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Królestwo BOŻE przychodzi w EUCHARYSTII: jest pośród nas. Królestwo przyjdzie w chwale, gdy CHRYSTUS przekaże je SWOJEMU OJCU… [KKK, 2816, fragm.] 

PIERWSZA NIEDZIELA ADWENTU 

 

TRIUMF CHRZEŚCIJAŃSTWA NAD POGAŃSTWEM — DORÉ, Paweł Gustaw Ludwik Krzysztof (1832, Strasbourg – 1883, Paryż) 

ok. 1869, olejny na płótnie, 300×200 cm, Galeria Sztuk Pięknych, Hamilton, Ontario; źródło: commons.wikimedia.org 

Z KSIĘGI PROROKA IZAJASZAIZ 2, 1-5 
Widzenie Izajasza, syna Amosa, dotyczące Judy i Jerozolimy: 

Stanie się na końcu czasów, 

że góra świątyni PAŃSKIEJ stać będzie mocno na szczycie gór 

i wystrzeli ponad pagórki. 

Wszystkie narody do niej popłyną, 

mnogie ludy pójdą i rzekną: 

„Chodźcie, wstąpmy na górę PAŃSKĄ, 

do świątyni BOGA Jakuba! 

Niech nas nauczy dróg swoich, 

byśmy kroczyli JEGO ścieżkami. 

Bo Prawo pochodzi z Syjonu 

i słowo PAŃSKIE – z Jeruzalem”. 

ON będzie rozjemcą pomiędzy ludami 

i sędzią dla licznych narodów. 

Wtedy swe miecze przekują na lemiesze, 

a swoje włócznie na sierpy. 

Naród przeciw narodowi nie podniesie miecza, 

nie będą się więcej zaprawiać do wojny. 

Chodźcie, domu Jakuba, 

postępujmy w światłości PAŃSKIEJ! 

PSALM RESPONSORYJNYPS 122 (121), 1B-2. 4-5. 6-7. 8-9 (R.: POR. 1BC) 

REFREN: Idźmy z radością na spotkanie PANA 

Ucieszyłem się, gdy mi powiedziano: 

„Pójdziemy do domu PANA”. 

Już stoją nasze stopy 

w twoich bramach, Jeruzalem. 

Do niego wstępują pokolenia PAŃSKIE, 

aby zgodnie z prawem izraela wielbić imię PANA. 

Tam ustawiono trony sędziowskie, 

trony domu Dawida. 

Proście o pokój dla Jeruzalem: 

Niech żyją w pokoju, którzy cię miłują. 

Niech pokój panuje w twych murach, 

a pomyślność w twoich pałacach. 

Ze względu na moich braci i przyjaciół 

będę wołał: „Pokój z tobą!” 

Ze względu na dom PANA, BOGA naszego, 

modlę się o dobro dla ciebie. 

Z LISTU ŚW. PAWŁA APOSTOŁA DO RZYMIANRZ 13, 11-14 

Bracia: 

Rozumiejcie chwilę obecną: 

teraz nadeszła dla was godzina powstania ze snu. 

Teraz bowiem zbawienie jest bliżej nas 

niż wtedy, gdy uwierzyliśmy. 

Noc się posunęła, 

a przybliżył się dzień. 

Odrzućmy więc uczynki ciemności, 

a przyobleczmy się w zbroję światła! 

Żyjmy przyzwoicie jak w jasny dzień: 

nie w hulankach i pijatykach, 

nie w rozpuście i wyuzdaniu, 

nie w kłótni i zazdrości. 

Ale przyobleczcie się w PANA JEZUSA CHRYSTUSA 

i nie troszczcie się zbytnio o ciało, 

dogadzając żądzom. 

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

Okaż nam, PANIE, łaskę SWOJĄ 

i daj nam SWOJE zbawienie. 

SŁOWA EWANGELII WEDŁUG ŚW. MATEUSZAMT 24, 37-44 

JEZUS powiedział do SWOICH uczniów: 

»Jak było za dni Noego, 

tak będzie z przyjściem SYNA CZŁOWIECZEGO. 

Albowiem jak w czasie przed potopem 

jedli i pili, 

żenili się 

i za mąż wydawali 

aż do dnia, kiedy Noe wszedł do arki, 

i nie spostrzegli się, aż przyszedł potop 

i pochłonął wszystkich, 

tak również będzie z przyjściem SYNA CZŁOWIECZEGO. 

