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„Oto ja 
służebnica 

Pańska, niech mi 
się stanie według 

twego słowa.”
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Na początek...

Bóg się rodzi, moc truchleje,
Pan niebiosów obnażony!

Ogień krzepnie, blask ciemnieje,
Ma granice Nieskończony!

Wzgardzony, okryty chwałą,
Śmiertelny, Król nad wiekami!

A Słowo Ciałem się stało
I mieszkało między nami.

(...)
Podnieś rękę, Boże Dziecię,
Błogosław ojczyznę miłą,

W dobrych radach, w dobrym bycie
Wspieraj jej siłę swą siłą,

Dom nasz i majętność całą
I wszystkie wioski z miastami!

A Słowo Ciałem się stało
I mieszkało między nami.

Z okazji Świąt Bożego Narodzenia, życzymy:

Niech  Bóg  nieskończenie  dobry  przez  wcielenie  swojego  Syna 
rozproszy ciemności waszego życia, niech oddali od was mroki 
grzechu i oświeci wasze serca światłem łaski.
Niech Bóg, który posłał Aniołów, aby zwiastowali pasterzom 
wesołą  nowinę,  napełni  wasze  dusze  swoją  radością  i  uczyni 
was głosicielami Ewangelii.
Niech Bóg, który przez wcielenie swojego Syna związał ziemię 
z niebem, udzieli  wam darów pokoju i swojej miłości, abyście się 
stali uczestnikami społeczności Świętych w niebie.



EWANGELIA
IV NIEDZIELA ADWENTU

Łk 1, 39-45
W tym czasie Maryja wybrała się i  poszła z pośpiechem w góry do pewnego 

miasta  w pokoleniu Judy.  Weszła  do domu Zachariasza  i  pozdrowiła  Elżbietę.  Gdy 
Elżbieta usłyszała pozdrowienie  Maryi,  poruszyło się dzieciątko w jej  łonie,  a Duch 
Święty  napełnił  Elżbietę.  Wydała  ona  okrzyk  i  powiedziała:  "Błogosławiona  jesteś 
między niewiastami i błogosławiony jest owoc Twojego łona. A skądże mi to, że Matka 
mojego  Pana przychodzi  do  mnie?  Oto,  skoro  głos  Twego pozdrowienia  zabrzmiał 
w  moich  uszach,  poruszyło  się  z  radości  dzieciątko  w  łonie  moim.  Błogosławiona 
jesteś, któraś uwierzyła, że spełnią się słowa powiedziane Ci od Pana". 

OGŁOSZENIA PARAFIALNE

1. Dziś IV Niedziela Adwentu, Msze św. o godz. 7:00, 9:00, 9:00 w dolnym kościele, 
10:30, 10:30 w dolnym kościele, 12:00 i 18:00, o godz. 17:40 Nieszpory. 

2. Do nabycia prasa katolicka, tygodniki: Idziemy, Niedziela, Gość Niedzielny.
3. Poświęcone  opłatki  na  stół  wigilijny  oraz  świece  Caritas  można  nabywać 
w kościele przed zakrystią.

4. W poniedziałek 24 grudnia Wigilia. Przypominamy, że w tradycji polskiej w tym 
dniu  obowiązuje  post.  Rano  o  godz.  7:00  Msza  św.  koncelebrowana,  a  po  niej 
podzielimy się opłatkiem ze wszystkimi obecnymi. Pasterka o godz. 24:00.

5. We wtorek  25  grudnia  Uroczystość  Narodzenia  Pańskiego.  Msze  św.  o  godz. 
9:00, 10:30, 12:00 – z udzieleniem sakramentu chrztu św. i o godz. 18:00.

6. W środę 26 grudnia, drugi dzień świąt, wspominamy św. Szczepana, pierwszego 
męczennika. Msze św. o godz. 7:00, 9:00, 10:30, 12:00 i 18:00.

7. W czwartek 27 grudnia święto św. Jana, Apostoła i Ewangelisty.

8. W piątek 28 grudnia święto Świętych Młodzianków, męczenników.

9. W niedzielę 30 grudnia święto Świętej Rodziny: Jezusa, Maryi i Józefa. Po Mszy 
św.  o  godz.  12:00  modlitwy  w intencji  małżeństw  z  naszej  parafii  i  indywidualne 
błogosławieństwo każdej pary małżeńskiej Najświętszym Sakramentem. W tym dniu 
rozpocznie  się  peregrynacja  obrazu  Świętej  Rodziny  po  rodzinach  z  Domowego 
Kościoła. 

