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GŁOWA JANA CHRZCICIELA, IWANOW, Aleksander Aleksiejewicz (1806, St Petersburg – 1858, 

St Petersburg), studium, olejny na papierze (na płótnie), Muzeum Rosyjskie, St Petersburg; 
źródło: cgfa.sunsite.dk 

Z Z Z Z KSIĘGI KSIĘGI KSIĘGI KSIĘGI PROROKA PROROKA PROROKA PROROKA IIIIZAJASZAZAJASZAZAJASZAZAJASZAIz 61, 1-2a. 10-11 

Duch Pański nade mną, bo Pan mnie namaścił. Posłał mnie, by głosić 
dobrą nowinę ubogim, by opatrywać rany serc złamanych, by zapowiadać 
wyzwolenie jeńcom i więźniom swobodę; aby obwieszczać rok łaski u 
Pana. 
„Ogromnie się weselę w Panu, dusza moja raduje się w Bogu moim, bo 
mnie przyodział w szaty zbawienia, okrył mnie płaszczem sprawiedliwości, 
jak oblubieńca, który wkłada zawój, jak oblubienicę strojną w swe 
klejnoty. Zaiste, jak ziemia wydaje swe plony, jak ogród rozplenia swe 
zasiewy, tak Pan Bóg sprawi, że się rozpleni sprawiedliwość i chwalba 
wobec wszystkich narodów”. 

PSALM RESPONSORYJNYPSALM RESPONSORYJNYPSALM RESPONSORYJNYPSALM RESPONSORYJNYŁk 1,46-48,49-50,53-54 

REFREN: Duch mój się raduje w Bogu, Zbawcy moimDuch mój się raduje w Bogu, Zbawcy moimDuch mój się raduje w Bogu, Zbawcy moimDuch mój się raduje w Bogu, Zbawcy moim    
Wielbi dusza moja Pana, 
i raduje się duch mój w Bogu, Zbawcy moim. 
Bo wejrzał na uniżenie swojej służebnicy, 
oto bowiem odtąd błogosławić mnie będą 
wszystkie pokolenia. 

Gdyż wielkie rzeczy uczynił mi Wszechmocny, 
święte jest imię Jego. 
A Jego miłosierdzie z pokolenia na pokolenie 
nad tymi, co się Go boją. 

Głodnych nasycił dobrami, 
a bogatych z niczym odprawił. 
Ujął się za swoim sługą, Izraelem, 
pomny na swe miłosierdzie. 

Z Z Z Z PIERWSZEGO PIERWSZEGO PIERWSZEGO PIERWSZEGO LISTU LISTU LISTU LISTU ŚWIĘTEGO ŚWIĘTEGO ŚWIĘTEGO ŚWIĘTEGO PPPPAWŁA AWŁA AWŁA AWŁA AAAAPOSTOŁA DO POSTOŁA DO POSTOŁA DO POSTOŁA DO TTTTESALONICZANESALONICZANESALONICZANESALONICZAN1 Tes 5,16-24 

Bracia: 
Zawsze się radujcie, nieustannie się módlcie. W każdym położeniu 
dziękujcie, taka jest bowiem wola Boża w Jezusie Chrystusie względem 
was. Ducha nie gaście, proroctwa nie lekceważcie. Wszystko badajcie, a 
co szlachetne - zachowujcie. Unikajcie wszystkiego, co ma choćby pozór 

zła. 
Sam Bóg pokoju niech was całkowicie uświęca, aby nienaruszony duch 
wasz, dusza i ciało bez zarzutu zachowały się na przyjście Pana naszego 
Jezusa Chrystusa. Wierny jest Ten, który was wzywa: On też tego dokona. 

AKLAMACJAAKLAMACJAAKLAMACJAAKLAMACJAIz 61,1 Alleluja, Alleluja, AllelujaAlleluja, Alleluja, AllelujaAlleluja, Alleluja, AllelujaAlleluja, Alleluja, Alleluja 
Duch Pański nade mną, 

posłał mnie głosić dobrą nowinę ubogim. 

