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Nie mamy pewniejszego zadatku i wyraźniejszego znaku wielkiej Nie mamy pewniejszego zadatku i wyraźniejszego znaku wielkiej Nie mamy pewniejszego zadatku i wyraźniejszego znaku wielkiej Nie mamy pewniejszego zadatku i wyraźniejszego znaku wielkiej 1042 nadziei na nowe niebo i nową ziemię, w której zamieszka sprawiedliwość nadziei na nowe niebo i nową ziemię, w której zamieszka sprawiedliwość nadziei na nowe niebo i nową ziemię, w której zamieszka sprawiedliwość nadziei na nowe niebo i nową ziemię, w której zamieszka sprawiedliwośćPor. 2 P 3,13, niż , niż , niż , niż 
Eucharystia. Istotnie, ile razy celebruje się to misterium, "dokonuje się dzieło naszego odkupienia"Eucharystia. Istotnie, ile razy celebruje się to misterium, "dokonuje się dzieło naszego odkupienia"Eucharystia. Istotnie, ile razy celebruje się to misterium, "dokonuje się dzieło naszego odkupienia"Eucharystia. Istotnie, ile razy celebruje się to misterium, "dokonuje się dzieło naszego odkupienia"Sobór Watykański II, konst. Lumen gentium, 3 i "łamiemy jeden chleb, który jest  i "łamiemy jeden chleb, który jest  i "łamiemy jeden chleb, który jest  i "łamiemy jeden chleb, który jest 
pokarmem pokarmem pokarmem pokarmem 1000 nieśmiertelności, lekarstwem pozwalającym nam nie umierać, lecz żyć wiecznie w Jezusie Chrystusie" nieśmiertelności, lekarstwem pozwalającym nam nie umierać, lecz żyć wiecznie w Jezusie Chrystusie" nieśmiertelności, lekarstwem pozwalającym nam nie umierać, lecz żyć wiecznie w Jezusie Chrystusie" nieśmiertelności, lekarstwem pozwalającym nam nie umierać, lecz żyć wiecznie w Jezusie Chrystusie"Św. Ignacy Antiocheński, Epistula ad Ephesios, 20, 2....    [KKK, 1405] 
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»Pocieszcie, pocieszcie mój lud!« mówi wasz Bóg. 
„Przemawiajcie do 
serca Jeruzalem i wołaj-
cie do niego, że czas 
jego służby się skończył, 
że nieprawość jego 
odpokutowana, bo ode-
brało z ręki Pana karę w 
dwójnasób za wszystkie 
swe grzechy”. 
Głos się rozlega: „Przy-
gotujcie na pustyni 
drogę dla Pana, wyrów-
najcie na pustkowiu 
gościniec naszemu Bo-
gu! Niech się podniosą 
wszystkie doliny, a 
wszystkie góry i wzgórza 
obniżą; równiną niechaj 
się staną urwiska, a 
strome zbocza niziną 
gładką. Wtedy się chwa-
ła Pana objawi, zobaczy 
ją wszelkie ciało, bo 
powiedziały to usta 
Pana”. 
Wstąpże na wysoką 
górę, zwiastunko dobrej 

nowiny w Syjonie! Podnieś mocno twój głos, zwiastunko dobrej nowiny 
w Jeruzalem! Podnieś głos, nie bój się! Powiedz miastom judzkim: „Oto 
wasz Bóg!”. 
Oto Pan, Bóg, przychodzi z mocą i ramię Jego dzierży władzę. Oto Jego 
nagroda z Nim idzie i przed Nim Jego zapłata. 
Podobnie pasterz pasie swą trzodę, gromadzi ją swoim ramieniem, 
jagnięta nosi na swej piersi, owce karmiące prowadzi łagodnie. 

il. pow.: PROROK IZAJASZ, PISANO, Giovanni (ok. 1250, Pisa - 1314, Pisa), 1285-97, marmur, fasada 
Museo dell'Opera del Duomo, Siena; źródło: www.wga.hu 

PSALM RESPONSORYJNYPSALM RESPONSORYJNYPSALM RESPONSORYJNYPSALM RESPONSORYJNYPs85,9ab-10,11-12,13-14 

REFREN: Okaż swą łaskę i daj nam zbawienieOkaż swą łaskę i daj nam zbawienieOkaż swą łaskę i daj nam zbawienieOkaż swą łaskę i daj nam zbawienie 
Będę słuchał tego, co mówi Pan Bóg: 
oto ogłasza pokój ludowi i świętym swoim. 
Zaprawdę bliskie jest Jego zbawienie dla tych, którzy się Go boją, 
i chwała zamieszka w naszej ziemi. 

