błogosławiony jest ten,
kto we Mnie nie zwątpi«
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Przyjście Syna Bożego na ziemię jest tak wielkim wydarzeniem, że Bóg 711, 762 zechciał przygotowywać je w ciągu wieków. Wszystkie obrzędy i ofiary, figury i
symbole "Pierwszego Przymierza"192Por. Hbr 9,15. Bóg ukierunkował ku Chrystusowi; zapowiada Go przez
przez usta proroków, których posyła kolejno do Izraela. Budzi
[KKK, 522]
także w sercu pogan niejasne oczekiwanie tego przyjścia.
Bóg twój, Syjonie, przez pokolenia.

TRZECIA NIEDZIELA ADWENTU

Z LISTU ŚWIĘTEGO JAKUBA APOSTOŁAJk 5,7-10

Trwajcie cierpliwie, bracia, aż do przyjścia Pana. Oto rolnik czeka wytrwale
na cenny plon ziemi, dopóki nie spadnie deszcz wczesny i późny. Tak i wy
bądźcie cierpliwi i umacniajcie serca wasze, bo przyjście Pana jest już
bliskie.
Nie uskarżajcie się, bracia, jeden na drugiego, byście nie popadli pod sąd.
Oto sędzia stoi przed drzwiami. Za przykład wytrwałości i cierpliwości
weźcie, bracia, proroków, którzy przemawiali w imię Pańskie.
AKLAMACJAIz 61,1

Alleluja, Alleluja, Alleluja
Duch Pański nade mną,
posłał mnie głosić dobrą nowinę ubogim.

SŁOWA EWANGELII WEDŁUG ŚW. MATEUSZAMt 11,2-11

Gdy Jan usłyszał w więzieniu o czynach Chrystusa, posłał swoich uczniów z
zapytaniem: „Czy Ty jesteś Tym, który ma przyjść, czy też innego mamy
oczekiwać?”. Jezus im odpowiedział: »Idźcie i oznajmijcie Janowi to, co
słyszycie i na co patrzycie: niewidomi wzrok odzyskują, chromi chodzą,
trędowaci doznają oczyszczenia, głusi słyszą, umarli zmartwychwstają,
ubogim głosi się Ewangelię. A błogosławiony jest ten, kto we Mnie nie
zwątpi«.
Gdy oni odchodzili, Jezus zaczął mówić do tłumów o Janie: »Coście wyszli
oglądać na pustyni? Trzcinę kołyszącą się na wietrze? Ale coście wyszli
zobaczyć? Człowieka w miękkie szaty ubranego? Oto w domach
królewskich są ci, którzy miękkie szaty noszą. Po coście więc wyszli?
Proroka zobaczyć? Tak, powiadam wam, nawet więcej niż proroka. On jest
tym, o którym napisano: Oto Ja posyłam mego wysłańca przed Tobą, aby
Ci przygotował drogę. Zaprawdę powiadam wam: Między narodzonymi z
niewiast nie powstał większy od Jana Chrzciciela. Lecz najmniejszy w
królestwie niebieskim większy jest niż on«.

PATRON TYGODNIA: ŚW. ADELAJDA
DELAJDA, CESARZOWA

ŚW. JAN CHRZCICIEL, CARAVAGGIO (1573, Caravaggio - 1610, Porto Ercole), ok. 1604, olejny na płótnie,

172.5×104.5 cm, Nelson-Atkins Museum of Art, Kansas City; źródło www.artrenewal.org
Z KSIĘGI PROROKA IZAJASZAIz 35,1-6a.10

