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Celebrując co roku liturgię Adwentu, Kościół aktualizuje […] oczekiwanie Mesjasza; uczestnicząc w długim przygotowaniu pierwszego przyjścia Zbawiciela, 1171 

wierni odnawiają gorące pragnienie Jego drugiego PrzyjściaPor. Ap 22, 17. Przez celebrację narodzin i męczeństwa Poprzednika Kościół jednoczy 

się z jego pragnieniem: »Potrzeba, by On wzrastał, a ja żebym się umniejszał«J 3, 30. [KKK, 524] 

DRUGA NIEDZIELA ADWENTU 

 
JAN CHRZCICIEL, RENI, Guido (1575, Calvenzano- 1642, Bolonia), ok. 1635-1640, olejny na płótnie, 

112×58 cm, Galleria Sabauda, Turyn; źródło: commons.wikimedia.org 

Z KSIĘGI PROROKA BARUCHABa 5,1-9 

Złóż, Jeruzalem, szatę smutku i utrapienia swego, a przywdziej wspaniałe 

szaty chwały, dane ci na zawsze przez Pana. Oblecz się płaszczem 

sprawiedliwości pochodzącej od Boga, włóż na głowę swą koronę chwały 

Przedwiecznego! Albowiem Bóg chce pokazać twoją wspaniałość 

wszystkiemu, co jest pod niebem. 

Imię twe u Boga, na wieki będzie nazwane: „Pokój sprawiedliwości 

i chwała pobożności!”. 

Podnieś się, Jeruzalem! Stań na miejscu wysokim, spojrzyj na wschód, 

zobacz twe dzieci, zgromadzone na słowo Świętego od wschodu słońca 

aż do zachodu, rozradowane, że Bóg o nich pamiętał. Wyszli od ciebie 

pieszo, pędzeni przez wrogów, a Bóg przyprowadzi ich niesionych z chwałą, 

jakby na tronie królewskim. 

Albowiem postanowił Bóg zniżyć każdą górę wysoką, pagórki odwieczne, 

doły zasypać do zrównania z ziemią, aby bezpiecznie mógł kroczyć Izrael 

w chwale Pana. Na rozkaz Pana lasy i drzewa pachnące ocieniać będą 

Izraela. Z radością bowiem poprowadzi Bóg Izraela do światła swej chwały 

z właściwą sobie sprawiedliwością i miłosierdziem. 

PSALM RESPONSORYJNYPs 126 

REFREN: Pan Bóg uczynił wielkie rzeczy dla nas 

Gdy Pan odmienił los Syjonu, 

wydawało się nam, że śnimy. 

Usta nasze były pełne śmiechu, 

a język śpiewał z radości. 

Mówiono wtedy między poganami: 

„Wielkie rzeczy im Pan uczynił”. 

Odmień znowu nasz los, Panie, 

jak odmieniasz strumienie na Południu. 

Ci, którzy we łzach sieją, 

żąć będą w radości. 

Idą i płaczą niosąc ziarno na zasiew, 

Lecz powrócą z radością niosąc swoje snopy. 

Z LISTU ŚWIĘTEGO PAWŁA APOSTOŁA DO FILIPIANFlp 1,4-6.8-11 

Bracia: 

Zawsze, w każdej modlitwie, z radością zanoszę prośbę za was wszystkich, 

z powodu waszego udziału w szerzeniu Ewangelii od pierwszego dnia 

aż do chwili obecnej. Mam właśnie ufność, że Ten, który zapoczątkował 

w was dobre dzieło, dokończy go do dnia Chrystusa Jezusa. 

Albowiem Bóg jest mi świadkiem, jak gorąco tęsknię za wami wszystkimi 

ożywiony miłością Chrystusa Jezusa. A modlę się o to, aby miłość wasza 

doskonaliła się coraz bardziej i bardziej w głębszym poznaniu i wszelkim 

wyczuciu dla oceny tego, co lepsze, abyście byli czyści i bez zarzutu 

na dzień Chrystusa, napełnieni plonem sprawiedliwości, nabytym przez Je-

zusa Chrystusa ku chwale i czci Boga. 

