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Z PIERWSZEGO LISTU ŚW. PAWŁA APOSTOŁA DO TESALONICZAN1 Tes 3,12-4,2

Bracia:
Pan niech pomnoży liczbę waszą i niech spotęguje waszą wzajemną
miłość dla wszystkich, jaką i my mamy dla was; aby serca wasze
utwierdzone zostały jako nienaganne w świętości wobec Boga, Ojca
naszego, na przyjście Pana naszego Jezusa wraz ze wszystkimi Jego
świętymi.
A na koniec, bracia, prosimy i zaklinamy was w Panu Jezusie: według tego,
coście od nas przejęli w sprawie sposobu postępowania i podobania się
Bogu i jak już postępujecie, stawajcie się coraz doskonalszymi! Wiecie
przecież, jakie nakazy daliśmy wam przez Pana Jezusa.
AKLAMACJA Ps 85,8

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 szumu morza i jego nawałnicy. Ludzie mdleć będą ze
strachu, w oczekiwaniu wydarzeń zagrażających ziemi. Albowiem moce
niebios zostaną wstrząśnięte. Wtedy ujrzą Syna Człowieczego,
przychodzącego na obłoku z wielką mocą i 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 przypadł 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».
PATRON TYGODNIA: ŚWIĘTY SABA JEROZOLIMSKI

CHRYSTUS NA TRONIE, VIVARINI , Bartolomeo (1432, Murano - 1499, Murano), fragment, 1450, panel,
Museo di Bassano, Grappa; źródło www.wga.hu
Z PIERWSZEJ KSIĘGI PROROKA JEREMIASZAJr 33,14-16

Pan mówi: «Oto nadchodzą dni, kiedy wypełnię pomyślną zapowiedź, jaką
obwieściłem domowi izraelskiemu i domowi judzkiemu.
W owych dniach i w owym czasie wzbudzę Dawidowi potomka
sprawiedliwego; będzie on wymierzał prawo i sprawiedliwość na ziemi.
W owych dniach Juda dostąpi zbawienia, a Jerozolima będzie mieszkała
bezpiecznie. To zaś jest imię, którym ją będą nazywać: ‘Pan naszą
sprawiedliwością’».
PSALM RESPONSORYJNYPs25
REFREN: Do Ciebie, Panie, wznoszę moją duszę

Daj mi poznać, Twoje drogi, Panie,
naucz mnie chodzić Twoimi ścieżkami.
Prowadź mnie w prawdzie według Twych pouczeń,
Boże i Zbawco, w Tobie mam nadzieję.
Dobry jest Pan i prawy,
dlatego wskazuje drogę grzesznikom.
Pomaga pokornym czynić dobrze,
pokornych uczy dróg swoich.
Wszystkie ścieżki Pana są pewne i pełne łaski
dla strzegących Jego praw i przymierza.
Bóg powierza swe zamiary tym, którzy się Go boją,
i objawia im swoje przymierze.

