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Maryja jest dziewicą, ponieważ Jej dziewictwo jest znakiem Jej wiary "nie skażonej żadnym wątpieniem" i Jej niepodzielnego oddania się woli Bożej Por. Sobór
Watykański II, konst. L umen gentium, 63 i 1 Kor 7, 34 -35. Właśnie ta wiara 148, 1814 pozwala Jej stać
stać się Matką Zbawiciela: […] "Maryja jest bardziej błogosławiona przez to, że
[KKK, 716]
przyjęła Jezusa wiarą, niż przez to, że poczęła Go cieleśnie"Św. Augustyn, De sanc ta virginitate, 3: PL 40 , 398.
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Gdy król Dawid zamieszkał w swoim domu, a Pan poskromił wokoło
wszystkich jego wrogów, rzekł król do proroka Natana: „Spójrz, ja mieszkam
w pałacu cedrowym, a Arka Boża mieszka w namiocie”. Natan powiedział do
króla: „Uczyń wszystko, co zamierzasz w sercu, gdyż Pan jest z tobą”.
Lecz tej samej nocy skierował Pan do Natana następujące słowa: »Idź i powiedz mojemu słudze, Dawidowi: To mówi Pan: ‘Czy ty zbudujesz mi dom
na mieszkanie? Zabrałem cię z pastwiska spośród owiec, abyś był władcą
nad ludem moim, nad Izraelem. I byłem z tobą wszędzie, dokąd się
udałeś, wytraciłem przed tobą wszystkich twoich nieprzyjaciół. Dam ci
sławę największych ludzi na ziemi. Wyznaczę miejsce mojemu ludowi,
Izraelowi, i osadzę go tam, i będzie mieszkał na swoim miejscu, a nie
poruszy się więcej, a ludzie nikczemni nie będą go już uciskać jak dawniej.
Od czasu kiedy ustanowiłem sędziów nad ludem moim izraelskim,
obdarzyłem cię pokojem ze wszystkimi wrogami. Tobie też Pan
zapowiedział, że ci zbuduje dom. Kiedy wypełnią się twoje dni i spoczniesz
obok swych przodków, wtedy wzbudzę po tobie potomka twojego, który
wyjdzie z twoich wnętrzności, i utwierdzę jego królestwo. Ja będę mu
Ojcem, a on będzie Mi synem.
Przede Mną dom twój i twoje królestwo będzie trwać na wieki’«.
PSALM RESPONSORYJNYPs 89,2-3.4-5 .27 i 29
REFREN: Na wieki będę sławił łaski Pana

Na wieki będę sławił łaski Pana,
moimi ustami będę głosił Twą wierność przez wszystkie pokolenia.
Albowiem powiedziałeś: »Na wieki ugruntowana jest łaska«,
utrwaliłeś swą wierność w niebiosach.
»Zawarłem przymierze z moim wybrańcem,
przysiągłem mojemu słudze Dawidowi:
Utrwalę twoje potomstwo na wieki
i tron twój umocnię na wszystkie pokolenia«.
On będzie wołał do Mnie: »Ty jesteś moim Ojcem
moim Bogiem, opoką mego zbawienia«.
Na wieki zachowam dla niego łaskę
i trwałe będzie moje z nim przymierze.
Z LISTU ŚWIĘTEGO PAWŁA APOSTOŁA DO RZYMIANRz 16,25-27

Bracia:
Temu, który ma moc utwierdzić was zgodnie z Ewangelią i moim
głoszeniem Jezusa Chrystusa, zgodnie z objawioną tajemnicą, dla
dawnych wieków ukrytą, teraz jednak ujawnioną, a przez pisma prorockie
na rozkaz odwiecznego Boga wszystkim narodom obwieszczoną, dla
skłonienia ich do posłuszeństwa wierze, Bogu, który jedynie jest mądry,
przez Jezusa Chrystusa, niech będzie chwała na wieki wieków. Amen.
AKLAMACJAŁk 1,38

Alleluja, Alleluja, Alleluja
Oto ja służebnica Pańska,
niech Mi się stanie według twego słowa.

