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„Przygo tujcie drogę Panu,
prostujcie ścieżki dla Niego”
NR L/2006 (24
(243)

GAZETKA PARAFII ŚW. ZYGMUNTA W SŁOMCZYNIE

DRUGA NIEDZIELA ADWENTU
Z KSIĘGI PROROKA BARUCHABa 5,1-9
Złóż, Jeruzalem, szatę smutku i utrapienia swego, a przywdziej wspaniałe
szaty chwały, dane ci na zawsze przez Pana.
Oblecz się płaszczem sprawiedliwości pochodzącej od Boga,
włóż na głowę swą koronę chwały Przedwiecznego!
Albowiem Bóg chce pokazać twoją wspaniałość wszystkiemu, co jest pod
niebem.
Imię twe u Boga, na wieki będzie nazwane:
„Pokój sprawiedliwości i chwała pobożności!”.
Podnieś się, Jeruzalem! Stań na miejscu wysokim, spojrzyj na wschód,
zobacz twe dzieci, zgromadzone na słowo Świętego od wschodu słońca aż
do zachodu, rozradowane, że Bóg o nich pamiętał.
Wyszli od ciebie pieszo, pędzeni przez wrogów,
a Bóg przyprowadzi ich niesionych z chwałą,
jakby na tronie królewskim.
Albowiem postanowił Bóg zniżyć
każdą górę wysoką, pagórki odwieczne,
doły zasypać do zrównania z ziemią,
aby bezpiecznie mógł kroczyć Izrael w chwale Pana.
Na rozkaz Pana lasy i drzewa pachnące ocieniać będą Izraela.
Z radością bowiem poprowadzi Bóg Izraela do światła swej chwały z
właściwą sobie sprawiedliwością i miłosierdziem.
PSALM RESPONSORYJNYPs126
REFREN: Pan Bóg uczynił wielkie rzeczy dla nas

Gdy Pan odmienił los Syjonu,
wydawało się nam, że śnimy.
Usta nasze były pełne śmiechu,
a język śpiewał z radości.
Mówiono wtedy między poganami:
„Wielkie rzeczy im Pan uczynił”.
Odmień znowu nasz los, Panie,
jak odmieniasz strumienie na Południu.
Ci, którzy we łzach sieją,
żąć będą w radości.
Idą i płaczą niosąc ziarno na zasiew,
Lecz powrócą z radością niosąc swoje snopy.
Z LISTU ŚWIĘTEGO PAWŁA APOSTOŁA DO FILIPIANFlp 1,4-6.8-11

Bracia:
Zawsze, w każdej modlitwie, z radością zanoszę prośbę za was wszystkich,
z powodu waszego udziału w szerzeniu Ewangelii od pierwszego dnia aż do
chwili obecnej. Mam właśnie ufność, że Ten, który zapoczątkował w was
dobre dzieło, dokończy go do dnia Chrystusa Jezusa.
Albowiem Bóg jest mi świadkiem, jak gorąco tęsknię za wami wszystkimi
ożywiony miłością Chrystusa Jezusa. A modlę się o to, aby miłość wasza
doskonaliła się coraz bardziej i bardziej w głębszym poznaniu i wszelkim
wyczuciu dla oceny tego, co lepsze, abyście byli czyści i bez zarzutu na
dzień Chrystusa, napełnieni plonem sprawiedliwości, nabytym przez
Jezusa Chrystusa ku chwale i czci Boga.
AKLAMACJAŁk 3,4.6

Alleluja, alleluja, alleluja
alleluja
Przygotujcie drogę Panu, prostujcie ścieżki dla Niego;
wszyscy ludzie ujrzą zbawienie Boże.

SŁOWA EWANGELII WEDŁUG ŚW. ŁUKASZAŁk 3,1-6

Było to w piętnastym roku rządów Tyberiusza Cezara. Gdy Poncjusz Piłat
był namiestnikiem Judei, Herod tetrarchą Galilei, brat jego Filip tetrarchą
Iturei i kraju Trachonu, Lizaniasz tetrarchą Abileny; za najwyższych
kapłanów Annasza i Kajfasza skierowane zostało słowo Boże do Jana,
syna Zachariasza, na pustyni.
Obchodził więc całą okolicę nad Jordanem i głosił chrzest nawrócenia na
odpuszczenie grzechów, jak jest napisane w księdze mów proroka
Izajasza:
„Głos wołającego na pustyni:
Przygotujcie drogę Panu, prostujcie ścieżki dla Niego;
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każda dolina niech będzie wypełniona, każda góra i pagórek zrównane,
drogi kręte niech staną się prostymi, a wyboiste drogami gładkimi. I
wszyscy ludzie ujrzą zbawienie Boże”.