Wtedy dwóch będzie w polu: 

jeden będzie wzięty, 

drugi zostawiony. 

Dwie będą mleć na żarnach: 

jedna będzie wzięta, 

druga zostawiona. 

Czuwajcie więc, bo nie wiecie, 

w którym dniu PAN wasz przyjdzie. 

A to rozumiejcie: 

Gdyby gospodarz wiedział, 

o jakiej porze nocy nadejdzie złodziej, 

na pewno by czuwał 

i nie pozwoliłby włamać się do swego domu. 

Dlatego i wy bądźcie gotowi, 

bo o godzinie, której się nie domyślacie, 

SYN CZŁOWIECZY przyjdzie«. 

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:The_Triumph_Of_Christianity_Over_Paganism.Gustave_Dor%C3%A9.jpg
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INFORMACJE PARAFIALNE 
 Trwa jeszcze listopad, miesiąc poświęcony modlitewnej 

pamięci o naszych bliskich 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. 

 27.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! 

 Poświęcenie opłatków po każdej Mszy św. 
Opłatki można nabywać: 

 w zakrystii (po nabożeństwach); 
 w kancelarii parafialnej (w tygodniu). 

 Po Mszach św. zbierane są ofiary do puszek na rzecz 
Seminarium Duchownego w Warszawie. 

 1.XII (czwartek): 1. CZWARTEK MIESIĄCA: 
 W czasie Mszy św. o 1800 modlić się będziemy o powo-

łania kapłańskie i zakonne. Zapraszamy! 

 2.XII (piątek): 1. PIĄTEK MIESIĄCA: 
 Msze św. ku czci NAJŚWIĘTSZEGO SERCA PANA JEZUSA: 

 o 1630 dla dzieci i RÓŻANIEC. 
 o 1800. 

 Spowiedź 1. piątkowa ½ godz. przed Mszą św. 
 Po Mszy św. wieczornej, do 2000, wystawienie 

NAJŚWIĘTSZEGO SAKRAMENTU. 
 W tym czasie możliwość skorzystania z sakramentu 

pokuty i pojednania. 
 3.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. 

 RORATY w dni powszednie o 700. W sposób szczególny za-

praszamy! dzieci i młodzież ze szkół podstawowych i gimna-

zjalnych. 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 grzechu jest CHRYSTUS, 
na którego przyjście się przygotowujemy! 

 Parafialny zespół Caritas 

 rozpoczyna zbiórkę produktów żywnościowych i artyku-
łów chemicznych do specjalnie wystawionych koszy przy 
ołtarzu MATKI BOŻEJ NIEUSTAJĄCEJ POMOCY. Dary 
przeznaczone zostaną na pomoc dla najuboższych 
mieszkańców naszej parafii.! 

 od trzeciej niedzieli Adwentu będzie prowadzić sprzedaż 
świec wigilijnych i sianka. Dochód z tej akcji zostanie 
przeznaczony dla podopiecznych Parafialnego zespołu 
Caritas! 

Za wszystkie dary z góry — serdeczne Bóg zapłać! 
 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. 

 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! 

ODESZLI 
W ostatnim czasie odeszli z naszego grona: 

śp. Janina STEC  18.XI.2022 l. 79 

śp. Władysław JAKUBOWSKI  12.XI.2022 l. 85 

Wieczne odpoczywanie racz Im dać PANIE! 

INTENCJE MSZALNE I MODLITEWNE 

28.XI 
(poniedziałek) 

700 
† Haliny i Adolfa WIŚNIEWSKICH, 

dziadków WIŚNIEWSKICH, ŻUBERÓW, RAWSKICH i MARZĘCKICH 

1800 
† Zdzisława, Andrzeja i Anny KORNASZEWSKICH, 

Marii i Stefana MIRKOWSKICH 

29.XI 
(wtorek) 

700 

† Marianny BĄCZKOWSKIEJ, w 21. rocznicę śmierci, 

Stefana BĄCZKOWSKIEGO, Pelagii LEWANDOWSKIEJ, 

Kazimierza i Stanisławy PAWLAKÓW, 

Julii i Janusza WDOWIARSKICH 

1800 
† Grażyny ZIELONKIEWICZ, Zofii SITNIK, 

zmarłych z rodziny KLUCZYŃSKICH 

30.XI 
(środa) 