SŁOWA SŁOWA SŁOWA SŁOWA EEEEWANGELII WEDŁUG ŚWWANGELII WEDŁUG ŚWWANGELII WEDŁUG ŚWWANGELII WEDŁUG ŚW....    JJJJANAANAANAANAJ 1,6-8.19-28 

Pojawił się człowiek posłany przez Boga, Jan mu było na imię. Przyszedł on 
na świadectwo, aby zaświadczyć o Światłości, by wszyscy uwierzyli przez 
niego. Nie był on światłością, lecz posłanym, aby zaświadczyć o Światłości. 
Takie jest świadectwo Jana. Gdy Żydzi wysłali do niego z Jerozolimy 
kapłanów i lewitów z zapytaniem: „Kto ty jesteś?”, on wyznał, a nie 
zaprzeczył, oświadczając: „Ja nie jestem Mesjaszem”. Zapytali go: „Cóż 
zatem? Czy jesteś Eliaszem?”. Odrzekł: „Nie jestem”. „Czy ty jesteś 
prorokiem?”. Odparł: „Nie!”. Powiedzieli mu więc: „Kim jesteś, abyśmy 
mogli dać odpowiedź tym, którzy nas wysłali? Co mówisz sam o sobie?”. 
Odpowiedział: „Jam głos wołającego na pustyni: Prostujcie drogę Pańską, 
jak powiedział prorok Izajasz”. 
A wysłannicy byli spośród faryzeuszów. I zadawali mu pytania, mówiąc do 
niego: „Czemu zatem chrzcisz, skoro nie jesteś ani Mesjaszem, ani 
Eliaszem, ani prorokiem?”. Jan im tak odpowiedział: „Ja chrzczę wodą. 
Pośród was stoi Ten, którego wy nie znacie, który po mnie idzie, a któremu 
ja nie jestem godzien odwiązać rzemyka u Jego sandała”. 
Działo się to w Betanii, po drugiej stronie Jordanu, gdzie Jan udzielał 
chrztu. 

PATRON TYGODNIA:    ŚWŚWŚWŚW....    MMMMARIA OD ARIA OD ARIA OD ARIA OD KKKKRZYŻA DI RZYŻA DI RZYŻA DI RZYŻA DI RRRROSAOSAOSAOSA    
Paula Francesca urodziła się w Brescii, we Włoszech, w 1813, w rodzinie 
przemysłowca Klementa di Rosa i hrabiny Kamilii Albani, jako 6 z dziewięciorga 
dzieci. Po śmierci matki (miała 10 lat) jej edukacją zajęły się siostry wizytki. Mając 
17 lat przejęła obowiązki zarządzania domem rodzinnym. 
W domu pozostała jeszcze przez kilka lat. Odrzuciła zamążpójście, na co 
szczęśliwie zgodę wyraził – początkowo przeciwny postanowieniu – jej ojciec. 
Tam też narodziło się jej powołanie: pomocy potrzebującym. Rozpoczęła od 
wsparcia duchowego dziewcząt, które pracowały w rodzinnej przędzalni i fabryce 
włókienniczej w Acquafredda, organizując misje i spotkania modlitewne. 
Ale bliższe jej duchowości było motto św. Jakuba, który miał napisać “Cóż za 
korzyść, moi bracia, jeżeli ktoś posiadł wiarę, ale nie czyni dobrze?” Już w 1836 
zatem, podczas epidemii cholery, pracowała pomiędzy zarażonymi w miejscowym 

szpitalu. 
Następnie przez dwa lata 
zajmowała się opuszczony-
mi i biednymi dziewczętami 
w okolicy. Dla swych podo-
piecznych założyła niewiel-
ki przytułek. Wraz ze swoim 
bratem pracowała też – 
równolegle pogłębiając wie-
dzę teologiczną – z głucho-
niemymi (założyli dwa 
specjalne domy opieki…) 
W 1840 zaczęła - z przyja-
ciółką, wdową Bornatii, - 
planować założenie nowe-
go zgromadzenia religij-
nego, dedykowanego opie-
ce chorych w szpitalach. 

