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Ponieważ nie znamy dnia ani godziny, musimy w myśl upomnienia PAŃSKIEGO czuwać ustawicznie, abyśmy zakończywszy jeden jedyny bieg naszego 

ziemskiego żywota, zasłużyli wejść razem z PANEM na gody weselne i być zaliczeni do błogosławionych i aby nie kazano nam, jak sługom złym i leniwym, pójść 

w ogień wieczny, w ciemności zewnętrzne, gdzie „będzie płacz i zgrzytanie zębów”. [KKK, 1036, fragm.] 

PIERWSZA NIEDZIELA ADWENTU 

Z KSIĘGI PROROKA JEREMIASZAJR 33, 14-16 
Tak mówi PAN: 

«Oto nadchodzą dni, 

kiedy wypełnię pomyślną zapowiedź, 

jaką obwieściłem domowi izraelskiemu 

i domowi judzkiemu. 

W owych dniach i w owym czasie 

wzbudzę Dawidowi potomstwo sprawiedliwe; 

będzie wymierzać prawo 

i sprawiedliwość na ziemi. 

W owych dniach Juda dostąpi zbawienia, 

a Jerozolima będzie trwać bezpiecznie. 

To zaś jest imię, 

którym ją będą nazywać: 

PAN naszą sprawiedliwością». 

PSALM RESPONSORYJNYPS 25 (24), 4-5. 8-9. 10 I 14 (R.: POR. 1B) 

REFREN: Do CIEBIE, PANIE, wznoszę moją duszę 

Daj mi poznać TWOJE drogi, PANIE, 

naucz mnie chodzić TWOIMI ścieżkami. 

Prowadź mnie w prawdzie według SWYCH pouczeń, 

BOŻE i zbawco, w TOBIE mam nadzieję. 

Dobry jest PAN i łaskawy, 

dlatego wskazuje drogę grzesznikom. 

Pomaga pokornym czynić dobrze, 

uczy ubogich dróg SWOICH. 

Wszystkie ścieżki PANA są pewne i pełne łaski 

dla strzegących JEGO praw i przymierza. 

BÓG powierza SWE zamiary SWOIM czcicielom 

i objawia im SWOJE przymierze. 

Z PIERWSZEGO LISTU ŚW. PAWŁA APOSTOŁA DO TESALONICZAN1 TES 3, 12 – 4, 2 
Bracia: 

PAN niech pomnoży was liczebnie 

i niech spotęguje miłość waszą 

nawzajem do siebie i do wszystkich, 

jaką i my mamy dla was; 

aby serca wasze utwierdzone zostały 

w nienagannej świętości 

wobec BOGA, OJCA naszego, 

na przyjście PANA naszego, 

JEZUSA, 

wraz ze wszystkimi JEGO świętymi. 

Na koniec, bracia, 

prosimy was i napominamy w PANU JEZUSIE: 

zgodnie z tym, co od nas przejęliście 

o sposobie postępowania 

i podobania się BOGU – 

jak już zresztą postępujecie – 

stawajcie się coraz doskonalszymi! 

Wiecie przecież, 

jakie nakazy daliśmy wam 

w imię PANA JEZUSA. 

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

«Okaż nam, PANIE, 

łaskę SWOJĄ 

i daj nam SWOJE zbawienie» 

SŁOWA EWANGELII WEDŁUG ŚW. ŁUKASZAŁK 21, 25-28. 34-36 

JEZUS powiedział do SWOICH uczniów: 

«Będą znaki na słońcu, księżycu i gwiazdach, 

a na ziemi trwoga narodów bezradnych 

wobec huku morza i jego nawałnicy. 

Ludzie mdleć będą ze strachu 

w oczekiwaniu wydarzeń zagrażających ziemi. 

Albowiem moce niebios zostaną wstrząśnięte. 

Wtedy ujrzą SYNA CZŁOWIECZEGO, 

nadchodzącego w obłoku 

z mocą i wielką chwałą. 

A gdy się to dziać zacznie, 

nabierzcie ducha 

i podnieście głowy, 

ponieważ zbliża się 

wasze odkupienie. 

Uważajcie na siebie, 

aby wasze serca nie były ociężałe 

wskutek obżarstwa, 

pijaństwa 

i trosk doczesnych, 

żeby ten dzień nie spadł na was 

znienacka 

jak potrzask. 

Przyjdzie on bowiem na wszystkich, 

którzy mieszkają na całej ziemi. 

Czuwajcie więc i módlcie się 

w każdym czasie, 

abyście mogli uniknąć tego wszystkiego, 

co ma nastąpić, 

i stanąć przed SYNEM CZŁOWIECZYM». 

 

CHRYSTUS W OBŁOKACH – GARCIA, Alfons (ur. ok. 1969, Tulia, TX, USA) 

2019; żródło: fineartamerica.com 

https://fineartamerica.com/featured/jesus-appearing-in-the-clouds-alfonso-garcia.html
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INFORMACJE PARAFIALNE 
 28.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! 

 Po Mszach św. zbierane są ofiary do puszek na rzecz 
WYŻSZEGO SEMINARIUM DUCHOWNEGO w Warszawie. 

 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! 

