Oto Panna pocznie i porodzi Syna,
i nazwie Go imieniem Emmanuel”

„
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Dziewictwo Maryi ukazuje absolutną inicjatywę Boga we Wcieleniu. Bóg jest 422 jedynym Ojcem Jezusa156Por. Łk 2, 48-49. "Nigdy
"Nigdy nie był oddalony od Ojca z powodu
natury ludzkiej, którą przyjął… jest naturalnym Synem swego Ojca przez swoje Bóstwo, naturalnym Synem swojej Matki przez swoje człowieczeństwo, ale
właściwym Synem Bożym w obydwu naturach"
[KKK, 503]
naturach"157Synod we Friuli (796): DS 619.

CZWARTA NIEDZIELA ADWENTU

którzy mieszkają w Rzymie: łaska wam i pokój od Boga, Ojca naszego, i
Pana Jezusa Chrystusa.
AKLAMACJAMt 1,23

Alleluja, Alleluja, Alleluja
Oto Dziewica pocznie i porodzi Syna,
któremu nadadzą imię Emmanuel, to znaczy Bóg z nami.

SŁOWA EWANGELII
WANGELII WEDŁUG ŚW. MATEUSZAMt 1,18-24

Z narodzeniem Jezusa Chrystusa było tak.
Po zaślubinach Matki Jego, Maryi, z Józefem, wpierw nim zamieszkali
razem, znalazła się brzemienna za sprawą Ducha Świętego. Mąż Jej, Józef,
który był człowiekiem prawym i nie chciał narazić Jej na zniesławienie,
zamierzał oddalić Ją potajemnie.
Gdy powziął tę myśl, oto anioł Pański ukazał mu się we śnie i rzekł:
„Józefie, synu Dawida, nie bój się wziąć do siebie Maryi, twej Małżonki;
albowiem z Ducha Świętego jest to, co się w Niej poczęło. Porodzi Syna,
któremu nadasz imię Jezus, On bowiem zbawi swój lud od jego grzechów”.
A stało się to wszystko, aby się wypełniło słowo Pańskie powiedziane przez
proroka: Oto Dziewica pocznie i porodzi Syna, któremu nadadzą imię
Emmanuel, to znaczy „Bóg z nami”.
Zbudziwszy się ze snu, Józef uczynił tak, jak mu polecił anioł Pański: wziął
swoją Małżonkę do siebie.
PATRON TYGODNIA: ŚW. TOMASZ BECKET, BISKUP I MĘCZENNIK

SEN JÓZEFA, TOUR, Georges de la (1593, Vic-sur-Seille - 1652, Lunéville), ok. 1640, olejny na płótnie,
93×81 cm, Musée des Beaux-Arts, Nantes; źródło www.wga.hu
Z KSIĘGI PROROKA IZAJASZAIz 7,10-14

Pan przemówił do Achaza tymi słowami: »Proś dla siebie o znak od Pana,
Boga twego, czy to głęboko w Szeolu, czy to wysoko w górze«. Lecz Achaz
odpowiedział: „Nie będę prosił i nie będę wystawiał Pana na próbę”. Wtedy
rzekł Izajasz: „Słuchajcie więc, domu Dawidowy: Czyż mało wam
naprzykrzać się ludziom, iż naprzykrzacie się także mojemu Bogu?
Dlatego Pan sam da wam znak: Oto Panna pocznie i porodzi Syna, i
nazwie Go imieniem Emmanuel”.
PSALM RESPONSORYJNYPs 24
REFREN:

Przybądź, o Panie, Tyś jest Królem chwały
Do Pana należy ziemia i wszystko, co ją napełnia,
świat i jego mieszkańcy.
Albowiem On go na morzach osadził
i utwierdził ponad rzekami.
Kto wstąpi na górę Pana,
kto stanie w Jego świętym miejscu?
Człowiek rąk nieskalanych i czystego serca,
który nie skłonił swej duszy ku marnościom
On otrzyma błogosławieństwo od Pana
i zapłatę od Boga, swego Zbawcy.
Oto pokolenie tych, którzy Go szukają,
którzy szukają oblicza Boga Jakuba.