Niech się rozweselą pustynia i spieczona ziemia, niech się raduje step i
niech rozkwitnie! Niech wyda kwiaty jak lilie polne, niech się rozraduje,
także skacząc i wykrzykując z uciechy.
Chwałą Libanu ją obdarzono, ozdobą Karmelu i Saronu.
Oni zobaczą chwałę Pana, wspaniałość naszego Boga.
Pokrzepcie ręce osłabłe, wzmocnijcie kolana omdlałe! Powiedzcie
małodusznym: „Odwagi! Nie bójcie się! Oto wasz Bóg, oto pomsta;
przychodzi Boża odpłata; On sam przychodzi, aby was zbawić”.
Wtedy przejrzą oczy niewidomych i uszy głuchych się otworzą. Wtedy
chromy wyskoczy jak jeleń i język niemych wesoło krzyknie. I odkupieni
przez Pana powrócą.
Przybędą na Syjon z radosnym śpiewem, ze szczęściem wiecznym na
twarzach. Osiągną radość i szczęście, ustąpi smutek i wzdychanie.
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Przybądź, o Panie, aby nas wybawić
wybawić
Bóg dochowuje wierności na wieki,
uciśnionym wymierza sprawiedliwość,
Chlebem karmi głodnych,
wypuszcza na wolność więźniów.
Pan przywraca wzrok ociemniałym,
Pan dźwiga poniżonych.
Pan kocha sprawiedliwych,
Pan strzeże przybyszów.
Ochrania sierotę i wdowę,
lecz występnych kieruje na bezdroża.
Pan króluje na wieki,

Urodziła się w 931 lub 932 jako córka Rudolfa II, króla Burgundii. Gdy miała 16 lat
została wydana za Lotara, króla Włoch. Dała mu córkę, Emmę.
Owdowiała mając 20 lat. Pretendentem do tronu
Włoch był wówczas Berengariusz z Ivrea,
podejrzewany o otrucie Lotara. Uwięził on
Adelajdę i chciał ją zmusić, by wyszła za jego
syna, i w ten sposób prawnie zagarnąć koronę
włoską. Niewiasta odmówiła.
Dzięki mnichowi, niejakiemu Marcinowi, który
przekopał tunel, zdołała zbiec. Schroniła się w
Canossie, pod opiekę Ottona I Wielkiego z
Niemiec, który pokonał Berengariusza i
niebawem pojął Adelajdę za żonę. W Boże
Narodzenie 962, w bazylice św. Piotra, papież
Jan XII dokonał koronacji Ottona i Adelajdy.
Otton I był pierwszym cesarzem Niemiec.
Adelajda zwana była consors regni lub consors
imperii - równoprawna uczestniczka władzy.
W 973 po raz drugi została wdową. Synowa,
córka cesarza bizantyńskiego, Teofana, zmusiła
męża, Ottona II, do wydalenia Adelajdy z dworu
cesarskiego.
Pojednana
z
synem
za
pośrednictwem opata z Cluny, św. Mayeula,
Adelajda ponownie jednakże - po śmierci Ottona
II w w 983 - musiała uchodzić …
Regentką została - w zastępstwie Ottona III - po śmierci Teofany w 991. Ujawnił
się wtedy jej zmysł organizacyjny, mądrość i roztropność, umiejętność dobierania
ludzi na odpowiednie stanowiska. Uspokoiła królestwo burgundzkie (993),
usprawniła administrację i finanse państwa.
Prowadzenie dworu oparła na zasadach opactw religijnych. Korzystając z
cesarskiego skarbca nadała kilkanaście beneficjów, w tym opactwa w Peterlingen,
w Pavii i w Selz pod Strasburgiem. Wspierała działalność misyjną na północy
(imię jest wybijano na odwrocie monety Bolesława Chrobrego!).
Ostatnie lata spędziła jako mniszka w Selz, by w ten sposób przygotować się na
drogę do wieczności. Tam też w 999 oddała Panu Bogu ducha.
Nazwano ją najwybitniejszą kobietą X stulecia. Od początku doznawała czci. Kult
jej zatwierdził bł. Urban II, wynosząc ją w 1097 uroczystym aktem do chwały
(uroczystość 16 grudnia)
ołtarzy. Relikwie przechowywane są w Hannowerze.
il.: ŚW. ADELAJDA, katedra w Miśni; źródło de.wikipedia.org
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powstałe sanktuarium, figurkę wrzucili do
jeziora, a lipę ścięli. A na jej miejscu
ustawili szubienicę…
W 1618 rozpoczęto odbudowę
sanktuarium. Figurkę zastąpiono
obrazem Matki Bożej (kopią
słynnego obrazu z bazyliki Santa
Maria
Maggiore
w
Rzymie)
namalowanym w 1640 przez
Bartłomieja PENSA. W 1720 obraz
osłonięto srebrną sukienką wykonaną
przez złotnika z Królewca Samuela
GREWE (zm. 1750, Królewiec). W 1728
na pniu
drzewa lipowego umieszczono rzeźbę Matki
Boskiej
(w srebrnej sukience z 1652).
Obraz koronował 11.VII.1968 Stefan kard. Wyszyński, prymas Polski.