 1.XII (środa): W Kościele Powszechnym rozpoczął się synod 
poświęcony Kościołowi synodalnemu. Na stoliku przy wyj-
ściu z kościoła wyłożone są kartki z pytaniami synodalnymi. 
Osoby zainteresowane udziałem w synodzie na poziomie 
parafialnym prosimy! o zapoznanie się z tymi pytaniami 
i zapraszamy! na spotkanie po Mszy św. wieczornej o 1800. 

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

kapłańskie i zakonne. 
 3.XII (piątek): 1. PIĄTEK MIESIĄCA: 

 Msza św. ku czci NAJŚWIĘTSZEGO SERCA PANA JEZUSA: 
 o 1800. 

 Po Mszy św. o 1800 wystawienie NAJŚWIĘTSZEGO 

SAKRAMENTU — do 2100. 
 Spowiedź 1. piątkowa ½ godz. przed Mszą św., a także 

podczas adoracji. 
 4.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. 

 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 17.XII w kancelarii. Przygotowanie dla 

rodziców i chrzestnych 19.XII po sumie, w kościele. 
 Kończy się listopad, miesiąc poświęcony modlitewnej 

pamięci o naszych bliskich zmarłych: 
 1-30.XI: Codziennie można zyskać ODPUST ZUPEŁNY dla 

zmarłych za pobożne nawiedzenie cmentarza i odmówie-
nie modlitwy za zmarłych 

 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. 

 Parafialny Zespół Caritas: 
 w czasie ADWENTU zbiera, do koszy wystawionych przy 

ołtarzu MATKI BOŻEJ NIEUSTAJĄCEJ POMOCY, produkty żyw-
nościowe i artykuły chemiczne. Zebrane dary zostaną 
przekazane najuboższym mieszkańcom naszej parafii, 
jako paczki świąteczne. 

 od 3. niedzieli ADWENTU prowadzić będzie sprzedaż świec 
wigilijnych i sianka. Dochód z tej akcji zostanie prze-
znaczony dla podopiecznych Parafialnego Zespołu 
Caritas. 

Wszystkim darczyńcom — serdeczne Bóg zapłać! 

 Ofiary na spłatę zobowiązań związanych z remontem koś-
cioła, a także na korony dla MATKI BOŻEJ NIEUSTAJĄCEJ POMOCY, 
można składać np. na konto parafialne: 

PKO S.A. VII O. w Warszawie 56 1240 1109 1111 0000 0551 5772 

Za wszystkie ofiary serdeczne Bóg zapłać! 

PAMIĘTAJMY też o WSPIERANIU NASZYCH DUSZPASTERZY! 

 Światowa pandemia chińskiego wirusa COVID-19 trwa. 
Zasady obecności w kościele: 

 max. 75% „obłożenia”; 
 niezbędna osłona ust i nosa (i.e. maseczka). 

 Pamiętajmy! o prasie katolickiej! 

ODESZLI 
W ostatnim czasie odeszła z naszego grona: 

śp. Danuta PIETRAS BARSZCZ  17.XI.2021 l. 85 

Wieczne odpoczywanie racz Jej dać PANIE! 

INTENCJE MSZALNE I MODLITEWNE 

29.XI 
(poniedziałek) 

700 † Zygmunta GRODZICKIEGO 

1800 † Wandy z SIKORSKICH GRABIAŃSKIEJ 

30.XI 
(wtorek) 

700 † Zygmunta GRODZICKIEGO 

1800 
† Emilii PARADOWSKIEJ, w 1. rocznicę śmierci, 

zmarłych z rodziny 

1.XII 
(środa) 

700 † Zygmunta GRODZICKIEGO 

1800 † Józefa SZYCHTY, w 1. rocznicę śmierci 

2.XII 
(czwartek) 

700 w pewnej intencji 

1800 † Zygmunta GRODZICKIEGO 

3.XII 
(piątek) 

700 o nawrócenie grzeszników 

1800 
† Edmunda WYSZYŃSKIEGO, w 1. rocznicę śmierci, 

Barbary WYSZYŃSKIEJ 

4.XII 
(sobota) 

700 w intencji Barbary 

1800 o nawrócenie grzeszników 

5.XII 
(niedziela) 

845 

† Leona BRUDNIEWSKIEGO, 

jego rodziców i teściów, 

Władysławy, Ireny i Stanisława 

1030 
† Leszka MATEJAKA, 

Macieja MATEJAKA 

1200 
w pewnej intencji 

† Mieczysława SIBILSKIEGO, w 1. rocznicę śmierci 

1800 † Katarzyny DOLACIŃSKIEJ, w 4. rocznicę śmierci 

JESTEM CZEKANIEM 
Jestem czekaniem 

Ubogim duchem 

Cała wołaniem 

O serca skruchę 

Wiatrem smagana 

Wyschła pustynia 

Zmiłowań PANA 

Kręta ścieżyna 

Tęskna TWEJ mocy 

Tęskna TWEJ chwały 

W podcieniach nocy 

Robaczek mały 

Jestem jak jeleń 

Źródła spragniony 

W TWOIM Kościele 

Ogród zamkniony 

Pieczęć miłości 

Żar obietnicy 

Tarcza ufności 

Ziarnko gorczycy 

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

il. powyżej: MARYJA OCZEKUJĄCA – MOYERS, Mike – obraz współczesny; żródło: www.facebook.com 

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.facebook.com/MikeMoyersFineArt/photos/a.464183203620510/2037340132971468
http://www.swzygmunt.knc.pl/

