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Jan jest ostatni w szeregu proroków zapoczątkowanym przez Eliasza. Zapowiada bliskość pociechy Izraela, jest „głosem” POCIESZYCIELA, który przychodziJ 1, 23… [KKK, 719, fragm.] 

TRZECIA NIEDZIELA ADWENTU 

Z KSIĘGI PROROKA SOFONIASZASO 3, 14-17 
Wyśpiewuj, Córo Syjońska! 

Podnieś radosny okrzyk, Izraelu! 

Ciesz się i wesel z całego serca, 

Córo Jeruzalem! 

Oddalił PAN wyroki na ciebie, 

usunął twego nieprzyjaciela; 

Król Izraela, PAN, jest pośród ciebie, 

nie będziesz już bała się złego. 

Owego dnia powiedzą Jerozolimie: 

„Nie bój się, Syjonie! 

Niech nie słabną twe ręce!” 

PAN, twój BÓG, jest pośród ciebie, 

MOCARZ, który zbawia, 

uniesie się weselem nad tobą, 

odnowi cię SWOJĄ miłością, 

wzniesie okrzyk radości. 

PSALM RESPONSORYJNYIZ 12, 2. 3 I 4BCD. 5-6 (R.: POR. 6) 

REFREN: Głośmy z weselem: BÓG jest między nami 

Oto BÓG jest moim zbawieniem! 

JEMU zaufam i bać się nie będę. 

PAN jest moją pieśnią i mocą, 

i ON stał się moim zbawieniem. 

Wy zaś z weselem czerpać będziecie wodę 

ze zdrojów zbawienia. 

Chwalcie PANA, wzywajcie JEGO imienia! 

Ukażcie narodom JEGO dzieła, 

przypominajcie, że JEGO imię jest chwalebne. 

Śpiewajcie PANU, bo czynów wspaniałych dokonał! 

i cała ziemia niech o tym się dowie. 

Wznoś okrzyki i wołaj radośnie, mieszkanko Syjonu, 

bo wielki jest wśród ciebie ŚWIĘTY IZRAELA. 

Z LISTU ŚW. PAWŁA APOSTOŁA DO FILIPIANFLP 4, 4-7 
Bracia: 

Radujcie się zawsze w PANU; 

jeszcze raz powtarzam: 

radujcie się! 

Niech będzie znana wszystkim ludziom 

wasza wyrozumiała łagodność: 

PAN jest blisko! 

O nic się już nie martwcie, 

ale w każdej sprawie wasze prośby 

przedstawiajcie BOGU 

w modlitwie 

i błaganiu z dziękczynieniem. 

A pokój BOŻY, 

który przewyższa wszelki umysł, 

będzie strzegł waszych serc i myśli 

w CHRYSTUSIE JEZUSIE. 

AKLAMACJ IZ 61, 1 Alleluja, Alleluja, Alleluja 

DUCH PAŃSKI nade mną, 

posłał mnie, 

abym głosił dobrą nowinę 

ubogim. 

SŁOWA EWANGELII WEDŁUG ŚW. ŁUKASZAŁK 3, 10-18 

Gdy Jan nauczał nad Jordanem, 

pytały go tłumy: 

„Cóż mamy czynić?” 

On im odpowiadał: 

„Kto ma dwie suknie, 

niech się podzieli 

z tym, który nie ma; 

a kto ma żywność, 

niech tak samo czyni”. 

Przyszli także celnicy, 

żeby przyjąć chrzest, 

i rzekli do niego: 

„Nauczycielu, co mamy czynić?” 

On im powiedział: 

„Nie pobierajcie nic więcej ponad to, 

co wam wyznaczono”. 

Pytali go też i żołnierze: 

„A my co mamy czynić?” 

On im odpowiedział: 

«Na nikim pieniędzy nie wymuszajcie 

i nikogo nie uciskajcie, 

lecz poprzestawajcie na waszym żołdzie”. 

Gdy więc lud oczekiwał z napięciem 

i wszyscy snuli domysły w swych sercach 

co do Jana, 

czy nie jest MESJASZEM, 

on tak przemówił do wszystkich: 

„Ja was chrzczę wodą; 

lecz idzie mocniejszy ode mnie, 

któremu nie jestem godzien 

rozwiązać rzemyka u sandałów. 

ON będzie was chrzcił DUCHEM ŚWIĘTYM 

i ogniem. 

