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Chrystus jest Panem życia wiecznego. Do Niego jako do Odkupiciela świata należy pełne prawo ostatecznego osądzenia czynów i serc ludzi. "Nabył" On to prawo Chrystus jest Panem życia wiecznego. Do Niego jako do Odkupiciela świata należy pełne prawo ostatecznego osądzenia czynów i serc ludzi. "Nabył" On to prawo Chrystus jest Panem życia wiecznego. Do Niego jako do Odkupiciela świata należy pełne prawo ostatecznego osądzenia czynów i serc ludzi. "Nabył" On to prawo Chrystus jest Panem życia wiecznego. Do Niego jako do Odkupiciela świata należy pełne prawo ostatecznego osądzenia czynów i serc ludzi. "Nabył" On to prawo 
przez swój Krzyż. W taki sposób Ojciec "cały sąd przekazał Synowi"przez swój Krzyż. W taki sposób Ojciec "cały sąd przekazał Synowi"przez swój Krzyż. W taki sposób Ojciec "cały sąd przekazał Synowi"przez swój Krzyż. W taki sposób Ojciec "cały sąd przekazał Synowi"J 5, 22; por. J 5, 27; Mt 25, 31; Dz 10, 42; 17, 31; 2 Tm 4, 1. Syn jednak nie przyszedł, by sądzić, ale by zbawi. Syn jednak nie przyszedł, by sądzić, ale by zbawi. Syn jednak nie przyszedł, by sądzić, ale by zbawi. Syn jednak nie przyszedł, by sądzić, ale by zbawiPor. J 3, 17 i  i  i  i 
dać życie, które jest w Nimdać życie, które jest w Nimdać życie, które jest w Nimdać życie, które jest w NimPor. J 5, 26. Przez odrzucenie łaski w tym życiu każdy osądza . Przez odrzucenie łaski w tym życiu każdy osądza . Przez odrzucenie łaski w tym życiu każdy osądza . Przez odrzucenie łaski w tym życiu każdy osądza 1021 już samego siebie już samego siebie już samego siebie już samego siebiePor. J 3, 18; 12, 48, otrzymuje według swoich uczyn, otrzymuje według swoich uczyn, otrzymuje według swoich uczyn, otrzymuje według swoich uczynkówkówkówkówPor. 1 Kor 3, 

12-15 i może nawet potępić się na wieczność, odrzucając Ducha miłości i może nawet potępić się na wieczność, odrzucając Ducha miłości i może nawet potępić się na wieczność, odrzucając Ducha miłości i może nawet potępić się na wieczność, odrzucając Ducha miłościPor. Mt 12, 32; Hbr 6, 4-6; 10, 26-31....    [KKK, 679] 
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MODLITWA WIECZORNA ROLNIKA, GROTTGER, Artur (1837, Ottyniowice – 1867, Amélie-les-Bains), 1860, 

olej na plótnie, 45×55 cm, Muzeum Narodowe w Krakowie; źródło: www.pinakoteka.zascianek.pl 

Z Z Z Z KSIĘGI KSIĘGI KSIĘGI KSIĘGI PROROKA PROROKA PROROKA PROROKA IIIIZAJASZAZAJASZAZAJASZAZAJASZAIz 63,16b-17. 19b; 64, 3-7 

Tyś, Panie, naszym ojcem, „Odkupiciel nasz” to Twoje imię odwieczne. 
Czemuż, o Panie, dozwalasz nam błądzić z dala od Twoich dróg, tak iż 
serce nasze staje się nieczułe na bojaźń przed Tobą? Odmień się przez 
wzgląd na Twoje sługi i na pokolenia Twojego dziedzictwa. Obyś rozdarł 
niebiosa i zstąpił, przed Tobą skłębiłyby się góry. Ani ucho nie słyszało, ani 
oko nie widziało, żeby jakiś bóg poza Tobą działał tyle dla tego, co w nim 
pokłada ufność. 
Wychodzisz naprzeciw tych, co radośnie pełnią sprawiedliwość i pamiętają 
o Twych drogach. Oto Tyś zawrzał gniewem, żeśmy zgrzeszyli przeciw Tobie 
od dawna i byliśmy zbuntowani. My wszyscy byliśmy skalani, a wszystkie 
nasze dobre czyny jak skrwawiona szmata. My wszyscy opadliśmy zwiędli 
jak liście, a nasze winy poniosły nas jak wicher. Nikt nie wzywał Twojego 
imienia, nikt się nie zbudził, by się chwycić Ciebie. Bo skryłeś Twoje oblicze 
przed nami i oddałeś nas w moc naszej winy. 
A jednak, Panie, Tyś naszym ojcem. Myśmy gliną, a Ty naszym twórcą. My 
wszyscy jesteśmy dziełem rąk Twoich. 