Spotkają się ze sobą łaska i wierność, 
ucałują się sprawiedliwość i pokój. 
Wierność z ziemi wyrośnie, 
a sprawiedliwość spojrzy z nieba. 

Pan sam obdarzy szczęściem, 
a nasza ziemia wyda swój owoc. 
Przed Nim będzie kroczyć sprawiedliwość, 
a śladami Jego kroków zbawienie. 

Z Z Z Z DRUGIEGO LISTU ŚWIĘTDRUGIEGO LISTU ŚWIĘTDRUGIEGO LISTU ŚWIĘTDRUGIEGO LISTU ŚWIĘTEGO EGO EGO EGO PPPPIOTRA IOTRA IOTRA IOTRA AAAAPOSTOŁAPOSTOŁAPOSTOŁAPOSTOŁA2 P 3,8-14 

Umiłowani, niech to jedno nie będzie dla was tajne, że jeden dzień u Pana 
jest jak tysiąc lat, a tysiąc lat jak jeden dzień. Nie zwleka Pan z 
wypełnieniem obietnicy, bo niektórzy są przekonani, że Pan zwleka, ale On 
jest cierpliwy w stosunku do was. Nie chce bowiem niektórych zgubić, ale 
wszystkich doprowadzić do nawrócenia. Jak złodziej zaś przyjdzie dzień 
Pański, w którym niebo ze świstem przeminie, gwiazdy się w ogniu 
rozsypią, a ziemia i dzieła na niej zostaną spalone. 
Skoro to wszystko w ten sposób ulegnie zagładzie, to jakimi winniście być 
wy w świętym postępowaniu i pobożności, gdy oczekujecie i staracie się 
przyspieszyć przyjście dnia Bożego, który sprawi, że niebo zapalone pójdzie 
na zagładę, a gwiazdy w ogniu się rozsypią. Oczekujemy jednak, według 
obietnicy, nowego nieba i ziemi nowej, w których będzie mieszkała 

sprawiedliwość. Dlatego, umiłowani, oczekując tego, starajcie się, aby On 
was zastał bez plamy i skazy, w pokoju. 

AKLAMACJAAKLAMACJAAKLAMACJAAKLAMACJAŁk 3,4.6 Alleluja, Alleluja, AllelujaAlleluja, Alleluja, AllelujaAlleluja, Alleluja, AllelujaAlleluja, Alleluja, Alleluja 
Przygotujcie drogę Panu, prostujcie ścieżki dla Niego; 

wszyscy ludzie ujrzą zbawienie Boże. 

SŁOWA SŁOWA SŁOWA SŁOWA EEEEWANGELII WEDŁUG ŚWWANGELII WEDŁUG ŚWWANGELII WEDŁUG ŚWWANGELII WEDŁUG ŚW....    MMMMARKAARKAARKAARKAMk 1,1-8 

Początek Ewangelii o Jezusie Chrystusie, Synu Bożym. Jak jest napisane 
u proroka Izajasza: „Oto Ja posyłam wysłańca mego przed Tobą; on 
przygotuje drogę Twoją. Głos wołającego na pustyni: Przygotujcie drogę 
Panu, prostujcie ścieżki dla Niego”. 
Wystąpił Jan Chrzciciel na pustyni i głosił chrzest nawrócenia na 
odpuszczenie grzechów. Ciągnęła do niego cała judzka kraina oraz 
wszyscy mieszkańcy Jerozolimy i przyjmowali od niego chrzest w rzece 
Jordan, wyznając przy tym swe grzechy. 
Jan nosił odzienie z sierści wielbłądziej i pas skórzany około bioder, a żywił 
się szarańczą i miodem leśnym. I tak głosił: „Idzie za mną mocniejszy ode 
mnie, a ja nie jestem godzien, aby się schylić i rozwiązać rzemyk u Jego 
sandałów. Ja chrzciłem was wodą, On zaś chrzcić was będzie Duchem 
Świętym”. 