AKLAMACJAŁk 3,4.6 Alleluja, Alleluja, Alleluja 

Przygotujcie drogę Panu, prostujcie ścieżki dla Niego; 

wszyscy ludzie ujrzą zbawienie Boże. 

SŁOWA EWANGELII WEDŁUG ŚW. ŁUKASZAŁk 3,1-6 

Było to w piętnastym roku rządów Tyberiusza Cezara. Gdy Poncjusz Piłat 

był namiestnikiem Judei, Herod tetrarchą Galilei, brat jego Filip tetrarchą 

Iturei i kraju Trachonu, Lizaniasz tetrarchą Abileny; za najwyższych 

kapłanów Annasza i Kajfasza skierowane zostało słowo Boże do Jana, 

syna Zachariasza, na pustyni. 

Obchodził więc całą okolicę nad Jordanem i głosił chrzest nawrócenia 

na odpuszczenie grzechów, jak jest napisane w księdze mów proroka 

Izajasza: 

„Głos wołającego na pustyni: 

Przygotujcie drogę Panu, prostujcie ścieżki dla Niego; każda dolina niech 

będzie wypełniona, każda góra i pagórek zrównane, drogi kręte niech 

staną się prostymi, a wyboiste drogami gładkimi. I wszyscy ludzie ujrzą 

zbawienie Boże”. 

PATRON TYGODNIA: ŚW. MIKOŁAJ, BISKUP 
Niewiele wiadomo o jego życiu. W zasadzie pewne jest tylko, iż był biskupem 
Miry, nadbrzeżnego miasta w Azji Mniejszej cesarstwa rzymskiego… Wszystko 

inne jest przedmiotem dyskusji… 

Miał urodzić się w Patarze, w Lycii, ok. 270 i być 
dzieckiem zamożnych rodziców. W młodości po-
dróżował, między innymi do Egiptu i Palestyny, 
a po powrocie został wybrany biskupem Miry 
(obecnie Demre). Tam powoli rodziła się le-
genda z nim związana. Podbić miał serca wier-
nych gorliwością pasterską, troskliwością o ich 
potrzeby materialne, wstawianiem się u moż-
nych, a cuda, które miał ponoć czynić, przyspo-
rzały mu większej jeszcze chwały… 

Póżniejsze czasy nadały mu przydomek Miko-
łaja Cudotwórcy, co przyczyniło się do związania 
jego osoby z Santa Claus, czyli świętym 

Mikołajem obdarowującym dzieci na Boże Narodzenie… 

Papież św. Grzegorz I Wielki podaje, że w czasie prześladowań Dioklecjana 
Mikołaj został uwięziony. Uwolnił go edykt mediolański Konstantyna z 313. Miał 
być obecny na Soborze Powszechnym w Nicei (325), na którym potępiono here-
zję arianizmu, acz żaden z dokumentów nie wspomina jego imienia… 

Zmarł, po długim pasterzowaniu, ok 345-352. Pochowano go w Mirze. 

Do Miry ściągać zaczęły pielgrzymki. W VI w. Justynian wystawił Mikołajowi 
w Konstantynopolu bazylikę. Jego imię pojawiło się w liturgii św. Chryzostoma. 
W IX w. powstały dwie świątynie w Rzymie, a na Lateranie specjalna kaplica… 

W 1087 kupcy włoscy skradli jego relikwie z zajętej przez muzułmańskich 
saracenów Miry i przewieźli je do Bari, gdzie wkrótce wystawiono mu bazylikę. 
Tam przechowywane są do dziś. 

Liczba kościołów Mikołaja rosła (w samym Rzymie było ich kilkanaście). W śred-
niowieczu zanotowano: „Gdybym miał tysiąc ust i tysiąc języków, nie byłbym 
zdolny zliczyć wszystkich kościołów, wzniesionych ku jego czci”. W Polsce 
jeszcze dziś jest ponad 300 kościołów św. Mikołaja z Myry… 

A w Bari można nabyć tzw. Manna di S. Nicola, oleistą substancję cenioną za wa-
lory zdrowotne, ponoć wypływającą z relikwii świętego… (uroczystość 6 grudnia) 

il.: ŚW. MIKOŁAJ RATUJĄCY NIEWINNYCH, REPIN, Ilja Jefimowicz (1844, Czuhujiw – 1930, Kuokkala), olejny 
na płótnie, 215×196 cm, Muzeum Państwowe, St. Petersburg; źródło: en.wikipedia.org 

http://www.swzygmunt.knc.pl/
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Guido_Reni_040.jpg
http://en.wikipedia.org/wiki/File:Ilja_Jefimowitsch_Repin_005.jpg
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INFORMACJE PARAFIALNE 
 RORATY są odprawiane w dni powszednie o 7:00. 