PSALM RESPONSORYPSALM RESPONSORYPSALM RESPONSORYPSALM RESPONSORYJNYJNYJNYJNYPs80 

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. 
Zbudź swą potęgę 
i przyjdź nam z pomocą. 

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

Wyciągnij rękę nad mężem Twej 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 PIERWSZEGO LISTU PIERWSZEGO LISTU PIERWSZEGO LISTU PIERWSZEGO LISTU ŚWIĘTEGO ŚWIĘTEGO ŚWIĘTEGO ŚWIĘTEGO PPPPAWŁA AWŁA AWŁA AWŁA AAAAPOSTOŁA DO POSTOŁA DO POSTOŁA DO POSTOŁA DO KKKKORYNTIANORYNTIANORYNTIANORYNTIAN1 Kor 1,3-9 

Bracia: 
Łaska wam i pokój od Boga, Ojca naszego, i od Pana Jezusa Chrystusa. 
Nieustannie dziękuję mojemu Bogu za was, za łaskę daną wam w 
Chrystusie Jezusie. W Nim to bowiem zostaliście wzbogaceni we wszystko: 
we wszelkie słowo i wszelkie poznanie, bo świadectwo Chrystusowe 
utrwaliło się w was, tak iż nie doznajecie braku żadnej łaski, oczekując 
objawienia się Pana naszego Jezusa Chrystusa. On też będzie umacniał 
was aż do końca, abyście byli bez zarzutu w dzień Pana naszego Jezusa 
Chrystusa. Wierny jest Bóg, który powołał nas do wspólnoty z Synem 

swoim Jezusem Chrystusem, Panem naszym. 

AKLAMACJAAKLAMACJAAKLAMACJAAKLAMACJAMk 11,10 Alleluja, Alleluja, AllelujaAlleluja, Alleluja, AllelujaAlleluja, Alleluja, AllelujaAlleluja, Alleluja, Alleluja 
Okaż nam, Panie, łaskę swoją, 
i daj nam swoje zbawienie. 

SŁOWA SŁOWA SŁOWA SŁOWA EEEEWANGELII WEDŁUG ŚWWANGELII WEDŁUG ŚWWANGELII WEDŁUG ŚWWANGELII WEDŁUG ŚW....    MMMMARKARKARKARKAAAAMk 13,33-37 

Jezus powiedział do swoich uczniów: 
»Uważajcie i czuwajcie, bo nie wiecie, kiedy czas ten nadejdzie. Bo rzecz 
ma się podobnie jak z człowiekiem, który udał się w podróż. Zostawił swój 
dom, powierzył swoim sługom staranie o wszystko, każdemu wyznaczył 
zajęcie, a odźwiernemu przykazał, żeby czuwał. 
Czuwajcie więc, bo nie wiecie, kiedy pan domu przyjdzie: z wieczora czy o 
północy, czy o pianiu kogutów, czy rankiem. By niespodzianie przyszedłszy, 
nie zastał was śpiących. Lecz co wam mówię, mówię wszystkim: 
Czuwajcie«. 