10. Zapraszamy wszystkich chętnych, którzy chcieliby zaangażować się w coroczną 
akcję  „Kolędników  misyjnych”.  W  tym  roku  w  czasie  kolędowania  będą  zbierane 
pieniądze na dzieci z Wietnamu. Można się zgłaszać do s. Małgorzaty.
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11. W sobotę 29 grudnia rozpoczynamy wizytę duszpasterską w naszej parafii. Od 
godz. 10:00 będzie chodziło trzech kapłanów:

• ul. Wrzosowa i Wspólna (od Państwa Cabajów) – jeden kapłan

• ul. Sosnowa i Idzikowskiego (niska zabudowa) – drugi kapłan

• ul. Paderewskiego (od Wesołej do Piłsudskiego) – trzeci kapłan

W środę 2 stycznia kolęda od godz. 15:00:

• ul. Królewska, Świętojańska – jeden kapłan

• ul. Piękna i Broniewskiego – drugi kapłan

W naszej parafii organizowana jest pielgrzymka do Włoch, Chorwacji i Bośni, w dniach 14-27.04.2013 r. Koszt 
1200 zł + 285 euro. Zapisy u ks. Piotra. Szczegóły i program pielgrzymki patrz poniżej:

Program pielgrzymki

1  dzień  –  niedziela  14.04.2013:  18:00  Msza  Św.  kościół  NMP Matki  Kościoła;  19:00 podstawienie  autokaru 
(Sulejówek,  ul. Żeromskiego 18); 19:30 wyjazd
2 dzień  –  poniedziałek  15.04.2013:  13:00  przyjazd  na  miejsce  zakwaterowania  camping  Fusina  k/  Wenecji  
(pokoje  2-osobowe,  łazienki   na  zewnątrz);  14:00  rejs  statkiem  do  Wenecji;  14:30  zwiedzanie  Wenecji  
z przewodnikiem; 16:30 Msza Św. w Bazylice św. Marka; 19:00 obiadokolacja (lasagna z parmezanem) i nocleg 

3 dzień – wtorek 16.04.2013: 5:45 wyjazd, śniadanie (suchy prowiant);  modlitwa przy grobie św. Antoniego 
w Padwie, Msza Św.; 15:00 przyjazd do Asyżu; 15:30 zwiedzanie z przewodnikiem; modlitwa przy grobie św. 
Franciszka  i  św.  Klary;  obiadokolacja  i  nocleg (pokoje  2,  3,  -  osobowe;  9 – godzinna  przerwa,  czas  pracy 
kierowców)

4 dzień – środa 17.04.2013: 5:00 Wyjazd do Rzymu śniadanie (suchy prowiant);  10:00 audiencja generalna 
z  papieżem  Benedyktem XVI  na  placu  św.  Piotra;  modlitwa  przy  grobie  Jana  Pawła  II;  zwiedzanie  Rzymu 
z  przewodnikiem  (Watykan,  Bazylika  św.  Piotra);  zakwaterowanie  obiadokolacja  i  nocleg  (pokoje2,  3,  4 
i 5-osobowe w Domu Pielgrzyma Sur sum Corda w Rzymie, via enriko de Osso 73)

5 dzień – czwartek 18.04.2013: Msza Św.;  śniadanie;  zwiedzanie Rzymu z przewodnikiem; wyjazd z Rzymu; 
obiadokolacja i nocleg w San Giovanni Rotondo

6 dzień – piątek  19.04.2013: 7:00 śniadanie; 8:00 modlitwa różańcowa przy grobie św. Ojca Pio, Msza św.; 
zwiedzanie  z  przewodnikiem;  wyjazd  do  Monte  Sant’angelo  (Sanktuarium   św.  Michała  Archanioła);  obiad 
(spaghetti); przyjazd do Bari; nawiedzenie grobu św. Mikołaja i królowej Bony Sforzy; zaokrętowanie na prom,  
odpłynięcie do Dubrovnika (nocleg w kajutach 4-osobowych) 22:00 odpłynięcie

7 dzień – sobota 20.04.2013: śniadanie na promie; 7:00 przypłynięcie do Dubrovnika; zwiedzanie Dubrovnika 
z  przewodnikiem;  Msza  Św.  w Kościele   św.  Błażeja  ze  specjalnym błogosławieństwem od  chorób  gardła;  
w  godzinach  popołudniowych  przyjazd  do  Medjugorje;  zakwaterowanie,  obiadokolacja;  17:00  nabożeństwo 
wieczorne w kościele św. Jakuba
- Różaniec (tajemnice Radosne, Bolesne)
- międzynarodowa Msza Św.
- poświęcenie dewocjonaliów
- modlitwa o Pokój (koronka pokoju)
21-22 adoracja Najświętszego Sakramentu
- nocleg (pokoje 2, 3, 4-osobowe)