zniszczyli

INFORMACJE PARAFIALNE
RORATY są odprawiane 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
kolekcjonowania obrazków przedstawiających historię życia
św. Franciszka z Asyżu. Prosimy o przynoszenie lampionów
lub świec, symbolizujących rozpraszanie ciemności. PRAWDZIWYM ŚWIATŁEM rozpraszającym ciemności zła i grzechu jest
Chrystus, na którego przyjście właśnie się przygotowujemy!
16.XII (niedziela):
Spotkanie dzieci klas II i ich rodziców przygotowujące do
I Komunii św. o 18:00.
Dzieci ze szkoły podstawowej w Słomczynie sprzedają
sianko na stół wigilijny oraz pierniki i ozdoby do powieszenia na choince. 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.
W zakrystii są do nabycia świece wigilijne w cenie 5.- zł.
Dochód z ich sprzedaży przeznaczony jest na sprawienie
radości świątecznej dzieciom z domów dziecka i
najuboższych rodzin.
17-22.XII (poniedziałek-sobota)
Ostatnia przed Świętami Bożego Narodzenia możliwość
skorzystania z Sakramentu Pokuty:
od poniedziałku do soboty - od 6:30 do 7:00;
w piątek i sobotę - od 17:30 do 18:30.
W Święta spowiedzi nie będzie!
W tym tygodniu Księża pragną odwiedzić - 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.
Opłatki wigilijne dostępne są w zakrystii, przed i po
Mszach św., u p. Organisty. Ze względu na stan zdrowia
p. Organista nie roznosi opłatków po domach naszej parafii.
Chrzty w grudniu, tradycyjnie, w 1szy dzień Świąt Bożego
Narodzenia, 25.XII, na Mszy św. o 10:30. Zgłoszenia do
22.XII w kancelarii. Przygotowanie przed chrztem dla
rodziców i chrzestnych 23.XII po sumie, w kościele.
Zachęcamy do lektury prasy i wydawnictw katolickich.

adres: parafia Nawiedzenia N.M.P., 11-407 Święta Lipka 29, woj. warmińsko-mazurskie
il.: MATKA BOŻA, PENS, Bartłomiej (XVIIw., malarz flamandzki), 1640, olejny na płótnie, 208×147 cm, bazylika
w Świętej Lipce; źródło theotokos.ovh.org

GRUDZIEŃ 1981: BUDUJCIE ARKĘ
W pełnym słońcu w środku lata,
Wśród łagodnych fal zieleni,
Wre zapamiętała praca.
Stawiam łódź na suchej ziemi
Owad w pąku drży kwitnącym,
Chłop po barki brodzi w życie,
Ja pracując w dzień i w nocy
Mam już burty i poszycie.

PRZED POTOPEM

Muszę taką łódź zbudować,
By w niej całe życie zmieścić.
Nikt nie wierzy w moje słowa:
Wszyscy mają ważne wieści
Ktoś się o majątek kłóci
Albo łatwy węszy żer,
Zanim się ze snu obudzi
Będę miał już maszt i ster.

Każdy z was jest łodzią, w której
Może się z potopem mierzyć.
Cało wyjść z burzowej chmury,
Musi tylko w to uwierzyć!
Lecz w ulewie grzmot za grzmotem
I za późno krzyk na trwogę,
I za późno usta z błotem
Wypluwają mą przestrogę!