Ma ON wiejadło w ręku 

dla oczyszczenia SWEGO omłotu: 

pszenicę zbierze do spichlerza, 

a plewy spali w ogniu nieugaszonym”. 

Wiele też innych napomnień dawał ludowi 

i głosił dobrą nowinę. 

 

JAN CHRZCICIEL NAUCZAJĄCY — PRETI, Maciej / IL CAVALIERE CALABRESE (1613, Taverna – 1699, Valletta) 

ok. 1665, olejny na płótnie, 217.2×170.2 cm, Fine Arts Museums, San Francisco US-CA; źródło: commons.wikimedia.org 

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Mattia_Preti_-_San_Giovanni_Battista_Predicazione.jpg


 

 NR L/2021 (1026)   
 

Wyd. Redakcja parafia św. Zygmunta, ul. Wiślana 85, 05-507, Słomczyn strona — 2 — 
Nakład: 400 egz. 12 grudnia AD 2021 

INFORMACJE PARAFIALNE 
 12.XII (niedziela): III NIEDZIELA ADWENTU. 

 Zapraszamy! na wspólne śpiewanie Godzinek o 820. 

 Rozpoczęcie 40-godzinnego NABOŻEŃSTWA EUCHARYS-
TYCZNEGO, połączonego z REKOLEKCJAMI ADWENTOWYMI, 
Rekolekcje prowadzi proboszcz parafii pw. św. Wojciecha 
w Białej Rawskiej, ks. dziekan, dr Bogdan ZATORSKI. 

PROGRAM 40-GODZINNEGO NABOŻEŃSTWA EUCHARYSTYCZNEGO 

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

 13-14.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) 

 13.XII (poniedziałek)  815 – 1000, 1700 – 1830 

Podejmijmy! wysiłek uporządkowania czasu i znajdźmy 

chwile na udział w tych duchowych ćwiczeniach! 
 16.XII (czwartek): Dzień odzwiedziń chorych z posługą sakramen-

talną przez naszych duszpasterzy. Zgłoszenia – w zakrystii. 
 17.XII (piątek): O 1800, wyjątkowo w 3. piątek miesiąca, Msza św. 

w intencji dzieci objętych „RÓŻAŃCEM RODZICÓW ZA DZIECI”. 
 19.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! 
 Młodzież z klasy VIII, która podjęła się przygotowania 

do Sakramentu Bierzmowania, zapraszamy! na spotkanie 

o 1645, w kościele. 
 Po Mszy św. o 1800 spotkanie rodziców i dzieci, które 

przygotowują się do 1. Komunii św. 
 RORATY w dni powszednie o 700. 
 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. 

 Opłatki można nabywać: 
 w zakrystii (po nabożeństwach); 
 w kancelarii parafialnej (w tygodniu). 

 Parafialny Zespół Caritas w czasie ADWENTU: 

 zbiera, do koszy przy ołtarzu MATKI BOŻEJ NIEUSTAJĄCEJ 

POMOCY, produkty żywnościowe i artykuły chemiczne. 
Dary zostaną przekazane, jako paczki świąteczne, 
najuboższym mieszkańcom naszej parafii. 

 prowadzi sprzedaż świec wigilijnych i sianka. 
Dochód z tej akcji zostanie przeznaczony dla podopiecz-
nych Parafialnego Zespołu Caritas. 

Wszystkim darczyńcom — serdeczne Bóg zapłać! 

 Parafialne zimowisko w Kluszkowcach planowane jest w ter-
minie od 29.I do 6.II.2022 r. 

 Informacje i zapisy — u ks. Michała. 
 Ofiary na spłatę zobowiązań związanych z remontem koś-

cioła, a także na korony dla MATKI BOŻEJ NIEUSTAJĄCEJ POMOCY 
i JEJ SYNA (ongiś skradzione z naszego kościoła), można 
składać np. na konto parafialne: 

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

Za wszystkie ofiary i dary (na korony) serdeczne Bóg zapłać! 

PAMIĘTAJMY też o WSPIERANIU NASZYCH DUSZPASTERZY! 

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

 max. 50% „obłożenia”; 
 niezbędna osłona ust i nosa (i.e. maseczka). 