PATRON TYGODNIA:    ŚWŚWŚWŚW....    ŁŁŁŁUCJAUCJAUCJAUCJA    
Urodziła się ok. 283 w Syrakuzach, na Sycylii. Pochodziła z bogatej rzymskiej 
rodziny. 
Po wczesnej śmierci ojca wychowywana była przez matkę, Eutychię, która 
cierpieć miała na, ówcześnie nieuleczalną, chorobę „upływu krwi”. Łucja namówiła 
matkę na modlitwę u grobu św. Agaty, patronki Katanii. Gdy zmęczone zasnęły 
przy relikwiach Agata objawiła się Łucji mówiąc „ty będziesz chwałą Syrakuz, tak 
jak ja jestem w Katanii”. Gdy zbudziły się Eutychia była uzdrowiona… 
Łucja już w dzieciństwie złożyła - w tajemnicy - śluby czystości. Gdy więc matka 
zaaranżowała małżeństwo Łucji z poganinem - odmówiła. Co więcej: namówiła 
matkę na rozdanie części potencjalnego wiana biednym 
Syrakuz. Zrażony zalotnik doniósł na Łucję do 
gubernatora Sycylii. Paschasiusa… 
Był rok 303, czas wielkich prześladowań 
chrześcijan przez Dioklecjana. Gdy 
nakazano Łucji oddanie pokłonu 
rzymskim bożkom – odmówiła. Skazano 
więc ją na prostytucję (na co powiedzieć 
miała „Ofiaruję siebie memu Panu, 
niech uczyni ze Swoją ofiarą, co 
zechce… Nie możecie nagiąć mojej woli 
do Waszej zachcianki – cokolwiek 
stanie się z moim ciałem, nie stanie się 
ze mną”), ale nie udało się jej zaciągnąć 
– legenda głosi, że siłą Ducha św. stała 
się ciężka „jak góra” i oparła się nawet 
parze wołów… 
Zarzucono ją więc płonącymi żagwiami, 
ale ogień miał się jej nie imać. Polano ją 
gorącym olejem – bezskutecznie. 
Dźgnięto więc ją nożem w gardło, ale 
zdążyła jeszcze przepowiedzieć szybki 
upadek Paschasiusa i zakończenie 
prześladowań. Na koniec miano jej wykłuć oczy – tradycja głosi, że w ostatnich 
chwilach Bóg przywrócił jej wzrok (stąd w ikonografii często ukazuje się ją z 
oczami na złotej tacy…) 
Inne przekazy mówią, że oczy miała sobie wykłuć sama, oszpecając się, by nie 
być przymuszoną do prostytucji. Tak, wzmocniona Chlebem Życia, Łucja wygrała 
zarówno palmę dziewictwa jak i męczeństwa. 
O św. Łucji źródła wspominają już w V w. Dante przedstawił ją w Boskiej Komedii 
jako wysłanniczkę błogosławionej Pani. Jest patronką ociemniałych, proszących 
o pomoc w chorobach oczu, pisarzy, chorych na dyzenterię, Syrakuz, Sycylii, 
a także Toledo. 
Relikwie św. Łucji, początkowo ukrywane przez poganami i muzułmanami, po 
ujawnieniu zostały zabrane do Konstantynopola (w Syrakuzach zostało żebro 
i lewe ramię świętej). W 1204, po splądrowaniu Konstantynopola w czasie 
IV wyprawy krzyżowej, relikwie trafiły do Wenecji. Tam złożono je w kościele 
Santa Lucia. Dziś znajdują się w kościele San Geremia. 
W 1955 bp Wenecji Angelo Roncalli, późniejszy Jan XXIII, kazał przykryć 
zmumifikowaną twarz świętej srebrną maską. (uroczystość 13 grudnia) 
il.: ŚW. ŁUCIA, BECCAFUMI, Domenico (ok. 1486, Castel Monaperto - 1551, Siena), 1521, olejny na 
desce, Pinacoteca Nazionale, Siena; źródło: pl.wikipedia.org 
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INFORMACJE PARAFIALNE 

 Trwa ADWENT, czas oczekiwania i przygotowań na Boże 
Narodzenie. 

 RORATY 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 ad-
wentowych zadań i zapoznania się z życiem i działalnoś-
cią św. Pawła Apostoła, którego Rok obchodzimy. 
Prosimy o przynoszenie lampionów lub świec symbolizu-
jących rozpraszanie ciemności. Prawdziwym Światłem 
rozpraszającym ciemności zła i grzechu jest Chrystus, na 
którego przyjście właśnie się przygotowujemy! 

