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Zwiastowanie MARYI zapoczątkowuje „pełnię czasu”GA 4, 4, to znaczy wypełnienie czasu obietnic i przygotowań… [KKK, 484, fragm.] 

CZWARTA NIEDZIELA ADWENTU 
Z DRUGIEJ KSIĘGI SAMUELA2 SM 7, 1-5. 8B-12. 14A. 16 
Gdy król Dawid zamieszkał w swoim domu, 

a PAN poskromił dokoła wszystkich jego wrogów, 

rzekł król do proroka Natana: 

„Spójrz, ja mieszkam w pałacu cedrowym, 

a Arka BOŻA mieszka w namiocie”. 

Natan powiedział do króla: 

„Uczyń wszystko, co zamierzasz w sercu, 

gdyż PAN jest z tobą”. 

Lecz tej samej nocy PAN skierował do Natana następujące słowa: 

»Idź i powiedz mojemu słudze, Dawidowi: 

To mówi PAN: 

'Czy ty zbudujesz MI dom 

na mieszkanie? 

Zabrałem cię z pastwiska 

spośród owiec, 

abyś był władcą nad ludem MOIM, 

nad Izraelem. 

I byłem z tobą wszędzie, 

dokąd się udałeś, 

wytraciłem przed tobą 

wszystkich twoich nieprzyjaciół. 

Dam ci sławę największych ludzi na ziemi. 

Wyznaczę miejsce mojemu ludowi, 

Izraelowi, 

i osadzę go tam, 

i będzie mieszkał 

na swoim miejscu, 

a nie poruszy się więcej 

i ludzie nikczemni 

nie będą go już uciskać 

jak dawniej. 

Od czasu, kiedy ustanowiłem sędziów 

nad ludem MOIM izraelskim, 

obdarzyłem cię pokojem 

ze wszystkimi wrogami. 

Tobie też PAN zapowiedział, 

że sam PAN dom ci zbuduje. 

Kiedy wypełnią się twoje dni 

i spoczniesz obok swych przodków, 

wtedy wzbudzę po tobie 

potomka twojego, 

który wyjdzie z twoich wnętrzności, 

i utwierdzę jego królestwo. 

JA będę mu ojcem, 

a on będzie MI synem. 

Przede MNĄ dom twój i twoje królestwo 

będzie trwać na wieki. 

Twój tron będzie utwierdzony na wieki'«. 

PSALM RESPONSORYJNYPS 89 (88), 2-3. 4-5. 27 I 29 (R.: POR. 2A) 

REFREN: Na wieki będę sławił łaski PANA 

O łaskach PANA będę śpiewał na wieki, 

TWĄ wierność będę głosił moimi ustami 

przez wszystkie pokolenia. 

Albowiem powiedziałeś: 

»Na wieki ugruntowana jest łaska«, 

utrwaliłeś SWĄ wierność w niebiosach. 

»Zawarłem przymierze z MOIM wybrańcem, 

przysiągłem MOJEMU słudze, Dawidowi: 

Twoje potomstwo utrwalę na wieki 

i tron twój umocnię na wszystkie pokolenia«. 

»On będzie wołał do MNIE: 

'TY jesteś moim OJCEM, 

moim BOGIEM, OPOKĄ mojego zbawienia'. 

Na wieki zachowam dla niego łaskę 

i trwałe z nim będzie MOJE przymierze«. 

Z LISTU ŚW. PAWŁA APOSTOŁA DO RZYMIANRz 16, 25-27 
Bracia: 

Temu, który ma moc utwierdzić was zgodnie z Ewangelią 

i moim głoszeniem JEZUSA CHRYSTUSA, 

zgodnie z objawioną tajemnicą, 

dla dawnych wieków ukrytą, teraz jednak ujawnioną, 

a przez pisma prorockie na rozkaz odwiecznego BOGA 

wszystkim narodom obwieszczoną, 

dla skłonienia ich do posłuszeństwa wierze, 

BOGU, który jedynie jest mądry, 

przez JEZUSA CHRYSTUSA, 

niech będzie chwała na wieki wieków! 

Amen. 

