin BĄCZKOWSKICH i KUBAJKÓW 

1200 † Kazimierza MAGDZIARZA, w 8. rocznicę śmierci 

1800 † zmarłych z rodziny MILEWSKICH 

SOLIDARNOŚĆ – DOPÓKI SIĘ TLI… 
Dopóki się tli 

i bez strachu jeszcze mówisz z przyjacielem 

Dopóki się tli 

chcesz coś więcej niż obiady jeść z deserem 

Dopóki się tli 

święty spokój nie jest twym jedynym celem 

Dopóki się tli 

tak długo można mieć nadzieję 

Dopóki się tli 

alkoholu w twoich żyłach nie za wiele 

Dopóki się tli 

śpiewasz pieśni które niosą ci nadzieję 

Dopóki się tli 

matki dzieciom wspominają stare dzieje 

Dopóki się tli 

tak długo można mieć nadzieję 

Dopóki się tli 

i nie wszystkim udzieliło się zwątpienie 

Dopóki się tli 

chociaż boli jednak z tego się zaśmiejesz 

Dopóki się tli 

a poeta pełne słowa sieje 

Dopóki się tli 

tak długo można mieć nadzieję 

Dopóki się tli 

nie sprzedajesz swoich bliskich za karierę 

Dopóki się tli 

dawne gruzy jakieś mogą mieć znaczenie 

Dopóki się tli 

niosąc iskrę z pokolenia w pokolenie 

Dopóki się tli 

tak długo trzeba mieć nadzieję! 

Krzysztof JAŚLAR (ur. Bytom)  

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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