8 dzień – niedziela 21.04.2013: śniadanie; poznajemy Medjugorje;  17:00 nabożeństwo wieczorne w kościele 
św. Jakuba
- Różaniec (tajemnice Radosne, Bolesne)
- międzynarodowa Msza Św.
- poświęcenie dewocjonaliów
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- modlitwa o Pokój (koronka pokoju)
- modlitwa o uzdrowienie duszy i ciała
- Różaniec ( tajemnice Chwalebne)
nocleg

9  dzień  –  poniedziałek  22.04.2013:  śniadanie;  wejście  na  Górę  Kriżevac,  Msza  Św.;  obiadokolacja; 
17:00 nabożeństwo wieczorne w kościele św. Jakuba
- Różaniec (tajemnice Radosne, Bolesne)
- międzynarodowa Msza Św.
- poświęcenie dewocjonaliów
- modlitwa o Pokój (koronka pokoju)
- modlitwa o uzdrowienie duszy i ciała
- Różaniec ( tajemnice Chwalebne)
- nocleg

10 dzień  –  wtorek  23.04.2013:  śniadanie;  wejście  z  modlitwą  różańcową  na  Górę  Objawień;  spotkanie  we 
Wspólnocie Błogosławieństw (Akt zawierzenia Matce Bożej); 13:00 Msza Św. w języku polskim; obiadokolacja;  
17:00 nabożeństwo wieczorne w kościele św. Jakuba
- Różaniec (tajemnice Radosne, Bolesne)
- międzynarodowa Msza Św.
- poświęcenie dewocjonaliów
- modlitwa o Pokój (koronka pokoju)
- modlitwa o uzdrowienie duszy i ciała
- Różaniec ( tajemnice Chwalebne)
11 dzień  – środa 24.04.2013:  śniadanie  (chleb i  woda);  Spotkanie  z  osobą widząca  Matkę  Bożą;  spotkanie 
z  o.  Franciszkaninem;  13:00 Msza  Św.  w języku polskim;  obiadokolacja(chleb  i  woda);  17:00 nabożeństwo 
wieczorne w kościele św. Jakuba
- Różaniec (tajemnice Radosne, Bolesne)
- międzynarodowa Msza Św.
- poświęcenie dewocjonaliów
- modlitwa o Pokój (koronka pokoju)
21-22 adoracja Najświętszego Sakramentu

12  dzień  –  czwartek  25.04.2013:  śniadanie;  wyjazd  z  Medjugorje  (wodospad  Kravice);  zwiedzanie  Mostaru 
z przewodnikiem; Msza Św. w Sanktuarium Krwi Chrystusa w Ludbregu (środek świata);  obiadokolacja i nocleg 
(pokoje 2, 3 – osobowe)

13 dzień – piątek 26.04.2013: śniadanie; wyjazd do Polski; Msza św. przed cudownym obrazem Matki  Bożej  
Kalwaryjskiej; obiadokolacja i nocleg w Kalwarii Zebrzydowskiej

14  dzień  –  sobota  27.04.2013:  śniadanie;  wyjazd  do  Łagiewnik  –  Centrum  Jana  Pawła  II;  Msza  Św. 
w Łagiewnikach; przyjazd do Sulejówka w godzinach popołudniowych

-  Bardzo  potrzebne  małe  radio  z  wyświetlaczem  cyfrowym  lub  telefon  komórka  ze  słuchawkami  wysoka 
częstotliwość F M.
- Na wstępy potrzebne  ok. 20 euro (Katakumby, Wenecja statek)
- Każdego dnia pielgrzymki uczestniczymy we Mszy świętej
- Każdego dnia pielgrzymki odmawiamy Różaniec 
- Zabieramy ze sobą: paszport lub dowód osobisty, parasol od deszczu i słońca, lekarstwa, które przyjmujemy.
- Prosimy o zabranie z Narodowego Funduszu Zdrowia Europejskiej Karty Ubezpieczenia Zdrowotnego (może być 
przydatne na terenie Unii Europejskiej)
- Zapewniamy: luksusowy autokar  (z obsługą dwóch kierowców), ubezpieczenie NNW i KL za granicą, opiekę 
pilota i miejscowych przewodników, noclegi z pościelą, śniadania i obiadokolacje.

Organizatorzy pielgrzymki zastrzegają sobie możliwość zmiany w programie. Proponujemy kieszonkowe około 50 
euro.
UWAGA – w czasie pielgrzymki nie spożywamy i nie przewozimy alkoholu. 
Koszt pielgrzymki 1200 zł (wpłacamy na konto Nr konta:  67 1020 1332 0000 1302 0184 3879 PKO BP) + 285 

euro zabieramy ze sobą, w celu dokonania opłat za noclegi, wyżywienie, przejazdy i przewodnika. 
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