700 † Andrzeja KOPYTOWSKIEGO 

1800 
† Stefana, Józefa i Marianny OLCZAKÓW, 

Jerzego i Teresy GUTOWSKICH, Józefa i Michaliny KOPERÓW 

1.XII 
(czwartek) 

700 w pewnej intencji 

1800 † Janiny KACHNIARZ 

2.XII 
(piątek) 

700 o nawrócenie grzeszników 

1630 w intencji PANU BOGU wiadomej 

1800 
† Józefa, Wandy i Katarzyny OSUCHÓW, 

zmarłych z rodzin OSUCHÓW, Alicji BOGDAN, 

Wiesławy, Stanisława i Janusza PYZLÓW, 

3.XII 
(sobota) 

700 † Edmunda WYSZYŃSKIEGO 

1800 o nawrócenie grzeszników 

4.XII 
(niedziela) 

845 † Katarzyny DOLACIŃSKIEJ, w 5. rocznicę śmierci 

1030 w intencji Barbary 

1200 † Jana, Haliny i Zbigniewa DOLATÓW 

1800 
† Kazimierza, w 10. rocznicę śmierci, 

Wojciecha, Rozalii i Zofii MAGDZIARZÓW, 

Jana i Zofii UTRATÓW 

DROGA WIODĄCA DO ŻYCIA… 

O moralnej jakości czynów stanowi relacja między wolnością człowieka 

a prawdziwym dobrem. Dobro to ustanowione jest, jako odwieczne prawo, 

przez MĄDROŚĆ BOŻĄ, która każe każdej istocie zmierzać do jej celu. To 

odwieczne prawo jest poznawane zarówno poprzez naturalny rozum człowie-

ka (i dlatego stanowi „prawo naturalne”), jak i — w sposób integralny i dosko-

nały — poprzez nadprzyrodzone OBJAWIENIE BOŻE (i stąd nazwa „prawo BOŻE”). 

Działanie jest moralnie dobre, kiedy wybory dokonywane przez wolność są 

zgodne z prawdziwym dobrem człowieka i tym samym wyrażają dobrowolne 

podporządkowanie osoby jej ostatecznemu celowi, to znaczy samemu BOGU: 

najwyższemu dobru, w którym człowiek znajduje pełne i doskonałe szczę-

ście. Pierwsze pytanie zadane przez młodzieńca JEZUSOWI: „co dobrego mam 

czynić, aby otrzymać życie wieczne”MT 19, 16 zwraca od razu uwagę na istotną 

więź między moralną wartością czynu a ostatecznym celem człowieka. JEZUS 

w SWOJEJ odpowiedzi potwierdza to przeświadczenie rozmówcy: spełnianie 

dobrych czynów, nakazanych przez TEGO, który „jeden tylko jest DOBRY”, 

stanowi niezbędny warunek wiecznej szczęśliwości i drogę do niej: »jeśli 

chcesz osiągnąć życie, zachowaj przykazania«MT 19, 17). Odpowiedź JEZUSA 

i odwołanie się do przykazań oznacza też, że drogą do celu jest 

przestrzeganie BOŻYCH praw, które chronią dobro człowieka. Tylko czyn 

zgodny z dobrem może być drogą wiodącą do życia. 

Racjonalne skierowanie ludzkiego czynu ku dobru w jego prawdzie oraz 

dobrowolne dążenie do tego dobra, poznanego przez rozum — oto na czym 

polega moralność. Nie można zatem uznać ludzkiego działania za moralnie 

dobre jedynie na tej podstawie, że prowadzi ono do osiągnięcia takiego czy 

innego celu, albo tylko dlatego, że intencja podmiotu jest dobra. Działanie 

jest moralnie dobre, gdy poświadcza i wyraża dobrowolne podporządkowa-

nie osoby jej ostatecznemu celowi oraz zgodność konkretnego działania 

z dobrem człowieka, rozpoznanym w jego prawdzie przez rozum. Jeśli ten 

przedmiot działania nie współbrzmi z prawdziwym dobrem osoby, to wybór 

takiego działania sprawia, że nasza wola i my sami stajemy się moralnie źli, 

to znaczy, że sprzeciwiamy się naszemu ostatecznemu celowi i najwyższemu 

dobru — czyli samemu BOGU.! 

JAN PAWEŁ II (1920, Wadowice – 2005, Watykan) — encyklika „Veritatis Splendoar”, par. 73, 6.VIII.1993, Watykan” 

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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