 7.XII (niedziela): Dzień modlitwy za Kościół na Wschodzie 
w Kościele Polskim. Wszelkie problemy nękające ten Kościół 
polecamy modlitwom! wszystkich Państwa. 

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

 13.XII (sobota)  
 Wypominki o 17:30. 
 Msza św. za zmarłych z wypominek o 18:00. 

 14.XII (niedziela) 
 Spotkanie kandydatów do bierzmowania o 12:00. 
 Dzieci ze szkoły podstawowej w Słomczynie będą sprze-

dawać sianko na stół wigilijny i ozdoby do powieszenia na 
choince. Ofiary - na pomoc najbiedniejszym dzieciom pa-
rafii. Choć jesteśmy parafią wiejską i siana mamy pod 
dostatkiem, spróbujmy! włączyć się w akcję niesienia rado-
ści i pomocy dzieciom, które tego naprawdę potrzebują. 

 Parafialny Zespół Caritas przygotował, wykonane przez dzieci 
z naszej parafii, pocztówki świąteczne, wyłożone na 
stoliku przy ołtarzu Matki Bożej Nieustającej Pomocy. 
Dochód przeznaczony jest na pomoc najuboższym 

rodzinom w parafii. Minimalna cena, pokrywająca koszty 
wykonania, to 2.- zł. Za wszystkie ofiary serdeczne Bóg zapłać! 

 W zakrystii są do nabycia świece wigilijne w cenie 5.-zł. 
Dochód przeznaczony jest na sprawienie radości świątecznej 
dzieciom z domów dziecka i najuboższych rodzin. 

 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, którzy chcieliby dofinasować wyjazd najbiedniej-
szych dzieci, prosimy o składanie ofiar u księży, bądź wpła-
canie na konto parafialne z dopiskiem „Obóz Węgierska Gór-
ka”. Za wszystkie ofiary i hojność serca serdeczne Bóg zapłać! 

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

Zapowiedź I: Piotr PLUTA, kawaler z parafii Matki Boskiej 
Wspomożenia Wiernych w Głoskowie, i Magdalena 
STANISZEWSKA, panna z Kawęczyna, parafia tutejsza 

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

ODESZLI 

W ostatnim czasie odszedł z naszego grona: 

śp. Władysław JAROSZ, † 25.XI.2008, l. 83 

Wieczne odpoczywanie racz Mu dać Panie! 

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. 

ARCHANJOŁA POSŁAŁ … 

Archanjoła posłał, 
Ktory moc boską miał; 
Do Panny Maryjej 
Poselstwo wyrzec miał 
Miłośnik człowieczy. 
Nie mgły to był poseł, 
Co to dla nas był zszedł. 
Prawo przyrodzone 
Jest było złamane 
W dziewicy Maryjej. 
Naturę przewyższa 
Moc mocnego Boga. 
Kroluje i panuje, 
I grzechy jich zgładza 
Z pośrzodku swych ludzi. 

Pyszne z wysokości, 
Gdy przydzie, rozproszy; 
Powyższone głowy 
Swą mocą je stłumi 
Ten walecznik mocny. 
Książę tego świata7, 
Gdy przydzie, precz wyprząta; 
A Matce swej cześć da, 
Gdzież krolewstwo swe ma 
U Boga miłego. 
Powiedz-że pośle, 
Kto to poselstwo śle? 
Wyjaw, co skrytego 
Zakonu Starego 
Z urzędu swojego. 

Przystąp ku Pannie, 
Pozdrow ją pokornie: 
"Pełna jeś miłości, 
Bog przy twej czystości, 
Nie racz być lękliwa. 
Racz Boży skarb przyjąć, 
Panno, w tym pewna bądź; 
W tej cielnej czystości 
Będziesz tako trwała, 
Jednoś przyzwoliła". 
Gdyć to usłyszała, 
Panna przyzwoliła, 
Posłowi uwierzyła; 
Natychmiast poczęła 
Przez Syna dziwnego, 
Rajca wszechmocnego, 
Plemienia ludzkiego, 
Mądrość Syna jego, 
Dar Ducha Świętego 
W tej wierze trwałego. 
Ktory nam raczy dać 
Od naszych grzechow wstać, 
Swą łaskę otrzymać, 
S nim wiecznie krolować 
Do wieku wiecznego. 
Amen. 
z polskiej poezji średniowiecznej…  

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 
 
 


