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niech to będzie wiadome po całej ziemi.
Wznoś okrzyki i wołaj z radości, mieszkanko Syjonu
bo wielki jest pośród ciebie, Święty Izraela.
Z LISTU ŚWIĘTEGO PAWŁA APOSTOŁA DO FILIPIANFlp 4,4–7

Bracia:
Radujcie się zawsze w Panu; jeszcze raz powtarzam: radujcie się! Niech
wasza łagodność będzie znana wszystkim ludziom: Pan jest blisko! O nic
się już zbytnio nie troskajcie, 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.
AKLAMACJAIz 61,1

Alleluja, alleluja, alleluja
Duch Pański nade mną,
posłał mnie głosić 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 jedną da temu, który nie ma; a
kto ma żywność, niech tak samo czyni”. Przychodzili także celnicy, żeby
przyjąć chrzest, i pytali Go: „Nauczycielu, co mamy czynić?”. On im
odpowiadał: „Nie pobierajcie nic więcej ponad to, ile wam wyznaczono”.
Pytali go też i żołnierze: „A my, co mamy czynić?”. On im odpowiadał: „Nad
nikim się nie znęcajcie i nikogo nie uciskajcie, lecz poprzestawajcie na
swoim żołdzie”.
Gdy więc lud oczekiwał z napięciem i wszyscy snuli domysły w sercach co
do Jana, czy nie jest on Mesjaszem, on tak przemówił do wszystkich: „Ja
was chrzczę wodą; lecz idzie mocniejszy ode mnie, któremu nie jestem
godzien rozwiązać rzemyka u sandałów. On chrzcić was będzie Duchem
Świętym i ogniem. Ma On wiejadło w ręku dla oczyszczenia swego omłotu:
pszenicę zbierze do spichrza, a plewy spali w ogniu nieugaszonym”.
Wiele też innych napomnień dawał ludowi i głosił dobrą nowinę.

ŚW . JAN CHRZCICIEL NA PUSTYNI , DYCK, Anthony Van (1599, Antwerpia - 1641, Londyn), ok. 1620,
olejny na płótnie, prywatna kolekcja; źródło www.artrenewal.org

Z KSIĘGI PROROKA SOFONIASZASo 3,14–18a

Wyśpiewuj, Córo Syjońska,
podnieś radosny okrzyk, Izraelu!
Ciesz się i wesel z całego serca,
Córo Jeruzalem!
Pan oddalił wyroki na ciebie,
usunął twego nieprzyjaciela;
Król Izraela, Pan, jest pośród ciebie,
już nie będziesz bała się złego.
Owego dnia powiedzą Jerozolimie:
„Nie bój się, Syjonie!
Niech nie słabną twe ręce!”.
Pan, twój Bóg jest pośród ciebie,
Mocarz, który daje zbawienie.
On uniesie się weselem nad tobą,
odnowi swą miłość,
wzniesie okrzyk radości,
jak w dniu uroczystego święta.
PSALM RESPONSORYJNYIz 12,2–3,4bc d,5– 6
REFREN: Głośmy z weselem, Bóg jest między nami

Oto Bóg jest moim zbawieniem,
będę miał ufność i bać się nie będę.
Bo Pan jest moją mocą i pieśnią,
On stał się dla mnie zbawieniem.
Wy zaś z weselem czerpać będziecie wodę
ze zdrojów zbawienia.
Chwalcie Pana, wzywajcie Jego imienia,
dajcie poznać Jego dzieła między narodami,
przypominajcie, że wspaniałe jest imię Jego.
Śpiewajcie Panu, bo uczynił wzniosłe rzeczy,

