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Jan „już w łonie matki napełniony będzie DUCHEM ŚWIĘTYM”ŁK 1, 15. 41 przez samego CHRYSTUSA, którego DZIEWICA MARYJA poczęła z DUCHA ŚWIĘTEGO… [KKK, 717, fragm.] 

CZWARTA NIEDZIELA ADWENTU 

Z KSIĘGI PROROKA MICHEASZAMI 5, 1-4A 
Tak mówi PAN: 

A ty, Betlejem Efrata, 

najmniejsze jesteś wśród plemion judzkich! 

Z ciebie wyjdzie dla mnie TEN, 

który będzie władał w Izraelu, 

a pochodzenie JEGO od początku, 

od dni wieczności. 

Przeto PAN porzuci ich 

aż do czasu, kiedy porodzi 

mająca porodzić. 

Wtedy reszta braci JEGO 

powróci do synów Izraela. 

Powstanie ON 

i paść będzie mocą Pańską, 

w majestacie imienia PANA, 

BOGA SWEGO. 

Osiądą wtedy, 

bo odtąd rozciągnie SWĄ potęgę 

aż po krańce ziemi. 

a ON będzie pokojem. 

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 LISTU DO HEBRAJCZYKÓWHBR 10, 5-10 
Bracia: 

CHRYSTUS, przychodząc na świat, mówi: 

«Ofiary ani daru nie chciałeś, 

ale MI utworzyłeś ciało; 

całopalenia i ofiary za grzech 

nie podobały się TOBIE. 

Wtedy rzekłem: 

oto idę – 

w zwoju księgi napisano o MNIE – 

aby spełnić wolę TWOJĄ, BOŻE». 

Wyżej powiedział: 

«Ofiar, darów, całopaleń i ofiar 

za grzech 

nie chciałeś 

i nie podobały się TOBIE», 

choć składane są zgodnie z Prawem. 

Następnie powiedział: 

«Oto idę, 

aby spełnić wolę TWOJĄ». 

Usuwa jedną ofiarę, 

aby ustanowić inną. 

Na mocy tej woli uświęceni jesteśmy 

przez ofiarę ciała JEZUSA CHRYSTUSA 

raz na zawsze. 

AKLAMACJAŁK 1, 38 Alleluja, Alleluja, Alleluja 

Oto JA służebnica PAŃSKA, 

niech MI się stanie według słowa twego. 

SŁOWA EWANGELII WEDŁUG ŚW. ŁUKASZAŁK 1, 39-45 

W tym czasie MARYJA wybrała się 

i poszła z pośpiechem 

w góry 

do pewnego miasta w ziemi Judy. 

Weszła do domu Zachariasza 

i pozdrowiła Elżbietę. 

Gdy Elżbieta usłyszała pozdrowienie MARYI, 

poruszyło się dzieciątko w JEJ łonie, 

a DUCH ŚWIĘTY napełnił Elżbietę. 

Wydała ona głośny okrzyk 

i powiedziała: 

„Błogosławiona jesteś 

między niewiastami 

i błogosławiony jest 

owoc TWOJEGO łona. 

A skądże mi to, 

że MATKA mojego PANA 

przychodzi do mnie? 

Oto bowiem, 

skoro głos TWEGO pozdrowienia 

zabrzmiał w moich uszach, 

poruszyło się z radości dzieciątko 

w moim łonie. 

Błogosławiona jest, 

która uwierzyła, 

że spełnią się słowa powiedziane JEJ 

od PANA”. 

 

NAWIEDZENIE — DE CHAMPAIGNE, Filip (1602, Bruksela – 1674, Paryż) 

ok. 1650, obraz olejny, muzeum Piotra de Luxembourg, Vlleneuve-lès-Avignon źródło: commons.wikimedia.org 

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Mus%C3%A9e_Pierre_de_Luxembourg_038_Visitation_Philippe_de_Champaigne.jpg
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INFORMACJE PARAFIALNE 
 19.XII (niedziela): IV NIEDZIELA ADWENTU. 

 Kończy się powoli czas duchowego przygotowania do jak 
najgłębszego przeżycia ŚWIĄT NARODZENIA PAŃSKIEGO. 