Zapraszamy! dzieci i młodzież ze szkół podstawowych i gim-

nazjalnych. Przychodząc przynosimy ze sobą lampiony lub 
świece, symbolizujące rozpraszanie ciemności. Prawdziwym 
Światłem rozpraszającym ciemności zła i grzechu jest 
Chrystus, na którego przyjście się przygotowujemy! 

 6.XII (niedziela): Dzień modlitwy za Kościół na Wschodzie. 

Hasłem tegorocznego dnia są słowa „Bądźmy świadkami 
Miłości”. Zebrane ofiary to nasza pomoc i solidarność 
z naszymi braćmi na wschodzie, doświadczanymi tęsknotą 
za ojczyzną, wolnością i Bogiem. 

 6-8.XII (niedziela-wtorek): Tradycyjne 40-GODZINNE NABOŻEŃSTWO 

EUCHARYSTYCZNE połączone z REKOLEKCJAMI ADWENTOWYMI. 
Program – patrz poniżej. Gorąco zachęcamy! do udziału w tym 

duchowym przygotowaniu na Święta Bożego Narodzenia. 
 7-11.XII (poniedziałek-piątek): W szkołach na terenie naszej 

parafii będzie prowadzona świąteczna zbiórka żywności 
dla najuboższych mieszkańców naszej parafii. Będziemy 
zbierali produkty o przedłużonym terminie ważności, tj. mą-
kę, cukier, ryż, kaszę, herbatę itp. Prosimy! dzieci oraz tych, 

którzy przed świętami pragną podzielić się z ubogimi 
dobrem i miłością, o włączenie się w tę akcję! 

 8.XII (wtorek): Uroczystość Niepokalanego Poczęcia Najświę-
tszej Maryi Panny. Na Mszy św. o 10:30 poświęcenie ornatu 
Maryjnego - daru na rzecz parafii tegorocznych pielgrzymów 
do Częstochowy. Serdecznie dziękujemy! 

 12.XII (sobota): O 18:00 Msza św. za zmarłych z wypomi-

nek. Wcześniej, o 17:30, WYPOMINKI. 
 13.XII (niedziela): Parafialny Zespół Caritas oraz dzieci 

ze Szkoły Podstawowej w Słomczynie będą sprzedawać 
sianko na stół wigilijny, pierniki i aniołki, etc. Ofiary zebrane 
przeznaczone będą na pomoc najbiedniejszym dzieciom 
naszej parafii. 

 W czasie Adwentu: 
 Pan organista rozprowadza, przed i po Mszach św., 

opłatki w zakrystii kościoła, po lewej stronie. 
 W zakrystii po lewej stronie sprzedawane są także 

świece Caritas. Zebrane ofiary będą przeznaczone 

na potrzeby Caritas, która organizuje wigilie dla naj-

biedniejszych i samotnych. 
 Parafialny Zespół Caritas przygotował, własnoręcznie 

wykonane przez dzieci z naszej parafii, pocztówki 
świąteczne, które wyłożone są na stoliku, przy oł-
tarzu Matki Bożej Nieustającej Pomocy. Dochód 
ze sprzedaży będzie przeznaczony na pomoc naj-

uboższym rodzinom w parafii. Minimalna cena pocztówki: 
5 zł. Za wszystkie ofiary składamy serdeczne Bóg zapłać! 

 Chrzty w grudniu, tradycyjnie, w 1szy dzień Świąt Bożego 
Narodzenia, 25.XII, na Mszy św. o 12:00. Zgłoszenia do 
19.XII w kancelarii. Przygotowanie przed chrztem dla 
rodziców i chrzestnych 20.XII po sumie, w kościele. 