Powstało Zgromadzenie Służek Miłosierdzia, którego została przełożoną. Wkrótce 
w miejscowym szpitalu pracowały 32 członkinie instytutu… 
W 1848 płn. Włochy doświadczyły wojny i rewolucji, tzw. wiosny ludów. Paula 
pracowała w szpitalu wojskowym św. Łukasza, opiekując się rannymi żołnierzami. 
Pomocy udzielała im już na polach bitew. 
Pewnego dnia do szpitala zaczęli dobijać się plądrujący żołdacy. Paula otworzyła 
drzwi i stanęła w nich, w towarzystwie dwóch sióstr ze świecami, z dużym 
krzyżem w rękach. I – niewytłumaczalnie! - żołdacy spuścili głowy i oddali się… 
W 1850 Pius IX udzielił przyzwolenia na działalność nowego zgromadzenia, a po 
dwóch latach Paula złożyła śluby zakonne przyjmując imię Marii od Krzyża. Trzy 
lata później, w Brescii, odeszła do Pana. Tam też została pochowana… 
Beatyfikował ją w 1940, a w 1954 kanonizował, Pius XII. (uroczystość 15 grudnia) 
il.: ŚW. MARIA OD KRZYŻA DI ROSA; źródło: www.ancelledellacarita.it 
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INFORMACJE PARAFIALNE 

 Trwa ADWENT, czas oczekiwania 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! 

 14.XII (niedziela) 
 Spotkanie kandydatów do bierzmowania o 12:00. 
 Dzieci ze szkoły podstawowej w Słomczynie sprzedają 
sianko na stół wigilijny i ozdoby do powieszenia na 
choince. Ofiary - na pomoc najbiedniejszym dzieciom 
parafii. Spróbujmy! włączyć się w akcję niesienia radości i 
pomocy dzieciom, które tego naprawdę potrzebują. 

 14-20.XII (niedziela-sobota): W tygodniu Księża pragną odwie-
dzić - 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. 

 21.XII (niedziela) 
 Na Mszy św. o 10:30 harcerze z hufca Konstancin-
Jeziorna przyniosą do naszej parafii Betlejemskie Światło 
Pokoju, zapalone w Grocie Narodzenia Pana Jezusa. 
Będzie je można zabrać z kościoła 24.XII (środa) - od 
7:30 do 14:30 - do domu (potrzebna będzie osłonięta 
świeca lub lampion), aby podczas Wieczerzy Wigilijnej 
było znakiem obecności Chrystusa w naszych domach. 

 Spotkanie dzieci klas II i ich rodziców przygotowujące do 
I Komunii św. na Mszy św. o 18:00. 

 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. 

 7.XII (niedziela) trzej ministranci z naszej parafii: Krzysztof 
HANDEL oraz Mateusz i Karol KALIŃSCY, po rocznym 
przygotowaniu otrzymali, z rąk ks. bpa Tadeusza PIKUSA, 
promocję na lektora. Gratulujemy! i życzymy, aby słowo 
Boże, które czytają, przemieniało także ich serca. 

 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! 
PRZEPRASZAMY I PROSIMY O WYBACZENIE 

1. Zaręczonych Państwa Pawła STAROSA i Katarzynę ŁUKASIAK, za 
dwukrotne nieoprawne podanie Ich imion. 

2. Tych, którzy spóźnili się w miniony poniedziałek na Mszę św. 
rekolekcyjną dla młodzieży o 19:00 za podanie błędnej godziny 
rozpoczęcia. 

Redakcja 

ZAPOWIEDZI 

Zapowiedź II: 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 odeszła z naszego grona: 

śp. Irena NOWICKA, † 2.XII.2008, l. 85 

Wieczne odpoczywanie racz Jej dać Panie! 

