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CZWARTA NIEDZIELA ADWENTU 

 
SPOTKANIE MARYI I ELŻBIETY, CASTILLO, Juan del (ok. 1590, Llerena – ok. 1657, Cádiz), ok. 1630, 

olejny na płótnie, 55.2×30 cm, Ermitaż, St. Petersburg; źródło www.hermitagemuseum.org 

Z Z Z Z KSIĘGI KSIĘGI KSIĘGI KSIĘGI PROROKA PROROKA PROROKA PROROKA MMMMICHEASZAICHEASZAICHEASZAICHEASZAMi 5,1-4a 

To mówi Pan: 
A ty, Betlejem Efrata, najmniejsze jesteś wśród plemion judzkich. Z ciebie 
wyjdzie Ten, który będzie władał w Izraelu, a pochodzenie Jego od 
początku, od dni wieczności. Przeto Pan wyda ich aż do czasu, kiedy 
porodzi, mająca porodzić. 

Wtedy reszta braci Jego powróci do synów Izraela. I powstanie, i będzie ich 
pasterzem mocą Pana, przez majestat imienia Pana Boga swego. Będą 
żyli bezpiecznie, bo Jego władza rozciągnie się aż do krańców ziemi. A On 
będzie pokojem. 

PSALMPSALMPSALMPSALM    RESPONSORYJNYRESPONSORYJNYRESPONSORYJNYRESPONSORYJNYPs24 
REFREN: Odnów nas, Boże, i daj nam zbawienieOdnów nas, Boże, i daj nam zbawienieOdnów nas, Boże, i daj nam zbawienieOdnów nas, Boże, i daj nam zbawienie 
Usłysz, Pasterzu Izraela, 
Ty, który zasiadasz nad cherubinami. 
Wzbudź swą potęgę 
i przyjdź nam z pomocą. 

Powróć, Boże Zastępów, 
wejrzyj z nieba, spójrz i nawiedź tę winorośl. 
I chroń to, co zasadziła Twoja prawica, 
latorośl, którą umocniłeś dla siebie. 

Wyciągnij rękę nad mężem Twojej 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 Z Z Z LISTU LISTU LISTU LISTU ŚWIĘTEGO ŚWIĘTEGO ŚWIĘTEGO ŚWIĘTEGO PPPPAWŁA AWŁA AWŁA AWŁA AAAAPOSTOŁA DO POSTOŁA DO POSTOŁA DO POSTOŁA DO HHHHEBRAJCZYKÓWEBRAJCZYKÓWEBRAJCZYKÓWEBRAJCZYKÓWHbr 10,5-10 

Bracia: 
Chrystus przychodząc na świat mówi: «Ofiary ani daru nie chciałeś, aleś Mi 
utworzył ciało; całopalenia i ofiary za grzech nie podobały się Tobie. Wtedy 
rzekłem: Oto idę. W zwoju księgi napisano o Mnie, abym spełniał wolę 
Twoją, Boże». 
Wyżej powiedział: «Ofiar, darów, całopaleń i ofiar za grzechy nie chciałeś i 
nie podobały się Tobie», choć składa się je na podstawie Prawa. Następnie 
powiedział: «Oto idę, abym spełniał wolę Twoją». Usuwa jedną ofiarę, aby 
ustanowić inną. Na mocy tej woli uświęceni jesteśmy przez ofiarę ciała 
Jezusa Chrystusa raz na zawsze. 

AKLAMACJAAKLAMACJAAKLAMACJAAKLAMACJA    Łk 1,38 Alleluja, alleluja, allelujaAlleluja, alleluja, allelujaAlleluja, alleluja, allelujaAlleluja, alleluja, alleluja 
Oto ja służebnica Pańska, 

niech mi się stanie według twego słowa. 
SŁOWA SŁOWA SŁOWA SŁOWA EEEEWANGELII WEDŁUG WANGELII WEDŁUG WANGELII WEDŁUG WANGELII WEDŁUG ŚWŚWŚWŚW....    ŁŁŁŁUKASZAUKASZAUKASZAUKASZAŁk 1,39-45 

W tym czasie Maryja wybrała się i poszła z pośpiechem w góry do 
pewnego miasta w pokoleniu 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 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, skoro głos Twego pozdrowienia zabrzmiał w moich uszach, poruszyło 
się z radości dzieciątko w łonie moim. Błogosławiona jesteś, któraś 
uwierzyła, że spełnią się słowa powiedziane Ci od Pana”. 