 Zachęcamy do lektury prasy i wydawnictw katolickich! 

ODESZLI 
W ostatnim czasie odeszła z naszego grona: 

śp. Narcyza Maria SZANCER, † 27.XI.2009, l. 81 

Wieczne odpoczywanie racz Jej dać Panie! 

PROGRAM 40-GODZINNEGO NABOŻEŃSTWA EUCHARYSTYCZNEGO 

 6.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: Uczniowie szkół podstawowych przychodzą z rodzicami, na 

wybraną godzinę. 
 13:00  Wspólna Modlitwa Różańcowa 

i spotkanie Kół Żywego Różańca 

 13:00 – 15:30  OSOBISTA ADORACJA NAJŚWIĘTSZEGO 

SAKRAMENTU 

 15:00  Koronka do Bożego Miłosierdzia 

 7.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 

 16:00  Nabożeństwo Adoracyjno-Pokutne ze spowiedzią 
dla uczniów SZKÓŁ PODSTAWOWYCH oraz 

oraz I i II KL. GIMNAZJUM 

 18:00  Msza św. z nauką rekolekcyjną dla DOROSŁYCH 

 8.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 
na zakończenie Rekolekcji 

SPOWIEDŹ (DLA DOROSŁYCH) 

 7.XII (poniedziałek)  10:00 – 11:30, 16:30 – 18:30 

 codziennie  ½ godz. przed każdą Mszą św. 

INTENCJE MSZALNE I MODLITEWNE 

6.XII 
(niedziela) 

8:45 † Rodziców Bączkowskich i Kubajków 

10:30 
† Jacka Marianny Jana Lichockich 

Zofii Stanisława Szatkowskich 

12:00 ZA PARAFIAN 

18:00 † Bernarda Barana, w 10tą rocznicę śmierci 

7.XII 
(poniedziałek) 

7:00  

10:30 † Jerzego Januszewskiego 

18:00 † Ryszarda Nurowskiego 

8.XII 
(wtorek) 

7:00 

† Jana Zawadzanko 
Franciszki Stanisława Kornaszewskich 
Wiesława Franciszki Biernackich 
Jana Władysławy Brudniewskich 
Marianny Gawłowskiej 

10:30 
† Rozalii Andrzeja Marcelego Ludwika Henryka 

Nogal 

15:45 † Iwony Rebeś, w 30tym dniu od pogrzebu 

18:00 
† Marianny Stanisława Wiśniewskich 

Anny Andrzeja Osiadacz 
Anny Władysława Kłoszewskich 

9.XII 
(środa) 

7:00 
† Czesława Weroniki Czesława Jaworskich 

i całej rodziny Jaworskich 

18:00 
† Leokadii Urbanek z racji imienin 

zmarłych z całej rodziny Urbanków i 
Mirkowskich 

10.XII 
(czwartek) 

7:00 † Antoniego Marianny Antoniego Matyjaszek 

18:00 † Alicji Jonik 

11.XII 
(piątek) 

7:00  

18:00 

† Piotra Zofii Szczęsnych 
Jana Marianny Makuch 
Heleny Mirkowskiej 
Edyty Kodym 

12.XII 
(sobota) 

7:00 
† Stefanii Szczepana Tadeusza Kanabusa 

i całej rodziny Kanabusów 

17:30 † WYPOMINKI 

18:00 † Msza św. WYPOMINKOWA 

 

MSZE 

ŚWIĘTE 

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

święta pracujące: 08:45, 18:00 

dni powszednie: Patrz – intencje parafialne 

KANCELARIA 

PARAFIALNA 

tel. (22) 754 47 32, fax. (22) 754 41 02; e-mail: swzygmunt.slomczyn@op.pl 

pon. wt. śr. pt. 09:00–10:00 

pon. wt. czw. 16:00–17:00 

soboty, niedziele i święta: Nieczynna 

WWW www.swzygmunt.knc.pl 
 

KSIĘŻA Proboszcz Józef NOWACKI, Wikariusz Kamil NOWACKI 
 

http://www.swzygmunt.knc.pl/