SŁOWA EWANGELII WEDŁUG ŚW. ŁUKASZAŁk 1,26-38

Bóg posłał anioła Gabriela do miasta w Galilei, zwanego Nazaret, do Dziewicy poślubionej mężowi, imieniem Józef, z rodu Dawida; a Dziewicy było
na imię Maryja.
Anioł wszedł do Niej i rzekł: „Bądź pozdrowiona, pełna łaski. Pan z Tobą”.
Ona zmieszała się na te słowa i rozważała, co miałoby znaczyć to
pozdrowienie. Lecz anioł rzekł do Niej: „Nie bój się, Maryjo, znalazłaś
bowiem łaskę u Boga. Oto poczniesz i porodzisz Syna, któremu nadasz
imię Jezus. Będzie On wielki i będzie nazwany Synem Najwyższego, a Pan
Bóg da Mu tron Jego ojca, Dawida. Będzie panował nad domem Jakuba
na wieki, a Jego panowaniu nie będzie końca”.
Na to Maryja rzekła do anioła: „Jakże się to stanie, skoro nie znam
męża?”. Anioł Jej odpowiedział: „Duch Święty zstąpi na Ciebie i moc
Najwyższego osłoni Cię. Dlatego też Święte, które się narodzi, będzie
nazwane Synem Bożym. A oto również krewna Twoja, Elżbieta, poczęła
w swej starości syna i jest już w szóstym miesiącu ta, która uchodzi za niepłodną. Dla Boga bowiem nie ma nic niemożliwego”.
Na to rzekła Maryja: „Oto ja służebnica Pańska, niech Mi się stanie według
twego słowa”. Wtedy odszedł od Niej anioł.
Wydanie internetowe: www.swzygmunt.knc.pl

DZIEWICA ZWIASTOWANIA , TIZIANO, Vecellio (1490, Pieve di Cadore - 1576, Wenecja), fragm. poliptyku
Z MARTWYCHWSTANIE, 1522, olejny na płótnie, Santi Nazaro e Celso, Brescia; źródło: www.wga.hu

PATRON TYGODNIA: ŚW. WIKTORIA, DZIEWICA I MĘCZENNICA
MĘCZENNICA
Urodziła się ok. 230 za panowania cesarza Decjusza
w szlachetnej, patrycjuszowskiej rodzinie rzymskiej
ze starożytnego rodu Sabinów. Wraz z siostrą
Anatolią, w czasach, gdy przyznanie się do wiary
w Chrystusa groziło śmiercią, przyjęła chrzest. Obu
siostrom miano zaaranżować małżeństwa - z poganami (Wktorii z patrycjuszem Eugeniuszem, Anatolii z
Tytusem Aureliuszem).
I … obie miały odmówić! Wiktorię umocnić w postanowieniu miał Anioł: "Jest miejsce na dziewictwo,
czystość i małżeństwo, z tym, że dziewictwo to złoto,
czystość (niewinność) - srebro, małżeństwo - brąz".
Wiktoria wyjawiła Eugeniuszowi, że jest chrześcijanką. Ten zadenuncjował ją kapitolińskiemu kapłanowi
Juliuszowi, który zaczął nakłaniać dziewczynę do
złożenia hołdu bogini Dianie. Gdy odmówiła, pozostając wierna Chrystusowi, skazano ją na śmierć.
Jako obywatelka Rzymu miała prawo do śmierci „od
miecza” (jak św. Paweł). Wyrok wykonano w Tabulana w 253. Jej oprawca miał zostać natychmiast
powalony trądem…Podobnie zginęła jej siostra…
Relikwie Wiktorii przez wieki przechowywano w Piceno i w Farfie. W 1625 Urban VIII ofiarował część
z nich abpowi gnieźnieńskiemu Henrykowi Firlejowi,
który umieścił je w ówczesnej kolegiacie Matki Bożej
Wniebowziętej w Łowiczu (dziś bazylika mniejsza).
Historyczna Litania nazywa Wiktorię „oblubienicą Chrystusa, różą między
cierniami bałwochwalstwa, lilią anielskiej czystości, twierdzą wiary świętej
niezdobytą, chwałą chrześcijańskiego imienia, za żadne namowy i obietnice
Chrystusa nie odstępującą”. Od wieków wierni zwracali się do św. Wiktorii,
„wizerunku panieńskiej niewinności, zwierciadła cnót bohaterskich”, o wstawiennictwo w uzyskaniu niewinności życia, wystrzegania się grzechów, „w cnotach świętych postępowania” i życia w zgodzie z innymi.
(uroczystość 23 grudnia)
il.: ŚW . WIKTORIA , fragm. PROCESJI DZIEWIC , mozaika, VI w., bazylika San Apollinare Nuovo,
Rawenna; źródło: it.wikipedia.org
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INFORMACJE PARAFIALNE
Kończy się ADWENT, czas oczekiwania na Boże Narodzenie.
RORATY w dni powszednie o 7:00 - zapraszamy!
Ostatnie roraty w tym roku - 24. XII (środa).
Po roratach spotkanie opłatkowe całego grona
ministranckiego. Serdecznie zapraszamy! wszystkich
ministrantów i lektorów.
21.XII (niedziela)
Na Mszy św. o 10:30 harcerze z hufca KonstancinJeziorna przyniosą do naszej parafii Betlejemskie Światło
Pokoju, zapalone w Grocie Narodzenia Pana Jezusa.
24.XII (środa) będzie je można zabrać z kościoła do
domu – patrz poniżej.
22-24.XII (poniedziałek-środa): Ostatnia możliwość skorzystania ZE SPOWIEDZI przed Świętami Bożego Narodzenia:
6:30 – 7:00 (22-24.XII poniedziałek-środa).
17:30 – 18:30 (22-23.XII poniedziałek-wtorek).
Uwaga: w Święta SPOWIEDZI NIE BĘDZIE.
24.XII (środa): WIGILIA BOŻEGO NARODZENIA
7:00 – ostatnie Roraty.
7:30 - 14:45 – możliwość pobrania (potrzebna będzie
osłonięta świeca lub lampion) Betlejemskiego Światła
Pokoju w kościele, aby podczas Wieczerzy Wigilijnej było
znakiem obecności Chrystusa w naszych domach.
25-26.XII (czwartek-piątek): święta BOŻEGO NARODZENIA
PASTERKA 24.XII (środa) tradycyjnie o 24:00.
Msze św. w oba dni Świąt o 8:45, 10:30 i 12:00.
Tradycyjnie nie ma Mszy św. o 18:00!
26.XII (piątek): Święto św. Szczepana, pierwszego męczennika
Taca przeznaczona będzie na potrzeby Katolickiego
Uniwersytetu Lubelskiego im. Jana Pawła II.
Podczas Mszy św., tradycyjnie, święcony będzie owies.
28.XII (niedziela): Spotkanie opłatkowe Rady Parafialnej po
sumie na plebanii. W sposób szczególny zapraszamy! nowo
wybranych przedstawicieli wiosek.
29.XII (poniedziałek): Rozpoczyna się wizytacja duszpasterska,
czyli KOLĘDA. Program podamy zostanie w wydaniu z 29.XII.
W tym roku ofiary zbierane przy okazji kolędy przeznaczone
zostaną na renowację stacji drogi krzyżowej. Za wszystkie
ofiary z góry składamy 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 odbędzie się parafialny obóz zimowy
w Węgierskiej Górce (Beskid Żywiecki) dla dzieci i młodzieży
z naszej parafii, pod kierunkiem p. katechetki Jolanty
Kornaszewskiej.
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!