Urodził się w 439 w Mutalasce koło Cezarei
Kapadockiej. Wychowywał się u krewnych
(ojciec, oficer armii cesarskiej, przebywał w
odległym garnizonie). Kiedy miał 18 lat
przyłączył się do klasztoru Theoktistos w
Palestynie,
założonego
przez
św.
Passariona. Tu spotkał się ze św.
Eutymiuszem Wielkim. W 469 został
pustelnikiem w skalnej grocie nad Morzem
Martwym, a w 478 przeniósł się do jednej z
grot w pobliżu potoku Cedron w Jerozolimie.
Z czasem dla gromadzących się uczniów
założył Wielką Ławrę - klasztor Mar Saba - i
wystawił kościół, a dokoła cele mnichów,
których liczba doszła do kilkuset. Następnie
założył kilka innych ławr (m.in. Gadara i
Emaus) a sam został archimandrytą
wszystkich
klasztorów
i
pustelników
palestyńskich. Łącznie miał zostawić w
Palestynie 7 klasztorów dużych, 8
mniejszych i 3 hospicja dla pielgrzymów.
Czymś oryginalnym było to, że zakładał klasztory-kolonie. Mogły do nich należeć
osoby różnych narodowości i języków. Każda kolonia miała swoją kaplicę, gdzie w
swoim języku odprawiała liturgię i codzienne modły. W niedziele oraz w święta
gromadzili się wszyscy w kościele i języku greckim odprawiano nabożeństwa.
Opowiadał się się za nauką Soboru Chalcedońskiego (451). Chcąc skłonić do
powszechnego jej uznania, udał się do Konstantynopola. Tam w 511 wziął w
obronę przed nadmiernymi podatkami - przed cesarzem Anastazym I (491-518) miejscowych kupców i rzemieślników. Wziął również w obronę Samarytan, którym
groziło wyniszczenie. Kiedy cesarz Justyn I (518-528) zamierzał osadzić na stolicy
patriarchy w Jerozolimie monofizytę, Saba ze swoimi mnichami wystąpił
przeciwko niemu tak gwałtownie, że intruz musiał się zrzec biskupstwa.
Jest autorem "Typikonu", księgi regulującej przebieg całorocznej liturgii. Została
ona przyjęta przez cały Kościół Wschodni.
Zmarł w klasztorze Mar Saba w 532. Jego relikwie zostały potem przeniesione do
Konstantynopola, wreszcie do Wenecji. W 1965 na życzenie Pawła VI wróciły do
prawosławnych mnichów w Mar Saba.
(uroczystość 5 grudnia)
il. ŚW . SABA JEROZOLIMSKI , 1208/09, fresk-ikona, klasztor w Studenicy, Serbia; źródło rs.risjak.net