AKLAMACJAŁK 1, 38  

Alleluja, Alleluja, Alleluja 

„Oto ja służebnica PAŃSKA, 

niech mi się stanie  

według słowa TWEGO”. 

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. 

Wszedłszy do NIEJ, Anioł rzekł: 

„Bądź pozdrowiona, łaski pełna, 

PAN z TOBĄ, 

błogosławiona jesteś 

między niewiastami”. 

ONA zmieszała się na te słowa 

i rozważała, co by miało 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 zostanie 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 okryje CIĘ cieniem. 

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, którą miano za niepłodną. 

Dla BOGA bowiem nie ma nic niemożliwego”. 

Na to rzekła MARYJA: 

„Oto JA służebnica PAŃSKA, 

niech MI się stanie 

według słowa twego”. 

Wtedy odszedł od NIEJ Anioł. 

IL.: ZWIASTOWANIE — EL GRECO, i.e. THEOTOKÓPOULOS Doménikos (1541, Heraklion – 1614, Toledo) 

ok. 1590–1603, olejny na płótnie, 1,091×802 mm, Ohara Museum of Art, Kurashiki, Japonia; źródło: en.wikipedia.org 

https://en.wikipedia.org/wiki/File:El_GRECO_(Domenikos_Theotokopoulos)_-_Annunciation_-_Google_Art_Project.jpghttps:/commons.wikimedia.org/wiki/File:Francesco_Solimena_-_St_John_the_Baptist_-_WGA21633.jpg
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INFORMACJE PARAFIALNE 
 RORATY w dni powszednie o 700. 

W sposób szczególny zapraszamy! dzieci i młodzież! 

 20.XII (niedziela): IV NIEDZIELA ADWENTU. 
 Kończy się czas duchowego przygotowania do jak najgłęb-

szego przeżycia ŚWIĄT NARODZENIA PAŃSKIEGO. 
 Ostatni raz zapraszamy! na śpiewanie Godzinek o 820. 

 Tradycyjnie, patrole Związku Harcerstwa Polskiego ze 
środowiska „Uroczysko Konstancin” wnoszą 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 płomień 

przenieść do naszych domów! 
 Światowa pandemia wirusa COVID-19 trwa… 
 Zasady obecności w kościele: 

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

 24.XII (czwartek): WIGILIA: 
 Ostatnie w tym roku RORATY o 700. 
 Mszy św. o 1800, tradycyjnie, nie ma. 

 25.XII (piątek): UROCZYSTOŚĆ NARODZENIA PAŃSKIEGO: 

 PASTERKA o 000. Odprawi ją biskup pomocniczy naszej 
archidiecezji, ks. Michał JANOCHA. 

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

 26.XII (sobota): 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. 

 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 przed chrztem dla rodziców i chrzestnych 
dziś 20.XII po sumie w zakrystii. 

 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. 

 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! 

 W związku z panującą sytuacją epidemiczną tegoroczna 
wizyta duszpasterska — tradycyjna KOLĘDA — odbędzie się 
w terminie późniejszym, gdy warunki będą już na to 
pozwalały. 

 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. Celina SZUSTKOWSKA  6.XII.2020 l. 93 

śp. Franciszek Jan RŻYSKO  28.XI.2020 d. 1 

Wieczne odpoczywanie racz Im dać PANIE! 

INTENCJE MSZALNE I MODLITEWNE 

21.XII 
(poniedziałek) 

700 † Stanisławy i Zdzisława BANASIKOWSKICH 

1800 † Anny DECZEWSKIEJ 

22.XII 
(wtorek) 

700 † cierpiących w czyśćcu 

1800 
† Haliny i Józefa MAŁACHOWICZÓW, zmarłych z rodzin MAŁACHO-

WICZÓW, BIAŁOSZEWSKICH i GOŁAJEWSKICH, Alicji i Zbigniewa 

DURLIKÓW, zmarłych z rodzin DURLIKÓW i WOJDATÓW 

23.XII 
(środa) 