 Ostatnie wspólne śpiewanie Godzinek o 820. 
 Tradycyjnie, patrole Związku Harcerstwa Polskiego ze 

środowiska „Uroczysko Konstancin” przynoszą do naszej 
parafii Betlejemskie Światło Pokoju, zapalone w Grocie 
Narodzenia Pańskiego w Jerozolimie i roznoszone w nie-
przerwanej sztafecie przez skautów. Odbiór Światła – 
na Mszy św. o 1030. Przynieśmy! nasze lampiony, by 

betlejemski płomień 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. 

W sposób szczególny nadal 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! 

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

 25.XII (sobota): UROCZYSTOŚĆ NARODZENIA PAŃSKIEGO: 

 PASTERKA o 000. 
 Msze św. o 845; 1030 i 1200. 
 Mszy św. o 1800, tradycyjnie, nie ma. 

 26.XII (niedziela): 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. 
 27.XII (poniedziałek): 

 Rozpoczęcie, o ile to będzie możliwe, wizytacji dusz-
pasterskiej — tradycyjnej KOLĘDY. Za składane przy 
okazji ofiary — przeznaczone zostaną na spłatę zobowią-
zań za remont kościoła — nasi duszpasterze z góry 
składają serdeczne Bóg zapłać! 

PROGRAM PIERWSZYCH DNI WIZYTACJI DUSZPASTERSKIEJ (KOLĘDA) 

DATA MIEJSCOWOŚĆ OD KOMENTARZ 

27.XII 
(poniedziałek) 

PIASKI 930 jeden ksiądz 

28.XII 
(wtorek) 

CZERNIDŁA 930 jeden ksiądz 

29.XII 
(środa) 

ŁĘG 930 
dwóch księży: 

jeden od Habdzina, drugi Czernideł 

Księża proszą o podwożenie na kolędę i zewnętrzny znak, że wizyta 
naszych duszpasterzy jest OCZEKIWANA 

Uwaga: Od 2.I.2022 do końca trwania kolędy w dni 
powszednie nie będzie Mszy św. o 1800. 

 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. 

 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! 

 Grudniowe intencje Żywego Różańca: 

1. o obfite łaski rekolekcji adwentowych dla uczestników i dla tych, 
którzy nie brali w nich udziału 

2. o BOŻE błogosławieństwo dla Ojca Rekolekcjonisty 

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

 max. 30% „obłożenia”; 
 niezbędna osłona ust i nosa (i.e. maseczka). 

ODESZLI 
W ostatnim czasie odszedł z naszego grona: 

śp. Marceli LATOSZEK  6.XII.2021 l. 86 

Wieczne odpoczywanie racz Mu dać PANIE! 

INTENCJE MSZALNE I MODLITEWNE 

20.XII 
(poniedziałek) 

700 † Wita BOROWSKIEGO 

1800 † Mirosława ZAWADY, w 1. rocznicę śmierci 

21.XII 
(wtorek) 

700 w intencji PANU BOGU wiadomej 

1800 o światło DUCHA ŚWIĘTEGO i wiarę dla Marty 

22.XII 
(środa) 

700 † cierpiących w czyśćcu 

1800 o światło DUCHA ŚWIĘTEGO i wiarę dla Marty 

23.XII 
(czwartek) 

700 † Waldemara i Jana ŁUKASIKÓW 

1800 o światło DUCHA ŚWIĘTEGO i wiarę dla Marty 

24.XII 
(piątek) 

700 
w pewnej intencji 

w intencji ks. Adama WYSZYŃSKIEGO, z racji imienin 

25.XII 
(sobota) 

000 za Parafian 

845 † Zofii i Kazimierza BUJEŃCZYKÓW 

1030 o błogosławieństwo BOŻE dla Rodziny 

1200 
† Ireny i Stanisława PENCONKÓW, Jana ZAWADZANKO,  

Małgorzaty i Wiesława BIERNACKICH 

26.XII 
(niedziela) 

845 Msza św. dziękczynna 

1030 
† Mariana WALIGÓRY, Mariusza WALIGÓRY, 

Barbary WYSZYŃSKIEJ 

1200 w intemcji małżeństw obchodzących swe jubileusze 

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) 

Obyśmy umieli chronić „Skarb Nadziei w Betlejemskim sianie”… 
 Błogosławionych Świąt Bożego Narodzenia 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 
 

http://www.swzygmunt.knc.pl/