PATRON TYGODNIA: ŚWIĘTY PIOTR KANIZJUSZ
Urodził się w 1521 w Nijmegen (Holandia)
jako syn burmistrza. Choć ojciec chciał skierować
syna na studia prawnicze, Piotr udał się do Kolonii
na wydział teologii. W 1540 zdobył tytuł magistra
nauk wyzwolonych.
W 1543 wstąpił do jezuitów, zaledwie 9 lat
wcześniej założonych przez św. Ignacego
Loyola. Jeszcze przed święceniami (1546) był
wysyłany trzy razy do cesarza Hiszpanii, Niemiec
i Niderlandów Karola V, by ten usunął abpa
Wiednia
Hermana,
jawnie
sprzyjającego
protestantyzmowi. Po uzyskaniu tytułu doktora
teologii w Bolonii skierowano go do krajów germańskich, by powstrzymał napór protestantyzmu.
Przez 30 lat niezmordowanie pracował, by zabliźnić
rany, zadane Kościołowi przez kapłana-apostatę,
Marcina Lutra. Brał czynny udział we wszelkich
zjazdach
i obradach dotyczących tej sprawy. Prowadził misje dyplomatyczne między
cesarzem, panami niemieckimi a papieżem. Na uniwersytecie w Ingolstadt
wyjaśniał zaatakowane prawdy, wykazywał błędy apostazji.
W 1556 został pierwszym prowincjałem prowincji niemieckiej jezuitów, liczącej
zaledwie 3 domy: w Ingolstadt, Wiedniu i Pradze. Pod jego rządami powstało
5 dalszych: w Monachium, Innsbrucku, Dillingen, Trynau i Hali (Tyrol). Nadto
powstała - w Niemczech północnych - druga prowincja. W 1558 odbył krótką
podróż do Polski (Kraków, Łowicz, Piotrków Trybunalski), towarzysząc
nuncjuszowi Kamilowi Mentuati. Cieszył się przyjaźnią kardynała Hozjusza. Jako
teolog papieski brał udział w soborze trydenckim (1562).
Największą wszakże sławę zyskał św. Piotr Kanizy swymi pismami, wśród nich
najbardziej znane to: Katechizm Mały, Katechizm Średni i Katechizm Wielki,
przeznaczone dla odbiorców o różnym stopniu przygotowania umysłowego.
Katechizmy św. Piotra w ciągu 150 lat doczekały się ok. 400 wydań drukiem. Nie
mniej wielkim wzięciem i popytem cieszyło się potężne dzieło Summa Nauki
Katolickiej, na którą złożyły się jego wykłady, dyskusje i kazania. Stało się ono
podstawą do wykładów teologii na katolickich uniwersytetach.
Zmarł w 1597 we Fryburgu. Określanego "apostołem Niemiec" beatyfikował w
1864 Pius IX, a do katalogu świętych i doktorów Kościoła wpisał Pius XI w 1925.
Jego relikwie spoczywają w kościele jezuitów we Fryburgu. (uroczystość 21 grudnia)
il. ŚW . PIOR KANIZY, artysta nieznany; źródło eapi.admu.edu.ph

Uczestnicząc w zbawczej miłości Boga, rozumiemy, że każda potrzeba może stać się przedmiotem prośby. Chrystus, który przyjął na 2830 siebie wszystko,
ażeby wszystko odkupić, jest uwielbiany przez prośby, jakie zanosimy do Ojca w Jego Imię 90Por. J 14 , 13. Na tej podstawie święci Jakub 91Por. J k 1, 5-8 i Paweł
zachęcają nas do modlitwy w każdej sytuacji 92Por. Ef 5, 20; Flp 4, 6-7 ; Kol 3,16 -17; 1 Tes 5,17 -18.
[KKK, 2633]
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INFORMACJE PARAFIALNE
RORATY odprawiane są w dni powszednie o 7:00. Ostatnie:
23.XII (sobota).
17.XII (niedziela): Sprzedaż sianka na stół wigilijny oraz
pierników i aniołków do powieszenia na choince,
przygotowanych przez dzieci ze szkoły podstawowej w
Słomczynie. Zebrane ofiary przeznaczone są 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.
18.XII (poniedziałek): Nagrywanie
w
naszym
kościele
świątecznego koncertu kolęd dla telewizji Polsat od 16:30
do 19:00. Kolędy będą śpiewać znani polscy artyści:
Krzysztof Krawczyk, Maryla Rodowicz, Szymon Wydra, Jacek
Stachursky, Golec uOrkiestra, Majka Jeżowska, Andrzej
Piasek Piaseczny, Patrycja Markowska. Towarzyszyć im
będzie 60-osobowy zespół dzieci i młodzieży. Telewizja
Polsat bardzo serdecznie zaprasza wszystkich mieszkańców
naszej parafii do udziału w tym nagraniu.
18.XII (poniedziałek)-23.XII (sobota): Ostatnia możliwość skorzystania ze spowiedzi przed Świętami Bożego Narodzenia
od 6:30 do 7:00, a po południu - w piątek i sobotę od 17:30
do 18:30. W Święta spowiedzi nie będzie.
Księża pragną odwiedzić w tym tygodniu z posługą
sakramentalną chorych, którzy nie mogą przyjść do
kościoła, aby i oni mogli przeżywać Święta Bożego
Narodzenia w pełnym zjednoczeniu z Chrystusem.
Zgłoszenia chorych u księży.
24.XII (niedziela): WIGILIA BOŻEGO NARODZENIA. Msze św. o
8:45, 10:30, i 12:00. Nie będzie Mszy św. o 18:00.
Obchody Bożego Narodzenia rozpoczniemy w nocy, z
niedzieli na poniedziałek, PASTERKĄ o 24:00.
24.XII (niedziela): Na Mszy św. o 10:30 harcerze z Hufca
Konstancin-Jeziorna przekażą naszej parafii Betlejemskie
Światło Pokoju, zapalone w Grocie Narodzenia Pana Jezusa.
Każdy będzie mógł zabrać Betlejemskie Światło do domu,
aby podczas Wieczerzy Wigilijnej było znakiem obecności
Chrystusa w naszych domach. Prosimy o przyniesienie
świecy lub lampionu. Światło będzie dostępne do 15:30.
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.
Chrzty w grudniu, tradycyjnie, w 1-szy dzień Świąt Bożego
Narodzenia, 25.XII, na Mszy św. o 10:30.
Zachęcamy do lektury prasy i wydawnictw katolickich.
ODESZLI
W ostatnim czasie odeszli z naszego grona:
śp. Andrzej DŁUŻNIEWSKI, † 7.XII.2006, l. 68
śp. Halina DOLATA, † 9.XII.2006, l. 62
śp. Kinga NOGAL, † 9.XII.2006, l. 19
śp. Emilia BIESIEKIERSKA, † 10.XII.2006, l. 77
śp. Teresa WIEWIÓRA, † 11.XII.2006, l. 78
Wieczne odpoczywanie racz Im dać Panie!
NA SZLAKU DO DOMU NIEBIESKIEGO OJCA, CZ. 3
III Niedziela Adwentu jest nazywana Niedzielą Różową lub - z łaciny Niedzielą GAUDETE. Nazwa ta pochodzi od słów antyfony na wejście:
Gaudete in Domino, radujcie się w Panu. Szaty liturgiczne mogą być wyjątkowo - koloru różowego, a nie, jak w pozostałe niedziele Adwentu,
fioletowe. Teksty liturgii tej niedzieli przepełnione są radością z
zapowiadanego przyjścia Chrystusa i odkupienia, jakie przynosi. Warto
pamiętać, że oprócz Niedzieli Gaudete jest jeszcze tylko jedna okazja do
Wyd. Redakcja
Nakład: 350 egz.
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używania szat liturgicznych koloru różowego - jest nią Niedziela LAETARE - IV
Niedziela Wielkiego Postu.
„Kilka słów o Adwencie”, fragment, © Christus Rex 2005; źródło www.christusrex.tvbd.brzegdolny.pl