Urodził się w 1118 w Londynie. Ojciec był zamożnym kupcem normandzkim
(Normanowie w 1066 podbili Anglię). Pierwsze nauki pobierał u kanoników
regularnych w Merton, a na studia wyższe przeniósł się do Paryża. Po powrocie
do Londynu pomagał ojcu w jego handlowych interesach, ale równocześnie pełnił
funkcję w skarbowym urzędzie miejskim. Z kolei udał się na dwór prymasa Anglii,
Teobalda, do Canterbury. Prymas wysłał go na dalsze studia prawnicze do Bolonii
i Auxerre; kiedy zaś po ich ukończeniu powrócił, mianował go archidiakonem
Canterbury (1154). Rok później król Henryk II obrał go swoim lordem kanclerzem,
a w 1162 po śmierci Teobalda jego następcą.
I wtedy radykalnie zmienił styl życia. Dworak, ambitny karierowicz, nawrócił się i
stał się mężem Kościoła. Po przyjęciu święceń kapłańskich i sakry biskupiej
zaczął wieść życie ascetyczne, oddawać się modlitwie i uczynkom miłosierdzia.
Zrezygnował z urzędu kanclerza królewskiego. Dawniejsze oddanie królowi
zamienił na głęboką troskę o Kościół, o zachowanie jego praw i przywilejów.
Próby poszerzenia zakresu i kompetencji sądów królewskich kosztem kościelnych
oraz ograniczenia władzy Kościoła doprowadziły do konfliktu Tomasza z królem.
W 1164 król ogłosił Konstytucje Klarendońskie ograniczające prawa Kościoła.
Papież Aleksander III je potępił, a prymas zrobił to samo. Król wezwał Tomasza
przed swój sąd w Northampton. Prymas odwołał się do papieża i wezwał
biskupów, by nie brali udziału w procesie. Na wieść o możliwym aresztowaniu
Tomasz, w przebraniu, udał się (1164) do Francji, do Pontigny, a potem do Sens.
W 1170 konflikt osiągnął punkt krytyczny. Choć dzięki interwencji papieża (całej
Anglii groziła ekskomunika…) Henryk II zgodził się na powrót prymasa, ale
podczas pobytu w Normandiii miał zawołać: "Poddani moi to tchórze i ludzie bez
honoru! Nie dochowują wiary swemu panu i dopuszczają, żebym był
pośmiewiskiem jakiegoś tam klechy z gminu" (najbardziej popularna wersja
skraca tę wypowiedź do „Who will rid me of this turbulent priest?" – „Kto uwolni
mnie od tego księdza-mąciciela?”) I czterej rycerze z otoczenia króla udali się do
Anglii…29.XIII.1170 wpadli do Canterbury, do pałacu prymasa. Nie zastali go tam,
gdyż odprawiał w katedrze Nieszpory. Tam dobiegli do ołtarza i z okrzykiem
"Śmierć zdrajcy!" zarąbali go na śmierć. Ranili również kapelana arcybiskupa,
który usiłował prymasa bronić…

POCZĄTEK LISTU ŚWIĘTEGO PAWŁA APOSTOŁA DO RZYMIANRz 1,1-7

Paweł, sługa Chrystusa Jezusa, z powołania apostoł, przeznaczony do
głoszenia Ewangelii Bożej, którą Bóg przedtem zapowiedział przez swoich
proroków w Pismach świętych. Jest to Ewangelia o Jego Synu,
pochodzącym według ciała z rodu Dawida, a ustanowionym według Ducha
Świętości przez powstanie z martwych pełnym mocy Synem Bożym, o
Jezusie Chrystusie, Panu naszym. Przez Niego otrzymaliśmy łaskę i urząd
apostolski, aby ku chwale Jego imienia pozyskiwać wszystkich pogan dla
posłuszeństwa wierze. Wśród nich jesteście i wy powołani przez Jezusa
Chrystusa. Do wszystkich przez Boga umiłowanych, powołanych świętych,