PATRON TYGODNIA:    ŚWŚWŚWŚW....    JJJJAN AN AN AN DDDDAMASCEŃSKIAMASCEŃSKIAMASCEŃSKIAMASCEŃSKI    
Urodził się ok. 676 w Damaszku w chrześcijańskiej rodzinie arabskiej. Jego ojciec 
Sarbun-ibn-Mansur pełnił na dworze kalifa m.in. urząd logothety, czyli cywilnego 
szefa ludności chrześcijańskiej, którą zastali Arabowie po zajęciu Syrii, a którą 
czasowo tolerowali. 
W poszukiwaniu najlepszej 
edukacji dla swoich dzieci ojciec 
Jana natknął się na porwanego 
przez Saracenów mnicha sycylij-
skiego, Kosmę. Po wykupieniu ten 
stał się nauczycielem muzyki, 
astronomii i teologii w domu Jana. 
Biograf Jana (w zasadzie jedyne 
źródło informacji o życiu świętego 
to X w. patriarcha Jerozolimy, Jan) 
podaje, iż wkrótce Jan dorównał 
Diofantusowi w algebrze a Eukli-
dowi w geometrii. 
Po śmierci ojca Jan przejął po nim 
dziedziczne stanowisko protosym-
bullusa (głównego doradcy) na 
dworze muzułmańskich kalifów 
Damaszku. 
W tym czasie na dworze cesarza 
wschodniorzyskiego, w Bizancjum, 
wybuchł gwałtowny spór o odda-
wanie czci ikonom (ikonoklazm, obrazoburstwo). Cesarz Leon III, wbrew 
sprzeciwom patriarchy Konstantynopola św. Germanusa, wydał edykt zabrania-
jący czczenia świętych obrazów. Jan zaprotestował publikując pierwsze ze swych 
wielkich dzieł apologetycznych, przeciwko obrazoburcom. Leon, nie mogąc 
rozprawić się z przeciwnikiem argumentami, uciekł się do podstępu: nakazał 
sfałszowanie pisma Jana (wcześniej wszedł w posiadanie jego manuskryptu), 
które jakoby świadczyć miało o zdradzie wobec kalifa, i przekazał je do Da-
maszku. Kalif skazał Jan na obcięcie prawej dłoni. Jednakże, jak podaje biograf, 
ręka miała cudownie odrosnąć po modlitwie przed ikoną Maryi Dziewicy… 
Jan, mając już ok. 50 lat, opuścił Damaszek, i wstąpił do klasztoru św. Saby koło 
Jerozolimy. Tu niebawem miał być wyświęcony na kapłana. Tu też kontynuował 
pisanie komentarzy, hymnów (m.in. do Matki Boskiej) i innych apologetycznych 
dzieł, w tym Octoechos - księgi mszalnej (słynne kanony Kościoła wschodniego 
i ośmio-tonowe hymny chóralne, do dziś tamże używane), oraz Szczegółowego 
wykładu wiary ortodoksyjnej, podsumowania pism dogmatycznych wczesnych 
Ojców Kościoła. 
To ostatnie dzieło przyniosło mu szczególną sławę. Dzieli się na trzy części: 
dialektykę (filozoficzny wstęp do dogmatyki); historię herezji z wyjaśnieniami 
(cenne są zwłaszcza informacje o islamie, obrazoburcach i aposchitach, 
odrzucających kult zewnętrzny i kapłaństwo); wreszcie, najważniejszą, omówienie 
- na podstawie pism Ojców - prawd wiary. Od XII w. (gdy zostało przetłumaczone 
na łacinę) dzieło weszło do kanonu klasycznych traktatów chrześcijańskich. 
Jan, wspaniały orator (zwany Chrysorrhoas - "złote źródło"), zmarł 
prawdopodobnie w klasztorze św. Saby ok. 749. Celę, którą zamieszkiwał, 
zamieniono na kaplicę. Do Jego relikwi w św. Sabie trafiały liczne pielgrzymki 
podążające do Jerozolimy. Wszelako ok. 1400 przeniesiono je do Konstantynopo-
la gdzie, zapewne, uległy zniszczeniu po zajęciu miasta przez Turków w 1453… 
W 1890 Leon XIII nadał mu tytuł Doktora Kościoła. Jest patronem farmaceutów, 
malarzy ikon oraz obrazów świętych. (uroczystość 4 grudnia) 
il: JAN DAMASCEŃSKI, VISCO, Anthony (ur. ok. 1950), 2008, tondo, Sanktuarium Matki Bożej z 
Gwadalupy, La Crosse, Wisconsin; źródło: www.newliturgicalmovement.org 
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INFORMACJE PARAFIALNE 
 Rozpoczął się ADWENT – czas oczekiwania i przygotowania 

na Boże Narodzenie. 
 RORATY w dni powszednie o 7:00. 

W sposób szczególny zapraszamy! dzieci i młodzież 
ze szkół podstawowych i gimnazjalnych. Będzie okazja 
do wspólnego przeżywania Adwentu, podejmowania 
adwentowych zadań i zapoznania się z życiem i działal-
nością św. Pawła Apostoła, którego Rok obchodzimy. 
Na Roraty przynosimy lampiony lub świece symbolizują-
ce rozpraszanie ciemności. Prawdziwym Światłem 
rozpraszającym ciemności zła i grzechu jest Chrystus, na 
którego przyjście właśnie się przygotowujemy! 