ZWIASTOWANIE
Zdrowaś Maryjo! W blasków powodzi
Goniec niebieski w Twe wrota wchodzi
I Oblubieniec płaszczem purpury
Okrywa białość syjońskiej Córy.
Zdrowaś Maryjo! … O, Lutnio w śnieniu!
Rozgraj swą duszę na łask promieniu,
Bij wonnościami jak cedr w świątyni,
Bo Pan w Twej duszy złoty siew czyni! …
Zdrowaś Maryjo! W blasków powodzi
Moc Najwyższego w Twe łono wchodzi
I pierś dziewicza pod lilią białą
Kwiat duszy swojej przemienia w ciało.
Zdrowaś Maryjo! Owoc Żywota
Ty, jako arka poniesiesz złota,
I z dziewiczego wykwitnie łona
Ożywcza słodycz winnego grona.
Zdrowaś Maryjo! W blasków powodzi
Goniec niebieski w Twe wrota wchodzi
I na Twe skronie, owite złotem,
Mży rozpylonym słońca nalotem…
Z AWISTOWSKA, Kazimiera (1870, Rasztowice na Podolu – 1902, Kraków)
il. Z AWISTOWSKA, Kazimiera; źródło: pl.wikipedia.org

ZAPOWIEDZI
Zapowiedź I: Piotr Łukasz KOWALCZYK, kawaler z parafii Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny w Górze
Kalwarii, i Agnieszka Mariola RACZYŃSKA, panna z
Łyczyna, 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 odeszli z naszego grona:
śp. Marianna Zofia LATOSZEK, † 1.XII.2008, l. 79
śp. Józef OŁYNA, † 11.XII.2008, l. 73
śp. Gunter HOFMANN, † 14.XII.2008, l. 57
śp. Kazimierz Albin PIEKARNIAK, † 15.XII.2008, l. 70
śp. Stefan JANUSZ, † 16.XII.2008, l. 64
Wieczne odpoczywanie racz Im dać Panie!
Wyd. Redakcja
Nakład: 400 egz.

NARODZENIE, SAMOSTRZELNIK, Stanisław (ok. 1480, Kraków - 1541, Mogiła), 1527-28, w modlitewniku
królowej Bony, pergamin, Bodleian Library, Oxford; źródło: www.wga.hu

W tych szczególnych, niezwykłych dniach wcielenia Słowa Bożego
niech Nowonarodzone Dziecię umocni wiarę skruszy kajdany
grzechu i wskaże ścieżkę wiodącą do Pana
życzy REDAKCJA
niedziela i uroczystości obowiązujące: 08:45, 10:30, 12:00 (suma), 18:00
M SZ E
święta pracujące:
08:45, 18:00
ŚW IĘ
IĘTE
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 A N CE LA RIA dni powszednie (z przerwą na
08:00–09:30, 17:00–19:00
P A RA FIA LNA
Msze św. i nabożeństwa):
soboty, niedziele i święta:
nieczynna
Dziekan mgr Stefan KOTWIŃS KI, Wikariusz Marcin KLOTZ
K SIĘŻ
SI ĘŻA
ĘŻA

parafia św. Zygmunta, ul. Wiślana 85, 05-507, Słomczyn, 21 grudnia 2008
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