Przy ubieraniu biskupa do pogrzebu znaleziono na jego ciele włosiennicę i
krwawe ślady od biczowania się…
dok. na odwrocie …
il.: RELIKWIARZ ŚW. TOMASZA (fragm.: akt morderstwa), MISTRZ ALPAIS (tworzył 180-1200, Limoges),
ok. 1185, drewno pozłacane i emaliowane, 21×20×9 cm, Musée du Louvre, Paryż; źródło www.wga.hu
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INFORMACJE PARAFIALNE
23.XII (niedziela):
W zakrystii są jeszcze 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.
W lewej nawie wystawa szopek – bardzo pięknych,
naszym zdaniem - wykonanych przez dzieci z naszej
parafii. Zachęcamy! do obejrzenia.
24.XII (poniedziałek): WIGILIA BOŻEGO NARODZENIA
Ostatnie RORATY o 7:00.
Od 7:30 do 15:00 w kościele dostępne będzie
BETLEJEMSKIE ŚWIATŁO POKOJU (przyniesione do naszej
parafii w dniu poprzednim przez harcerzy z hufca
Konstancin-Jeziorna), zapalone w Grocie Narodzenia
Pana Jezusa. Będzie je można zabrać (potrzebna jest
osłonięta świeca lub lampion) do domu, aby podczas
Wieczerzy Wigilijnej było znakiem obecności Chrystusa w
naszych domach.
25-26.XII (wtorek-środa): ŚWIĘTA BOŻEGO NARODZENIA
NOC 24-25.XII (poniedziałek-wtorek): PASTERKA o 24:00.
Msze św. - w oba dni Świąt - odprawiane będą o 8:45;
10:30 i 12:00. Tradycyjnie nie będzie Mszy św. o 18:00.
26.XII (środa): ŚWIĘTO ŚW. SZCZEPANA, pierwszego męczennika:
Tradycyjnie podczas Mszy św. poświęcany będzie
owies.
Taca przeznaczona będzie na potrzeby Katolickiego
Uniwersytetu Lubelskiego.
28.XII (piątek): Rozpoczęcie WIZYTACJI DUSZPASTERSKIEJ, czyli
KOLĘDY:
Program na pierwsze dni – poniżej.
Ofiary zbierane przy okazji kolędy przeznaczone zostaną
na renowację ołtarza św. Antoniego. Za wszystkie
ofiary z góry składamy serdeczne Bóg zapłać!
30.XII (niedziela): Spotkanie opłatkowe Rady Parafialnej, po
sumie na plebanii.
6.I.2008 (niedziela): ZYGMUNTÓWKI,
wspólne
śpiewanie
kolęd, po Mszy św. o 18:00.
Tak jak w ubiegłym roku ZYGMUNTÓWKI mają być czasem
wspólnego przebywania, słuchania oraz śpiewania kolęd i
pastorałek. Poszczególne utwory animować będą osoby,
rodziny i grupy związane z naszą parafią. Dlatego
zapraszamy! wszystkich - wspólnoty, rodziny, grupy
przyjaciół, śpiewających solo, którzy chcieliby zaśpiewać
wybrane przez siebie kolędy czy pastorałki, i tym samym
ubogacić nasze spotkanie. Niech nikogo nie zabraknie!
Zgłoszenia chętnych: do 2.I.2008, w zakrystii u ks.
Marcina.
Chrzty w grudniu, tradycyjnie, w 1szy dzień Świąt Bożego
Narodzenia, 25.XII, na Mszy św. o 10:30.
Zachęcamy do lektury prasy i wydawnictw katolickich.
Prosimy! o sprawdzanie cen za poszczególne czasopisma
dostępne w kościele…