INTENCJE MSZALNE I MODLITEWNE 

13.XI 
(poniedziałek) 

700 w pewnej intencji  

845 † rodziców BĄCZKOWSKICH i KUBAJKÓW 

1800 † Krystyny JAWORSKIEJ, w 3. rocznicę śmierci 

14.XI 
(wtorek) 

700 † Józefa CZASAKA, w 101. rocznicę śmierci 

845 
† Zdzisława MOSKALEWICZA, w 5. rocznicę śmierci, 

zmarłych z rodzin OSUCHÓW i MOSKALEWICZÓW 

1800 † Mariusza PINDELSKIEGO 

15.XII 
(środa) 

700 o światło DUCHA ŚWIĘTEGO i wiarę dla Marty 

1800 † Jana RAWSKIEGO, w 5. rocznicę śmierci 

16.XII 
(czwartek) 

700 
† Kazimierza MAKSYMIUKA, 

zmarłych z rodzin MAKSYMIUKÓW i GOŁAWSKICH 

1800 o powrót do zdrowia dla Joanny MAĆKOWIAK 

17.XII 
(piątek) 

700 † Anny OBCOWSKIEJ 

1800 w intencji dzieci objętych modlitwą różańcową rodziców 

18.XII 
(sobota) 

700 † Anny OBCOWSKIEJ 

1800 

† Zygmunta ŁOPACIŃSKIEGO, w 28. rocznicę śmierci, 

Gabrieli i Stanisława PODGÓRSKICH, 

Zofii KUBIAK, Dariusza KOSZORKA 

19.XII 
(niedziela) 

845 
† Lecha OPALIŃSKIEGO, w 18. rocznicę śmierci, 

Walerii i Stefana OPALIŃSKICH 

1030 
† Krystyny, Sylwestra i Wojciecha WENCŁAWIAKÓW, 

Genowefy i Mariana BUCZKÓW, Zofii KLEBAŃSKIEJ 

1200 
† Kazimierza MAGDZIARZA, w 9. rocznicę śmierci, 

jego rodziców i siostry Zofii 

1800 

† Bogumiły BOROWSKIEJ, 

Władysławy i Stanisława BOROWSKICH, 

Leokadii i Henryka ŻUBERÓW 

ENCORE!! (ARTYŚCI…) 
Zaszczytami zaszczuci, obarczeni sławą 

Nie poznaliśmy strachu o skórę, 

Na paryskich parkietach salonowy gawot 

Jeszcze jedną ma dla nas figurę. 

Niewidoczny fortepian gra z taktem Szopena 

A narody współczują do wtóru 

Ustawiając na biurku, w requiemach i trenach, 

Statuetki z białego marmuru. 

Taniec śmierci ominął i tak nieśmiertelnych – 

Znów dla naszej wiruje korzyści, 

Dobry Anioł Stróż – paszport – cel spełnił naczelny: 

Ocaleliśmy przecież – Artyści. 

Nam i skrzydeł u ramion na cle nie podcięto, 

Nie wybito nam zębów ze szczęki, 

Bylebyśmy się wznieśli ponad ludzkie lamenty, 

Poza bezmiar człowieczej udręki. 

Więc rozważnie odważni, z grymasem cierpienia 

W pełen znaczeń zbroimy się spokój. 

A jak brzmią w naszych ustach wymowne milczenia 

A jak lśnią nam niechciane łzy w oku! 

Wszak spełniły się nasze proroctwa i wróżby! 

Patrzcie! Żywi, a już między mity! 

Z wynajętych cokołów w gwarze głupim i próżnym 

Już nie słychać milczenia zabitych. 

Oni nam bili brawo żywymi rękoma, 

Chociaż cień im osiadał na głowach. 

Ale ręce umarły na łańcuchach i łomach, 

Więc my, tu, teraz o nich – ni słowa. 

Wiele słów się po prostu nie mieści we frazach: 

Adam, druty, tortury, obozy, 

Przesłuchania, rewizje, tłumy w ogniu i gazach – 

Nazbyt bliskie męczeńskiej są pozy. 

Może być, że niedługo, po śmierci – za chwilę, 

Kiedy tam znowu zmieni się władza, 

Do wolnego już kraju (za ile? na ile?) 

Naszych zwłok nikt nie będzie sprowadzał. 

Nawet to nas nie wzrusza, myśmy dawno wybrali, 

Sen o wierzbie płaczącej sczezł. 

W testamentach, przy winie, krewni będą czytali: 

„Chciałbym spocząć na Père-Lachaise…” 

KACZMARSKI, Jacek (1957, Warszawa – 2004, Gdańsk) 

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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