ŚW . JAN NA PUSTYNI , T OUR , Georges de la (1593, Vic-sur-Seille - 1652, Luneville), ok. 1649-51, olejny

na płótnie, Conseil général de la Moselle; źródło www.abcgallery.com

PATRON TYGODNIA: ŚW. NINO
Acz nie ma wątpliwości co do historyczności postaci św. Nino jej życie obrosło w
wiele legend. Jej dzieje
najszerzej zostały opisane u
psuedo-Mojżesza z Khoren
(VIII w.), w oparciu o tekst,
który św Rufin dodał do
"Historii kościelnej" Euzebiusza z Cezarei.
Urodzona prawdopodobnie w
Kapadocji (mogła być krewną
św. Jerzego) została kupiona
przez bogatych Gruzinów
jako niewolnica. Nadano jej
imię Nino (gruzińska forma
Niny). Jej sposób życia - w
czystości, pokorze, powściągliwości, miłości i wypełnieniu
modlitwą - intrygował wszystkich naokoło. Gdy, poprzez
przyłożenie
włosienicy
i
gorącą modlitwę, Nino uzdrowiła umierające dziecko, fama
o niej rozeszła się po całym
kraju.
Wieść o zdarzeniu dotarła do
chorej
królowej
Nany.
Posłano więc po Nino, która jendakże odmówiła mówiąc, że „jej miejsce nie jest w
pałacu”. Królowa sama zatem udała się do niej i położyła się na jej posłaniu…
Modlitwy Niny wkrótce przywróciły jej zdrowie. Zapytana co chciałaby w nagrodę
Nino odrzekła, iż największą byłoby by wszyscy mogli poznać i czcić Jezusa
Chrystusa, przez Którego dokonało się uzdrowienie. I w 325 król Miriam poprosił
cesarza Konstantyna Wielkiego o przysłanie biskupa i księży-misjonarzy: o
chrzest - swój własny i swojego ludu.
Rozpoczęło się nawracanie Gruzji (337). Pierwszy kościół miała zaprojektować
sama Nino. Niestrudzenie, do końca życia, ewangelizowała swoją nową ojczyznę.
Zmarła w Bodbe, Kakheti, a w miejscu jej pochówku (tamże) powstał kościół i
klasztor pod wezwaniem św. Jerzego.
W dokumentach często mówi się o niej "chrześcianka", dlatego zwana jest też
Santa Cristiana (św. Chrześcianką). Jest patronką Gruzji.
(uroczystość 15 grudnia)
il. ŚW . NINO, ikona w Mtskheta; źródło iberiana.iatp.ge

Prośba chrześcijańska skupia się na pragnieniu i poszukiwaniu Królestwa, które przychodzi, zgodnie z nauczaniem Jezusa 87Por. Mt 6 ,10 . 33; Łk 1 1, 2. 13. Istnieje
hierarchia próśb:
próśb: 2816 najpierw Królestwo, następnie to, co jest konieczne, by je przyjąć i współdziałać 1942 w jego przyjściu. To współdziałanie z posłaniem
apostolskiej
ej88Por. D z 6, 6; 13, 3. Modlitwa św. Pawła
Chrystusa i Ducha Świętego, które jest teraz posłaniem Kościoła, jest przedmiotem modlitwy wspólnoty apostolski
Apostoła objawia nam, w jaki sposób Boża troska o wszystkie Kościoły powinna ożywiać modlitwę chrześcijańską 89Por. Rz 10 , 1 ; Ef 1 , 16 -23; Flp 1, 9 -11; Kol 1 , 3 -6; 4 , 3-4 . 12.
Przez modlitwę każdy ochrzczony przyczynia
[KKK, 2632]
przyczynia się do przyjścia Królestwa. 2854
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INFORMACJE PARAFIALNE
10.XII (niedziela): Dzień modlitwy w Kościele Polskim za
Kościół na Wschodzie. Wszelkie problemy nękające ten
Kościół polecamy modlitwom wszystkich Państwa.
10.XII (niedziela): Rozpoczęcie 40-GODZINNEGO NABOŻEŃSTWA
EUCHARYSTYCZNEGO połączonego z REKOLEKCJAMI ADWENTOWYMI.
Podejmijmy wysiłek takiego uporządkowania swojego czasu,
aby znaleźć możliwość udziału w tych duchowych
ćwiczeniach przed świętami Bożego Narodzenia.
Program na kolejne dni przedstawia się następująco:
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!
RORATY odprawiane są w dni powszednie o 7:00. W sposób
szczególny zapraszamy dzieci i młodzież ze szkół
podstawowych i gimnazjalnych. Jest okazja do wspólnego
przeżywania Adwentu, podejmowania adwentowych zadań i
wyklejenia adwentowej układanki. Prosimy o przyniesienie
lampionów lub świec: są one symbolem światła
rozpraszającego
ciemności.
Prawdziwym
światłem
rozpraszającym ciemności zła i grzechu jest Chrystus, na
którego przyjście się przygotowujemy.
17.XII (niedziela): Przygotowanie dzieci kl. II i ich rodziców do
I Komunii św. na Mszy św. o 18:00. Obecność dzieci wraz z
rodzicami ze szkół w Brześcach i Słomczynie obowiązkowa.
Zapraszamy również bardzo gorąco dzieci i rodziców z
innych szkół, ale mieszkających na terenie naszej parafii.
17.XII (niedziela): Dzieci ze szkoły podstawowej w Słomczynie
będą sprzedawać sianko na stół wigilijny oraz pierniki i
aniołki do powieszenia na choince. Zebrane ofiary przeznaczone będą na pomoc najbiedniejszym dzieciom naszej
parafii. Chociaż jesteśmy parafią wiejską i siana mamy pod
dostatkiem, spróbujmy włączyć się w akcję niesienia radości
i pomocy dzieciom, które tego naprawdę potrzebują.
Ze względu na stan zdrowia p. organista nie roznosi w tym
roku opłatków wigilijnych po domach naszej parafii. Są one
przez niego rozprowadzane na terenie kościoła, przed i po
Mszach świętych. Przepraszamy za utrudnienia.
W zakrystii do nabycia są świece wigilijne w cenie 5.00 zł.
Dochód z ich sprzedaży przeznaczony jest na sprawienie
radości świątecznej dzieciom z domów dziecka i
najuboższych rodzin.
Serdecznie dziękujemy tegorocznym pielgrzymom do
Częstochowy za dar na rzecz parafii w postaci trzech
Wyd. Redakcja
Nakład: 350 egz.
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uroczystych komży kapłańskich. Bóg zapłać!
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.
Zachęcamy do lektury prasy i wydawnictw katolickich.
LEKTORZY
3.XII.2006 z rąk bpa Tadeusza PIKUSA promocję lektorską otrzymali:
Mateusz ROJEK
Paweł JAWORSKI
Jezus Chrystus jest obecny w Swoim Słowie, albowiem gdy w kościele czyta się
Pismo Święte On sam mówiKonstytucja o liturgii ś więtej, 1 ,1, kl.7
Gratulujemy!