700 † Stanisławy i Zdzisława BANASIKOWSKICH 

1800 
o BOŻE błogosławieństwo dla ks. Adama WYSZYŃKIEGO, 

w przeddzień imienin 

24.XII 
(czwartek) 700 

w pewnej intencji 

PROPRIA 

25.XII 
(piątek) 

000 w intencji Parafian 

845 † Zofii i Kazimierza BUJEŃCZYKÓW 

1030 o BOŻE błogosławieństwo dla rodziny 

1200 
† Ireny i Stanisława PENCONKÓW, Jana ZAWADZANKO, 

Małgorzaty i Wiesława BIERNACKICH 

26.XII 
(sobota) 

845 
† Leona BRUDNIEWSKIEGO, jego rodziców i teściów, 

Władysława i Ireny 

1030 † Barbary WYSZYŃSKIEJ, Mariana i Mariusza WALIGÓRÓW 

1200 małżeństw obchodzących swe jubileusze 

27.XII 
(niedziela) 

845 
† Jana i Genowefy BIERNACKICH, 

Marty i Wacława GRZYWACZÓW 

1030 dziękczynna, za mijający rok 

1200 
† Janiny MICHALAK, Wiktorii i Wojciecha GAWRYSIÓW, 

Zofii i Józefa MICHALAKÓW 

1800 † Zygmunta ŁOPACIŃSKIEGO 

PSALM WIGILIJNY… 
O, dzięki TOBIE, OJCZE ludów — BOŻE, 

Że ziemię wolną dałeś nam i nagą, 

Ani oprawną w nieprzebyte morze, 

Ni przeciążoną gór dzikich powagą, 

Lecz jako piersi otworzoną BOŻE… 

Więc na arenie tej się nie ostoi 

Przeciwnik żaden, jeno mąż bezpieczny — 

I ten, co za się nierad szuka zbroi, 

Ale zupełny, wcale obosieczny, 

Który jak gwiazda w niebie czystym stoi. 

I za to jeszcze dzięki CI, o PANIE, 

Że człek się ówdzie laurem nie upoi 

Ani go wiatrów ciepławych głaskanie 

Prze — atłasowi w nicość — i rozstroi 

Na drzew i kwiatów motyle kochanie. 

Strzeliście w niebo spojrzy on ku TOBIE, 

Który przez stajnię wszedłeś do ludzkości, 

I w grobie zwiędłych ziół leżałeś — w żłobie, 

I w porze ziemskich próżnej zalotności, 

I kiedy cały świat się tarzał w grobie. 

Za prawo tedy do Polski obszaru 

Dziękujem TOBIE, któryś niezmierzony, 

Wszech-istny — jednak z obłoków wiszaru 

Patrzący na świat w prawdzie rozdzielony 

Światło-cieniami czaru i roz-czaru. 

I który łaski zakreślisz promieniem 

Dzielnicę ludów w czas ludów — chaosu, 

Tak, jako morze obszedłeś pierścieniem 

I nie rzuciłeś gór na wagę losu, 

Lecz najpodlejszym bawisz się stworzeniem. 

Do CIEBIE, OJCZE OJCZYZN, się podnosim 

W tym to ubóstwie naszym bardzo sławnym, 

I w tej nadziei, co po skrzydeł osiem 

Przybiera co dzień i w płaczu ustawnym, 

I w bólach, które tak mdło jeszcze znosim. 

O, dzięki TOBIE za państwo — boleści, 

I za męczeńskich — koron rozmnożenie, 

I za wylaną czarę szlachetności 

Na lud, któremu imię jest — cierpienie — 

I za otwarcie bram… nieskończoności. 

Cyprian Kamil Norwid (1821, Laskowo-Głuchy – 1883, Paryż) 

JEST W MOIM KRAJU ZWYCZAJ, ŻE W DZIEŃ WIGILIJNY, 
PRZY WZEJŚCIU PIERWSZEJ GWIAZDY WIECZORNEJ NA NIEBIE, 

LUDZIE GNIAZDA WSPÓLNEGO ŁAMIĄ CHLEB BIBLIJNY 
NAJTKLIWSZE PRZEKAZUJĄC UCZUCIA W TYM CHLEBIE… 

 do czego w Święta Bożego Narodzenia dołącza się 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 
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