Królestwo Chrystusa, obecne już w Jego Kościele, nie jest jeszcze całkowicie wypełnione "z wielką mocą i chwałą" Łk 21, 27549P or. Mt 25 , 3 1 przez przyjście Króla na
ziemię. W Królestwo to uderzają jeszcze złe moce 55Por. 2 Tes 2, 7, nawet jeśli zostały one zwyciężone u podstaw przez Paschę Chrystusa; do chwili, gdy 1043
wszystko zostanie Mu poddane 551Por. 1 Kor 15, 28. […]
[…] Dlatego chrześcijanie modlą się, szczególnie podczas Eucharystii 553Por. I Kor 11, 26, by 2817 przyspieszyć powrót
Chrystusa554Por. 2 P 3,11 -12, mówiąc do Niego: "Przyjdź, Panie!" 555Por. 1 Kor 16, 22; Ap 22, 17. 20.
[KKK, 671]
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INFORMACJE PARAFIALNE
3.XII (niedziela): Rozpoczęcie ADWENTU – czasu oczekiwania i
przygotowania na Boże Narodzenie. Roraty odprawiane
będą w dni powszednie o 7:00. W sposób szczególny
zapraszamy dzieci i młodzież ze szkół podstawowych i
gimnazjalnych. Będzie okazja do wspólnego przeżywania
Adwentu, podejmowania adwentowych zadań i wyklejenia
adwentowej układanki. Na roraty przynosimy ze sobą
lampiony lub świece: będą one symbolem światła
rozpraszającego
ciemności.
Prawdziwym
światłem
rozpraszającym ciemności zła i grzechu jest Chrystus, na
którego przyjście się przygotowujemy.
8.XII (piątek): Uroczystość Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny. Msze św. o 7:00 i 18:00. Tego dnia
można spożywać pokarmy mięsne.
9.XII (sobota): Wypominki o 17:30. O 18:00 Msza św. za
zmarłych z wypominek.
10.XII (niedziela): II niedziela Adwentu. 40-GODZINNE NABOŻEŃSTWO EUCHARYSTYCZNE POŁĄCZONE Z REKOLEKCJAMI ADWENTOWYMI. Podejmijmy wysiłek takiego uporządkowania
swojego czasu, aby znaleźć możliwość udziału w tych
duchowych ćwiczeniach przed świętami Bożego Narodzenia.
Program przedstawia się następująco:
10.XII (niedziela):
8:45; 18:00 - Msze św. z nauką rekolekcyjną dla
dorosłych
10:30 - Msza św. z nauką rekolekcyjną dla I i II kl.
gimnazjum i szkoły średniej
12:00 - Msza św. dla kandydatów do bierzmowania.
Po Mszy spotkanie w domu rekolekcyjnym
Uczniowie szkół podstawowych przychodzą z rodzicami,
na wybraną godzinę.
13:00 – 15:30 - osobista adoracja Najświętszego
Sakramentu
13:00 - Modlitwa Różańcowa
15:00 - Koronka do Bożego Miłosierdzia
11.XII (poniedziałek):
7:00 - Roraty i wystawienie Najśw. Sakramentu
7:45–10:30, 15:00–15:45, 16:30–18:00 – osobista adoracja Najświętszego Sakramentu
10:30 - Msza św. z nauką rekolekcyjną dla dorosłych
15:00 - Koronka do Bożego Miłosierdzia
15:45 - Nabożeństwo Adoracyjno-Pokutne ze spowiedzią dla szkoły podstawowej oraz I i II kl.
gimnazjum
18:00 - Msza św. z nauką rekolekcyjną dla dorosłych
15:45 - Nabożeństwo Adoracyjno-Pokutne ze spowiedzią dla młodzieży z III kl. gimnazjum i szkoły
średniej
12.XII (wtorek):
7:00 - Roraty i wystawienie Najśw. Sakramentu
7:45–10:30, 15:00–15:45, 16:30–18:00 – osobista adoracja Najświętszego Sakramentu
10:30 - Msza św. z nauką rekolekcyjną dla dorosłych
15:00 - Koronka do Bożego Miłosierdzia
15:45 – Msza św. dla szkoły podstawowej oraz I i II
kl. gimnazjum
18:00 – Wspólna Msza św. dla młodzieży i dorosłych
na zakończenie Nabożeństwa Adoracyjnego i
Rekolekcji Adwentowych
SPOWIEDŹ (dla dorosłych):
11.XII (poniedziałek) 9:45 – 11:00, 17:15 – 18:30
codziennie - pół godziny przed każdą Mszą św.
WSZYSTKICH SERDECZNIE ZAPRASZAMY!
10.XII (niedziela): Spotkanie rodziców z chrześcijańskim
psychologiem na temat różnych aspektów wychowania
dzieci i młodzieży oraz budowania wzajemnych relacji, po
Mszy św. o 10:30 w domu rekolekcyjnym.
Wyd. Redakcja
Nakład: 350 egz.
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Chrzty w grudniu, tradycyjnie, w 1-szy dzień Świąt Bożego
Narodzenia, 25.XII, na Mszy św. o 10:30. Zgłoszenia do
16.XII w kancelarii. Przygotowanie przed chrztem dla
rodziców i chrzestnych 17.XII, po sumie, w kościele.
Ze względu na stan zdrowia p. organista nie będzie w tym
roku roznosił opłatków wigilijnych po domach naszej parafii.
Zostaną one przez niego rozprowadzane - począwszy od
niedzieli, 3.XII - na terenie kościoła, przed i po Mszach
świętych. Przepraszamy za utrudnienia.
Zachęcamy do lektury prasy i wydawnictw katolickich.
ŚLUBY
2.XII.2006 sakrament Małżeństwa przyjęli:
Andrzej Tomasz SZYMCZYKIEWICZ i
Katarzyna Małgorzata WORONOWICZ
A tak już nie są dwoje, lecz jedno ciałoMt 19, 6Por. Rdz 2 , 24
Gratulujemy!