OBJAWIENIA MATKI BOŻEJ (12): MATKI DOBREJ NADZIEI Z PONTMAIN 

Styczeń roku 1871. Wojska pruskie oblegają Paryż. Zwycięska armia 
podchodzi do Laval na zachodzie kraju. Mieszkańcy chowają swój dobytek, 
wsłuchują się w dal oczekując odgłosów armat… 
W Pontmain, 30 km od Laval, kilkuset mieszkańców z niepokojem 
oczekiwało wieści o 38 młodych chłopcach powołanych do armii 
francuskiej. Przerażenie i obawa ogarniały wszystkich. „Gdzie jest Bóg   
tym wszystkim?” - pytano… 
17 stycznia padał śnieg. Wieczorem 12 letni Eugenio Barbedette pracował 
wraz młodszym 10-letnim bratem Józefem w stodole, pomagając ojcu. 
Eugenio wyszedł przez drzwi, by zobaczyć, jaka jest pogoda. Gdy spojrzał 
na niebo było usiane gwiazdami poza … przestrzenią nad dachem sąsiada. 
I tam, nagle, pojawiła się Piękna, uśmiechająca się i wyciągająca ręce, 
Pani, w błękitnej szacie usianej gwiazdami, ze złotą koroną na głowie! 
Zaalarmowani przybiegli rodzice, lecz nie 
ujrzeli nic niezwykłego. Aliści relację brata 
potwierdził Józef – też widział! 
Powoli gromadzili się inni. Przybył i miej-
scowy proboszcz. Większość nie dostrzeg-
ła nic niezwykłego, ale dwie dziewczynki, 
Franciszka Richer (11-letnia) i Joanna- 
Maria Lebossé (9-letnia) widzą Uśmiech-
niętą Panią. Gdy pojawia się pani Boitin 
z dwu-letnim Augustynem dziecko wyciąga 
radośnie ręce w górę i śmieje się… 
Widzący mówią, że Panią otoczył niebieski 
owal oświetlony czterema świeczkami. 
Przybywa gwiazd. Proboszcz intonuje 
modlitwy. Zaczyna od różańca. 
Powoli u stóp Pięknej Pani rozwija się 
biała szarfa odsłaniając - jakby pisany 
niewidzialną ręką – napis. Dzieci odczytują 
go litera po literze: 
Ale proszę, dzieci, módlcie się. Bóg 
wkrótce wysłucha wasze modlitwy. Mój 
Syn czeka na was. 
Gdy ostatni wyraz dzieci podają jako „se lasse” miejscowa nauczycielka 
poprawia, sugerując, że musiały zapomnieć wypowiedzieć literkę w słowie 
„se laisse”. Dzieci protestują i potwierdzają ostatnie zdanie… 
W tym samym czasie proboszcz prowadzi dalsze modlitwy: Magnificat, 
litanię Loretańską, Invoilota; zgromadzeni śpiewają Salve Regina. 
Pani unosi ręce. Po chwili pojawia się w nich czerwony krzyż z rozpiętym 
Chrystusem (trochę ciemniejszej barwy), ale z Jego ran krew nie płynie… 
Dwa małe, białe krzyże pojawiają się teraz na ramionach Pani. 
Po trzech godzinach od dołu zaczął unosić się i zasłaniać sylwetkę Pani 
biały welon. Jeszcze ostatni uśmiech do dzieci i Pani zniknęła. 
W nocy tego samego dnia gen. von Schmidt otrzymał rozkazy od główno-
dowodzącego siłami pruskimi, by nie zajmować Laval choć wcześniej, 
po południu, w Le Mans, w siedzibie arcybiskupa, ten drugi miał mówić 
biskupowi, że o tej porze Laval już jest wzięte… Następnego dnia rano 
von Schmidt miał stwierdzić: “Nie możemy iść dalej, w kierunku Bretanii. 
Niewidzialna Madonna zagradza nam drogę…”. 
W 1872 oficjalnie uznano kult Matki Bożej Dobrej Nadziei z Pontmain 
(papież potwierdził objawienie w 1875). W 1932 kard. Pacelli (późniejszy 
Pius XII) koronował figurkę Matki Bożej złotą koroną. 
Eugeniusz Barbedette został księdzem. Jego gosposią była Franciszka 
Richer, pomagała mu także Joanna-Maria Lebossé, która została zakon-
nicą. Józef Barbedette został członkiem Kongregacji Oblatów Niepokalanej 
Maryi Panny. W 1900 w Pontmain poświęcono dużą bazylikę. 

il. MATKA DOBREJ NADZIEI (FAZA IV OBJAWIENIA), sanktuarium Pontmain; źródło: www.sanctuaire-
pontmain.com 

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

MMMM SSSSZ E  Z E  Z E  Z 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 
 