BRACISZKU …
Nie bój się, braciszku
Nikt w strachy nie wierzy
Już jesteś za duży
To tylko żołnierzy
Przywieźli w zielonych
Kanciastych ciężarówkach
Ze łzą na policzku
Patrzymy na siebie
Oprzyj się braciszku
Boję się o ciebie
Na drogach wyboje
Braciszku w małych butkach
Pada, na dworze już ściemniało
Oj, ta noc nie będzie krótka
Baranka wilkom się zachciało
Braciszku - szczęknęła furtka
Nie bój się braciszku
Pójdziemy po drogach
Przekleństwa połykaj
Bedziemy próbować
Nie czyń mi wymówek
Jeśli nie dojdziemy
Naucz się piosenki
Jej słowa prościutkie
Oprzyj się maleńki
Kroczki stawiaj krótkie
Będziemy utykać
Lecz wracać nie możemy
Pada, na dworze już ściemniało
Oj, ta noc nie będzie krótka
Baranka wilkom się zachciało
Braciszku - szczęknęła furtka
Karel KRYL /na zdjęciu/ (1944, Kroměříž – 1994, Monachium), 1968, tłum. Jan Krzysztof K ELUS

POLSKIE MADONNY – GÓRECKA PANI POCIESZENIA
W 1079 w dębowym lesie w pobliżu Łobżenicy
ukazała się Matka Boża z Dzieciątkiem nad
studzienką, którą wykopali pasterze dla pojenia
bydła. Jeden z nich zawiadomił okoliczną
ludność, która zbiegła się na miejsce tego
zdarzenia i ujrzała wielką jasność w lesie, oraz
klęczące zwierzętaRoczniki Serafic kie czyli Kronika Konwentu
Ojc ów Bernardynów w Górc e koło Łobżenicy. Na miejscu
objawienia wybudowano drewniany kościółek a
w 1637 nowy kościół oraz klasztor. W świątyni
umieszczony został obraz, ofiarowany przez
Barbarę Wydzierską (ok. 1654). Zachowała się
księga opisująca ok. 150 cudów przypisywanych
wstawiennictwu owego wizerunku … A do
studzienki podążali ludzie, aby napić się wody,
która ponoć leczyła chorych i kalekich.
W 1907 ołtarz główny wraz z cudownym
obrazem Matki Bożej Góreckiej spłonęły
(najprawdopodobniej
podpalone
przez
luterańskich
kolonistów
niemieckich).
Z
zachowanych strzępów wizerunku (partie rąk,
nóg i twarzy) uzupełnionych o ozdobną sukienkę
stworzono nowy obraz. Można bowiem zniszczyć
Jej obraz i święte znaki, ale nikt nie zdoła
zniszczyć Jej samej. Nikt Jej nie wyrwie z
ludzkich serc, z dziejów KościołaStefan W yszyński, na
900-lecie kultu Maryjnego w Górc e Klasztorne, 9. IX .1979. Z pożaru ocalała także monstrancja
gotycka z 1680, przedstawiająca w swej górnej części małą statuetkę
Matki Boskiej Góreckiej. Na jej podstawie w 1954 prof. Hoppen z
Akademii Sztuk Pięknych w Toruniu dokonał gruntownej rekonstrukcji
obrazu, w duchu i formie pierwowzoru z XVII w. Kopię tę (240×131 cm)
koronował 6.VI.1965 Stefan Wyszyński, prymas Polski.
adres: Górka Klasztorna, 89-310 Łobżenica, www.gorkaklasztorna.msf.opoka.org.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
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, 17 grudnia 2006
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