KOLĘDA
Myślał wczoraj coś Pan Bóg z zasępionym czołem,
A potem się zamknęli z wielkim Archaniołem
I w największym sekrecie coś radzili o świecie:
Archanioł wracał z nieba z obliczem wesołem.
Pyta więc Archanioła ten i ów z aniołów:
„Zali może Bóg ruszy po gwiazdy na połów?
Może nowe zakwitną oceany błękitno,
Albo nowe Karpaty wydźwigniemy z dołów?”
Archanioł długo milczał, nic im nie chciał gadać,
Jeno kazał fornalom sześć koni zakładać,
I pomknęli po szosie, rankiem szarym o rosie,
Zadudniło, aż gwiazdy jęły z nieba spadać.
Wieźć się kazał Archanioł o milkę do wioski,
Przed dworem, przed bielonym stanął Matki Boskiej,
Patrzy w okno komnaty: w oknie kwiaty i kwiaty!
Matka Boska przy krosnach haftuje bez troski.
Stanął we drzwiach i rzeknie głośno :”Pochwalony!
Witaj cudna Waćpanno! Z górnej idę strony!
Wielka Tobie nowina! Będziesz Panno mieć syna!
Bóg każe Ci Królową polskiej być Korony!”
Upuściła Panienka haft, zmieszana srodze,
Archanioł pomógł usiąść na krześle niebodze.
Srebrnym skrzydłem Jej skronie dla ochłody owionie,
A Panna dała słodkim łzom radości wodze.
Święty Józef chciał gościa prosić na kusztyczek,
Na miód stary, z rodowych wyjęty piwniczek,
I mówi o splendorze :”Gość taki w biednym dworze!”
Panna szyje pieluszki z bielutkich spódniczek.
Rano Pan Bóg jej posłał pereł pełną skrzynię,
Na dwór dać Chrystusowi kazał ochmistrzynię.
Matka Boska giezłeczko szyje złotą igłeczką
I śpiewa Chrystusowi: „Płynie Wisła, płynie”
LECHOŃ, Jan (1899, Warszawa – 1959, Nowy Jork)

NARODZINY JEZUSA, MEHOFFER, Józef (1869, Ropczyce – 1946, Wadowice), witraż, fragm., Katedra
Łacińska, Lwów; źródło www.pinakoteka.zascianek.pl

PATRON TYGODNIA: ŚW. TOMASZ BECKET, dok.

ODESZLI
W ostatnim czasie odeszła z naszego grona:
śp. Władysława RÓŻAK, † 19.XII.2007, l. 93
Wieczne odpoczywanie racz Jej dać Panie!

PROGRAM WIZYTACJI DUSZPASTERSKIEJ (KOLĘDA)
W najbliższym czasie Księża pragną złożyć wizytę
mieszkańcom następujących wiosek:
28.XII (piątek): Łęg, dwóch księży od 9:30
(jeden rozpocznie od strony Habdzina, drugi od Czernideł).
29.XII (sobota): Gassy, dwóch księży od 9:30
31.XII (poniedziałek): 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.
Wyd. Redakcja
Nakład: 350 egz.

Zbrodnia wywołała oburzenie w Anglii i w świecie. Trzy lata później Aleksander III
ogłosił Tomasza świętym i męczennikiem Kościoła. Król dla uwolnienia się od kar
kościelnych, które groziły mu nawet utratą tronu (jako wyklęty z Kościoła według
średniowiecznego prawa nie mógł być królem wyznawców Chrystusa) odbył
pielgrzymkę pieszą do grobu św. Tomasza i wystawił 3 kościoły (1174) ku Jego
czci. Grób Tomasza stał się celem licznych pielgrzymek. Zniszczono go dopiero
na rozkaz Henryka VIII w 1538…
(uroczystość 29 grudnia)

W tych szczególnych, cudownych dniach wcielenia Słowa Bożego
Bożego
niech Nasz Pan wzmocni nadzieję i pewną ręką poprowadzi
do Swego królestwa
życzy REDAKCJA
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
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strona — 2—