PATRON TYGODNIA:    ŚWŚWŚWŚW....    JJJJAN AN AN AN EEEEWANGELISTAWANGELISTAWANGELISTAWANGELISTA    
Był synem Zebedeusza i Salome, młodszym bratem Jakuba StarszegoMt 4,21. 
Pracował jako rybak. Został uczniem Jana Chrzciciela. 
Razem ze św. Andrzejem poszedł za JezusemJ 1,38-40. Był jego umiłowanym 
uczniempatrz ilustracja na odwrocie. Ewangelia odnotowuje obecność Jana podczas 
Przemienienia na Górze TaborMk 9,2, przy wskrzeszeniu córki JairaMk 5,37 oraz w 
czasie aresztowania Jezusa w Ogrodzie OliwnymMk 14,33. Podczas Ostatniej 
Wieczerzy spoczął na piersi Zbawiciela. Chrystus z krzyża powierza mu swoją 
Matkę, a Jej Jana jako przybranego synaJ 19,26-27. Po zmartwychwstaniu przybywa 
razem ze św. Piotrem do grobu, gdzie “ujrzał i uwierzył”J 20, 8, że Chrystus żyje. 
Był z Piotrem podczas cudownego uzdrowienia paralityka przy Złotej BramieDz 4,13. 
Przebywał przez wiele lat w JerozolimieGal 2,9, potem w Samarii (?), następnie w 
Efezie. W tym mieście miał się opiekować Najświętszą Panną Maryją aż do jej 
“Zaśnięcia”. Tam też napisał Ewangelię i trzy listy apostolskie. Przez cesarza 
Domicjana, który wg legendy kazał zanurzyć go – przy bramie Łacińskiej w 
Rzymie – w kotle z wrzącą wodąTertulian, św. Jerome, został zesłany na wyspę Patmos, 
gdzie napisał Apokalipsę. Za panowania Nerwy powrócił do Efezu. Tam w 101, 
jako jedyny z apostołów, zmarł śmiercią naturalną. 
Patron Albanii, Azji Mniejszej; aptekarzy bednarzy dziewic, zawodów związanych 
z pisaniem i przepisywaniem: introligatorów, kopistów, kreślarzy, litografów, 
papierników, pisarzy; oraz owczarzy, płatnerzy skrybów, ślusarzy, teologów, 
uprawiających winorośl, wdów. Jemu poświęcona jest katedra papieży - bazylika 
Zbawiciela na Lateranie - “matka wszystkich kościołów”. (uroczystość 27 grudnia) 

 