ODESZLI
W ostatnim czasie odeszła z naszego grona:
śp. Zofia WASIAK, † 7.XII.2006, l. 82
Wieczne odpoczywanie racz Jej dać Panie!
NA SZLAKU DO DOMU NIEBIESKIEGO OJCA, CZ. 2
W czasie całego Adwentu, poza niedzielami i
uroczystością Niepokalanego Poczęcia NMP (8.XII),
odprawiane są Roraty. Są to Msze święte ku czci
Najświętszej Maryi Panny, odprawiane bardzo
wczesnym rankiem. Ich nazwa pochodzi od łacińskich
słów pieśni często śpiewanej na ich początku - Rorate
caeli desuper (Spuśćcie rosę, niebiosa). Najstarsze
ślady Rorat w polskiej tradycji pochodzą z XII w. W XVI
w. były powszechnie znane w całym kraju. W czasie
Rorat przy ołtarzu znajduje się dodatkowa, ozdobna
świeca - symbolizuje ona obecność Maryi. Eucharystia
rozpoczyna się przy zgaszonych światłach; zapalają się
one dopiero podczas uroczystego hymnu "Chwała na
wysokości Bogu". Jest to jeden z nielicznych
przypadków w roku liturgicznym, kiedy hymn ten
śpiewa się każdego dnia (chociaż wyłącznie podczas Rorat).
Od IX w. dla drugiej części Adwentu charakterystyczne są tzw. antyfony
"O", ponieważ wszystkie rozpoczynają się właśnie od tej litery: O Sapientia,
O Adonai, O Radix Jesse, O Clavis David, O Oriens, O Rex gentium, O
Emmanuel. Tak uszeregował je Amalariusz z Metzu (†850). Oparte są na
obrazach i symbolach biblijnych. Antyfony te w tłumaczeniu polskim
stanowią siedem kolejnych zwrotek dawno śpiewanej pieśni "Mądrości,
która z ust Bożych wypływasz". Ich treść obrazuje tęsknotę Izraelitów za
Mesjaszem. Stosowane były pierwotnie jako antyfony do Magnificat w
Liturgii Godzin. W odnowionej liturgii zachowały swoje tradycyjne miejsce.
Ponadto włączone zostały w Mszę świętą jako wersety aklamacji przed
Ewangelią.
„Kilka słów o Adwencie”, fragment, © Christus Rex 2005; źródło www.christusrex.tvbd.brzegdolny.pl

MODLITWA GÓRNIKÓW KOPALNI WUJEK
Boże, pieśń nową będziemy Ci śpiewać,
grać Ci będziemy na dziewięciu strunach,
smyczkiem węgielnym, czarnym jak antracyt.
O Panie, nie chmurz swych niebios
i nie ciskaj piorunem w hałdy, aby zadymiły.
Wyciągnij swą rękę z wysoka
i zdejmij opaskę z oczu przerażonej,
której usta mówią na wiatr.
Niech ujrzy, że jej prawica jest pusta,
a waga w jej lewicy - fałszywa.
Daj ludowi łaskę miłości do Kaina,
choć zbrodnię swoją dzisiaj nazwał prawem.
Zasiej pokój w duszach naszych sierot,
aby mogły, jak młode topole,
pomyślnie rosnąć wysoko ponad chwasty.
I ulecz rany w sercach naszych matek,
niech ucichnie lament na polskich ulicach.
wg Psalmu 144, KAŹMIERSKI , Tomasz J., 21.XI.1997; źródło www.zwoje-scrolls.com/zwoje04

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
SI ĘŻA
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, 10 grudnia 2006
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