WITAMY!
26.XI.2006 do grona członków Kościoła Powszechnego i naszej parafii
przyjęty został, w sakramencie Chrztu Świętego:
Bartosz KONOPKA, z Brześc
Jam jest Alfa i Omega, mówi Pan Bóg, który jest, który był i który przychodzi,
Wszechmogący
NA SZLAKU DO DOMU NIEBIESKIEGO OJCA
Adwent (adventus, [łac.] przyjście, przybycie) to okres, który rozpoczyna się
od I Nieszporów niedzieli po sobocie XXXIV tygodnia Okresu Zwykłego, a
kończy przed I Nieszporami uroczystości Narodzenia Pańskiego w wieczór
24.XII. Stanowi pierwszy okres w każdym nowym roku liturgicznym.
Adwent składa się z dwóch odrębnych okresów:
1. czasu, w którym kierujemy nasze serca ku oczekiwaniu powtórnego
przyjścia Jezusa w chwale na końcu czasów (okres od początku
Adwentu do 16.XII włącznie);
2. czasu bezpośredniego przygotowania do uroczystości Narodzenia Pańskiego, w której wspominamy pierwsze przyjście Chrystusa na ziemię.
Zwornikiem wszystkich tekstów liturgii adwentowej obydwu części jest
czytanie ciągłe księgi proroka Izajasza. Czytanie to obrazuje tęsknotę za
wyczekiwanym Mesjaszem.
Pierwsze
ślady
obchodzenia
Adwentu
spotykamy w IV w. w liturgii galijskiej i
hiszpańskiej. Z pewnością Adwent nie istniał
zanim zaistniała stała data świąt Narodzenia
Pańskiego (II poł. IV w.). W Hiszpanii pierwsze
wzmianki pochodzą z 380. Kanon 4 synodu w
Saragossie poleca wiernym, aby od 17.XII do
Epifanii (6.I) gorliwie gromadzili się w kościele,
nie opuszczając ani jednego dnia. Adwent miał
tam charakter pokutny i ascetyczny (post,
abstynencja, skupienie), co wspomina św.
Hilary (†367). W V w. w Galii biskup Tours,
Perpetuus, wprowadził obowiązek postu w
poniedziałki, środy i piątki w ciągu trzech tygodni od dnia św. Marcina
(11.XI) do Narodzenia Pańskiego.
W Rzymie okres przygotowania do Narodzenia Pańskiego został
wprowadzony dopiero w II poł. VI w. Liturgia obejmowała śpiew Alleluja, Te
Deum laudamus, z odpowiednim doborem czytań i formularzy, bez praktyk
pokutnych. Od czasów św. Grzegorza Wielkiego (590-604) Adwent w
Rzymie obejmował już 4 tygodnie. Na początku IX w. nabiera on także
charakteru eschatologicznego - staje się czasem przygotowania na
ostateczne przyjście Chrystusa.
W wyniku połączenia tradycji gallikańskiej i rzymskiej ukształtował się
Adwent, jaki przeżywamy do dziś - liturgicznie rzymski, a ascetycznie
gallikański (kolor fioletowy, bez Gloria i Te Deum). Formę tę
rozpowszechniały klasztory benedyktyńskie i cysterskie. W XIII w. znana
ona była już w całym Kościele, do czego przyczyniły się nowe zakony,
zwłaszcza franciszkanie.
„Kilka słów o Adwencie”, fragment, © Christus Rex 2005; źródło www.christusrex.tvbd.brzegdolny.pl

M SZ E ŚW IĘ
IĘTE
Niedziela i uroczystości obowiązujące:
Święta pracujące:
Dni powszednie:

08:45, 10:30, 12:00 (suma), 18:00
08:45, 18:00
07:30 (codziennie), 18:00 (piątek – sobota)

K SIĘŻ
SIĘŻA
ĘŻA
Dziekan mgr Stefan KOTWIŃS KI, Wikariusz Marcin KLOTZ
K A N CE LA RIA P A RA FIA LNA
tel. (0-22) 754 47 32, fax. (0-22) 754 41 02
Dni powszednie
08:00–09:30, 17:00–19:00
(z przerwą na Msze Św. i nabożeństwa):
Niedziela i święta:
nieczynna
E-mail:
swzygmunt.slomczyn@op.pl

parafia św. Zygmunta, ul. Wiślana 85, 05-507 Słomczyn, zygmunt.knc.pl, 3 grudnia 2006
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