ZMIANY NA URZĘDACH DEKANALNYCH

Na
stronie
www.archidiecezja.warszawa.pl
archidiecezji
warszawskiej ukazała się informacja o „Zmianach na urzędach
dekanalnych”, dokonanych przez Ks. abpa Kazimierza Nycza.
Podano m. in. następujące informacje o stanowiskach w
dekanacie konstancińskim:
Dziekan: Ks. kanonik Stefan KOTWIŃSKI
Wicedziekan: Ks. Bogdan PRZEGALIŃSKI
Ojciec duchowny: Ks. kanonik Andrzej FIJAŁKOWSKI

…

Budujcie Arkę przed potopem
Dobądźcie na to swych wszystkich sił!
Budujcie Arkę przed potopem
Choćby tłum z waszej pracy kpił.
Ocalić trzeba co najdroższe
A przecież tyle już tego jest.
Budujcie Arkę przed potopem
Odrzućcie dziś każdy zbędny gest!

Budujcie Arkę przed potopem
Niech was nie mami głupców chór!
Budujcie Arkę przed potopem
Słychać już grzmot burzowych chmur!
Zostawcie kłótnie swe na potem
Wiarę przeczuciom dajcie raz!
Budujcie Arkę przed potopem
Zanim w końcu pochłonie was.

Budujcie Arkę przed potopem
Słyszę sterując w serce fal.
Budujcie Arkę przed potopem
Krzyczy ten, co się przedtem śmiał.
Budujcie Arkę przed potopem
Naszych nad własnym losem łez.
Budujcie Arkę przed potopem
Na pierwszy i na ostatni chrzest!

Jacek KACZMARSKI (1957, Warszawa – 2004, Gdańsk), „Arka Noego”

Animator duszpasterstwa dzieci i młodzieży i wizytator katechetyczny: Ks. Janusz STAŃCZUK
Księże Dziekanie: gratulujemy i zapewniamy o naszej
modlitwie!!
POLSKIE MADONNY (90): MATKA BOŻA ŚWIĘTOLIPSKA
Początki sanktuarium maryjnego w Świętej Lipce sięgają XIV w., kiedy to,
wg legendy spisanej w 1626 przez pierwszego historyka sanktuarium
Michała Ciaritiusa, skazanemu w Kętrzynie na śmierć objawiła się Matka
Boska i poprosiła o wyrzeźbienie Jej postaci z Dzieciątkiem. Skazany, w
oczekiwaniu na egzekucję, wyrzeźbił w ciągu nocy w kawałku drewna Jej
figurkę. Była tak piękna, że uznano, iż może być to tylko znak bożej łaski i
władze wypuściły skazanego na wolność.
Ten ucieszony idąc w kierunku Reszla natknął się na wspaniałą lipę. Tam,
jak mu to w widzeniu poleciła Piękna Pani, w dziękczynieniu pozostawił
figurkę. Wkrótce miejsce to zasłynęło cudami i uzdrowieniami. Zdziwieni
pasterze patrzyli, jak przechodzące obok lipy owieczki klękały, niewidomi
odzyskiwali wzrok; zaczęły napływać pierwsze pielgrzymki wiernych…
Około 1519 do Świętej Lipki przybył, pieszo i boso, wielki mistrz krzyżacki,
późniejszy książę Albrecht Hohenzollern. Ale już w 1525 protestanci
Wyd. Redakcja
Nakład: 350 egz.

BUDOWA ARKI, RAFFAELLO, Sanzio (1483, Urbino -1520, Rzym), 1518-19, fresk, Pałac Pontyfikalny, Loggia
Raffaello, Watykan; źródło www.christusrex.org
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 (Pt – Sb)
tel. (0-22) 754 47 32, fax. (0-22) 754 41 02; e-mail: swzygmunt.slomczyn@op.pl
K AN CE L ARIA dni powszednie (z przerwą na
08:00–09:30, 17:00–19:00
Msze św. i nabożeństwa):
P AR AFIA LN A
niedziele i święta:
nieczynna
Dziekan mgr Stefan KOTWIŃSKI, Wikariusz Marcin KLOTZ
K SI ĘŻ
ĘŻA
A

M SZE
ŚW I ĘTE

parafia św. Zygmunta, ul. Wiślana 85, 05-507 Słomczyn, www.swzygmunt.knc.pl, 16 grudnia 2007
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