 4.XII (czwartek): PIERWSZY CZWARTEK MIESIĄCA. 
 Msza św. wotywna o Chrystusie Najwyższym i Wiecznym 

Kapłanie o 18:00. 
 Po Mszy św. adoracja Najświętszego Sakramentu i mod-

litwy o powołania kapłańskie i zakonne z naszej parafii. 
 5.XII (piątek): 1-SZY PIĄTEK MIESIĄCA. 

 O 18:00 Msza św. ku czci Najświętszego Serca P. Jezusa. 
 Msza św. dla dzieci o 15:45. Dzieci mogą również 

uczestniczyć we Mszy św. roratniej o 7:00. 
 Spowiedź 1szo-piątkowa ½ godz. przed każdą Mszą św. 

 6.XII (sobota): 1-SZA SOBOTA MIESIĄCA. 
 W czasie na Mszy św. o 18:00, oddając hołd Niepokala-

nemu Sercu Maryi, modlić się będziemy o trzeźwość 
naszej parafii. 

 7-9.XII (niedziela-wtorek): Tradycyjne 40-GODZINNE NABOŻEŃSTWO 
EUCHARYSTYCZNE połączone z rekolekcjami adwentowymi. 
Program Nabożeństwa – patrz poniżej (także w gablotce 
przed kościołem). 
Gorąco zachęcamy! do udziału w tym duchowym 
przygotowaniu na Święta Bożego Narodzenia. 

 Parafialny Zespół Caritas przygotował, własnoręcznie wyko-
nane przez dzieci z naszej parafii, pocztówki 
świąteczne, które wyłożone są na stoliku, 
przy ołtarzu Matki Bożej Nieustającej Pomocy. 
Dochód ze sprzedaży przeznaczony jest na 
pomoc najuboższym rodzinom w parafii. Mini-

malna cena pocztówki, pokrywająca koszty wykonania, to 
2.- zł. Za wszystkie ofiary składamy serdeczne Bóg zapłać! 

 Opłatki wigilijne są do nabycia u p. Organisty: w zakrystii, 
przed lub po Mszach św. 

 W dniach 18–25.I.2009 planowany jest parafialny obóz 
zimowy w Węgierskiej Górce (Beskid Żywiecki) dla dzieci i 
młodzieży z naszej parafii. Koszt wyjazdu to 500.- zł. 
Zgłoszenia u p. katechetki Jolanty Kornaszewskiej. 
Wszystkich parafian, którzy chcieliby pomóc najbiedniejszym 
dzieciom z naszej parafii dofinansowując ich wyjazd, 
prosimy o składanie ofiar u księży, bądź wpłacanie na konto 
parafialne z dopiskiem „Obóz Węgierska Górka”. Za wszys-
tkie ofiary i hojność serca serdeczne Bóg zapłać! 

 Uwaga!: poczynając od 29.XI.2008 w soboty kancelaria 
będzie nieczynna. Czynna będzie w dni powszednie, od po-
niedziałku do piątku, na dotychczasowych zasadach. 

 Chrzty w grudniu, tradycyjnie, w 1szy dzień Świąt Bożego 
Narodzenia, 25.XII, na Mszy św. o 10:30. Zgłoszenia do 
20.XII w kancelarii. Przygotowanie przed chrztem dla 
rodziców i chrzestnych 21.XII po sumie, w kościele. 

 Zachęcamy do lektury prasy i wydawnictw katolickich! 
ZAPOWIEDZI 
Zapowiedź II: Tomasz Andrzej SZEWCZYK, kawaler z parafii Świętej 

Bożej Rodzicielki Maryi w Klarysewie, i Katarzyna KORYTEK, 
panna z Parceli, parafia tutejsza 

Zapowiedź I: Paweł STAROS, kawaler z Brześc, parafia tutejsza, i 
Izabela Marta ŁUKASIAK, panna z parafii Najświętszej Maryi 
Panny Królowej Pokoju w Baniosze 