Dziewica Maryja urzeczywistnia w sposób najdoskonalszy posłuszeństwo Dziewica Maryja urzeczywistnia w sposób najdoskonalszy posłuszeństwo Dziewica Maryja urzeczywistnia w sposób najdoskonalszy posłuszeństwo Dziewica Maryja urzeczywistnia w sposób najdoskonalszy posłuszeństwo 494, 2617 wiary. W wierze przyjmuje Ona zapowiedź i obietnicę przyniesioną przez  wiary. W wierze przyjmuje Ona zapowiedź i obietnicę przyniesioną przez  wiary. W wierze przyjmuje Ona zapowiedź i obietnicę przyniesioną przez  wiary. W wierze przyjmuje Ona zapowiedź i obietnicę przyniesioną przez 
anioła Gabriela, wierząc, że "danioła Gabriela, wierząc, że "danioła Gabriela, wierząc, że "danioła Gabriela, wierząc, że "dla Bogala Bogala Bogala Boga.... nie ma nic niemożliwego" nie ma nic niemożliwego" nie ma nic niemożliwego" nie ma nic niemożliwego"Łk 1, 379Por. Rdz 18, 14, i dając swoje przyzwolenie: "Oto ja służebnica Pańska, niech mi się stanie , i dając swoje przyzwolenie: "Oto ja służebnica Pańska, niech mi się stanie , i dając swoje przyzwolenie: "Oto ja służebnica Pańska, niech mi się stanie , i dając swoje przyzwolenie: "Oto ja służebnica Pańska, niech mi się stanie 
według według według według 506 twego słowa!" twego słowa!" twego słowa!" twego słowa!"Łk 1, 38. Elżbieta pozdrawia Ją: "Błogosławiona jesteś, któraś uwierzyła, że spełnią się słowa pow. Elżbieta pozdrawia Ją: "Błogosławiona jesteś, któraś uwierzyła, że spełnią się słowa pow. Elżbieta pozdrawia Ją: "Błogosławiona jesteś, któraś uwierzyła, że spełnią się słowa pow. Elżbieta pozdrawia Ją: "Błogosławiona jesteś, któraś uwierzyła, że spełnią się słowa powiedziane Ci od Pana"iedziane Ci od Pana"iedziane Ci od Pana"iedziane Ci od Pana"Łk 1, 45. Z powodu . Z powodu . Z powodu . Z powodu 
tej wiary wszystkie pokolenia będą Ją nazywały błogosławionątej wiary wszystkie pokolenia będą Ją nazywały błogosławionątej wiary wszystkie pokolenia będą Ją nazywały błogosławionątej wiary wszystkie pokolenia będą Ją nazywały błogosławioną10Por. Łk 1, 48....     [KKK, 148] 
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INFORMACJE PARAFIALNE 
 24.XII (niedziela): WIGILIA BOŻEGO NARODZENIA. Nie ma Mszy 
św. o 18:00. Rozpoczęcie święta Bożego Narodzenia 
PASTERKĄ, w nocy 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 może Je zabrać ze sobą, aby podczas Wieczerzy 
Wigilijnej było znakiem obecności Chrystusa w naszych 
domach. Wystarczy świeca lub lampion… Światło jest 
dostępne w kościele do 15:30. 

 25.XII (poniedziałek)-26.XII (wtorek): ŚWIĘTA BOŻEGO NARO-
DZENIA. Msze św. o 8:45, 10:30, i 12:00. Mszy św. o 
18:00 nie będzie. 

 26.XII (wtorek): Drugi dzień świąt Bożego Narodzenia. Święto 
św. Szczepana, pierwszego męczennika. Taca zbierana 
przeznaczona jest na KUL. 
Tradycyjnie święcony będzie 
również owies. 

 31.XII (niedziela): Ostatni dzień 
roku kalendarzowego 2006. 
Msze św. jak w każdą niedzielę 
o 8:45, 10:30, i 12:00. 
O 18:00 Msza św. i 
nabożeństwo adoracyjne 
dziękczynno-przebłagalne za 
mijający rok. Serdecznie 
zapraszamy! 

 W zakrystii do nabycia są 
jeszcze świece wigilijne w 
cenie 5.00 zł. Dochód z ich sprzedaży przeznaczony jest na 
sprawienie radości świątecznej dzieciom z domów dziecka i 
najuboższych rodzin. 

 Księża z radością informują, że dobiegają końca prace 
renowacyjne przy ołtarzu św. Zygmunta i obrazach św. 
Zygmunta oraz Matki Boskiej Nieustającej Pomocy. 
Wszystkie prace zostały wykonane kosztem własnym. Za 
wszystkie ofiary, które wsparły to dzieło składamy 
serdeczne „Bóg zapłać!” 
W lewej nawie kościoła można oglądać prace malarskie 
młodzieży z naszej parafii, powstałe w wyniku przeżyć 
przyglądania się pracy pani konserwatorki ołtarza i obrazu 
Matki Boskiej Nieustającej Pomocy. Zapraszamy! 

 Rozpoczyna się wizytacja duszpasterska rodzin naszej parafii 
– KOLĘDA. Księża pragną złożyć wizytę mieszkańcom 
następujących wiosek: 

 28.XII (czwartek): Łęg, jeden ksiądz od 9:30 
Gassy, jeden ksiądz od 9:30. 

 29.XII (piątek): Czernidła, jeden ksiądz od 9:30 
Piaski, jeden ksiądz od 9:30. 

 30.XII (sobota): Dębówka, dwóch księży od 9:30 
(jeden rozpocznie od strony Podłęcza, drugi od Kawęczyna). 

Księża proszą o podwożenie na kolędę i zewnętrzny znak, że 
wizyta księdza JEST OCZEKIWANA. 

W tym roku ofiary zbierane przy okazji kolędy przeznaczone 
zostaną na renowację ołtarza Matki Bożej. Za wszystkie 
ofiary z góry składamy serdeczne „Bóg zapłać!”. 