Ktokolwiek wiedziałby o przeszkodach w zawarciu małżeństwa przez 
w/w osoby proszony jest o skontaktowanie się z Kancelarią Parafialną 

ŚLUBY 
29.XI.2008 Sakrament Małżeństwa przyjęli: 

Grzegorz Wiesław DĄBROWSKI i Urszula Anna GOŁĘBIOWSKA 

tak już nie są dwoje, lecz jedno ciałoMt 19, 6
Por. Rdz 2, 24 

WITAMY! 
23.XI.2008 do grona członków Kościoła Powszechnego i naszej parafii 
przyjęci zostali, w Sakramencie Chrztu Świę tego: 

Karol BALA, Turowice 
 Julia PĘCZEK, Kawęczyn  

Jam jest Alfa i Omega, mówi Pan Bóg, który jest, który był i który przychodzi, 
Wszechmogący 

PROGRAM 40-GODZINNEGO NABOŻEŃSTWA EUCHARYSTYCZNEGO  
 7.XII (niedziela), IIGA NIEDZIELA ADWENTU: 

 8:45, 12:00, 18:00 → Msze św. z nauką rekolekcyjną dla 
DOROSŁYCH 

 10:30 → Msza św. z nauką rekolekcyjną dla GIMNAZJUM I 
SZKOŁY ŚREDNIEJ 

Uwaga: Kandydaci do bierzmowania proszeni są o przybycie na 
Mszę św. o 10:30. Natomiast uczniowie szkół podstawowych 
przychodzą z rodzicami, na wybraną godzinę. 

 13:00 → Wspólna Modlitwa Różańcowa 
 13:00 – 15:30 → OSOBISTA ADORACJA NAJŚWIĘTSZEGO 

SAKRAMENTU 
 15:00 → Koronka do Bożego Miłosierdzia 

 8.XII (poniedziałek): 
 7:00 → Roraty i wystawienie Najświętszego 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 uczniów SZKÓŁ PODSTAWOWYCH oraz I I II KL. GIMNAZJUM 
 18:00 → Msza św. z nauką rekolekcyjną dla DOROSŁYCH 
 19:15 → Nabożeństwo Adoracyjno-Pokutne ze spowiedzią 

dla młodzieży z III KL. GIMNAZJUM I SZKOŁY ŚREDNIEJ 
 9.XII (wtorek): 

 7:00 → Roraty i wystawienie Najświętszego 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 
SPOWIEDŹ (DLA DOROSŁYCH) 

 8.XII (poniedziałek) → 9:45 – 11:00, 17:15 – 18:30 
 codziennie → ½ godz. przed każdą Mszą św. 

POCZET PAPIEŻY (128): STEFAN IX (VIII) 
Był Rzymianinem i kształcił się w Niemczech (stąd też niektórzy zaliczają 
go do papieży niemieckich). Po powrocie do Rzymu został kardynałem-
prezbiterem kościoła SS. Silvestro e Martino. 
Na papieża został wybrany w 939 dzięki popa-
rciu panującego w Rzymie księcia Alberyka II 
(905–954). Całkowicie podporządkował się 
Alberykowi w sprawach zarządzania Pańs-
twem Kościelnym. Popierał podupadającą 
dynastię Karolingów i pod groźbą 
ekskomuniki wymusił posłuszeństwo 
artystokracji frankońskiej wobec króla 
Ludwika IV Zamorskiego (d'Outre-Mer). 
Zmarł w Rzymie w 942 (być może na skutek ran 
zadanych mu w trakcie spisku na życie Alberyka). 
Pochowany został w bazylice św. Piotra. 

il. STEFAN IX (VIII), boczna nawa Bazyliki św. Pawła za Murami, Rzym, źródło: www.niedziela.pl 

niedziela i uroczystości obowiązujące: 08:45, 10:30, 12:00 (suma), 18:00 
święta pracujące: 08:45, 18:00 

MMMM SZ E  SZ E  SZ E  SZ E  

ŚŚŚŚW IW IW IW IĘĘĘĘTETETETE  
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 
dni powszednie (z przerwą na 

Msze św. i nabożeństwa): 08:00–09:30, 17:00–19:00 
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  
soboty, niedziele i święta: nieczynna 

KKKK SISISISIĘŻĘŻĘŻĘŻAAAA  Dziekan mgr Stefan KOTWIŃSKI, Wikariusz Marcin KLOTZ 
 