 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 KAZUBSKI, † 18.XII.2006, l. 58 
śp. Kazimierz GAJOWNICZEK, † 20.XII.2006, l. 74 

 

Wieczne odpoczywanie racz Im dać Panie! 

il. powyżej: GŁOWA ŚW. JANA EWANGELISTY, BAROCCI, Federico Fiori (1526, Urbino - 1612, Urbino), 
ok. 1580, olejny na papierze, National Gallery of Art, Waszyngton; źródło www.nga.gov. Jan 
Ewangelista jest patronem tygodnia (patrz strona czołowa). 

PSALM WIGILII 
O, dzięki Tobie, Ojcze ludów — Boże, 
Że ziemię wolną dałeś nam i nagą, 
Ani oprawną w nieprzebyte morze, 
Ni przeciążoną gór dzikich powagą, 
Lecz jako piersi otworzoną Boże… 

Więc na arenie tej się nie ostoi 
Przeciwnik żaden, jeno mąż bezpieczny — 
I ten, co za się nierad szuka zbroi, 
Ale zupełny, wcale obosieczny, 
Który jak gwiazda w niebie czystym stoi. 

I za to jeszcze dzięki Ci, o Panie, 
Że człek się ówdzie laurem nie upoi 
Ani go wiatrów ciepławych głaskanie 
Prze — atłasowi w nicość — i rozstroi 
Na drzew i kwiatów motyle kochanie. 

Strzeliście w niebo spojrzy on ku Tobie, 
Który przez stajnię wszedłeś do ludzkości, 
I w grobie zwiędłych ziół leżałeś — w żłobie, 
I w porze ziemskich próżnej zalotności, 
I kiedy cały świat się tarzał w grobie. 

Za prawo tedy do Polski obszaru 
Dziękujem Tobie, któryś niezmierzony, 
Wszech-istny — jednak z obłoków wiszaru 
Patrzący na świat w prawdzie rozdzielony 
Światło-cieniami czaru i roz-czaru. 

I który łaski zakreślisz promieniem 
Dzielnicę ludów w czas ludów — chaosu, 
Tak, jako morze obszedłeś pierścieniem 
I nie rzuciłeś gór na wagę losu, 
Lecz najpodlejszym bawisz się stworzeniem. 

Do Ciebie, Ojcze Ojczyzn, się podnosim 
W tym to ubóstwie naszym bardzo sławnym, 
I w tej nadziei, co po skrzydeł osiem 
Przybiera co dzień i w płaczu ustawnym, 
I w bólach, które tak mdło jeszcze znosim. 

O, dzięki Tobie za państwo — boleści, 
I za męczeńskich — koron rozmnożenie, 
I za wylaną czarę szlachetności 
Na lud, któremu imię jest — cierpienie — 
I za otwarcie bram… nieskończoności. 

Cyprian Kamil NORWID (1821, Laskowo-Głuchy – 1883, Paryż) 
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W tych szczególnych,radosnych dniach wcielenia Słowa niech 
nowonarodzony Chrystus przywróci nadzieję, wzmocni ducha i 

przygotuje na dzień Paruzji 
Redakcja 

MMMM SZ E  SZ E  SZ E  SZ E  ŚŚŚŚW IW IW IW IĘĘĘĘTETETETE     
Niedziela i uroczystości obowiązujące: 08:45, 10:30, 12:00 (suma), 18:00 
Święta pracujące: 08:45, 18:00 
Dni powszednie: 07:30 (codziennie), 18:00 (piątek – sobota) 

KKKK SISISISIĘŻĘŻĘŻĘŻAAAA     
Dziekan mgr Stefan KOTWIŃSKI, Wikariusz Marcin KLOTZ 
KKKK A N CE LA RIA  A N CE LA RIA  A N CE LA RIA  A N CE LA RIA  PPPP A RA FIA LNAA RA FIA LNAA RA FIA LNAA RA FIA LNA  tel. (0-22) 754 47 32, fax. (0-22) 754 41 02 
Dni powszednie 

(z przerwą na Msze Św. i nabożeństwa): 
08:00–09:30, 17:00–19:00 

Niedziela i święta: nieczynna 
E-mail: swzygmunt.slomczyn@op.pl 


