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W dniu sądu na końcu świata Chrystus przyjdzie w chwale, aby doprowadzić do ostatecznego triumfu dobra nad złem, które w historii, jak pszenica i kąkol, 

rosły razem. [KKK, 681] 

DRUGA NIEDZIELA ADWENTU 

 
KRÓLESTWO POKOJU, HICKS, Edward (1780, Langhorne – 1849, Newtown), ok. 1834, olejny na płótnie, 

74.5×90.1 cm, National Gallery of Art, Waszyngton; źródło: www.nga.gov 

Z KSIĘGI PROROKA IZAJASZAIZ 11,1–10 

Wyrośnie różdżka z pnia Jessego, wypuści się odrośl z jego korzenia. 

I spocznie na niej Duch Pana, duch mądrości i rozumu, duch rady 

i męstwa, duch wiedzy i bojaźni Pana. Upodoba sobie w bojaźni Pana. 

Nie będzie sądził z pozorów ni wyrokował według pogłosek; raczej rozsądzi 

biednych sprawiedliwie i pokornym w kraju wyda słuszny wyrok. 

Rózgą swoich ust uderzy gwałtownika, tchnieniem swoich warg uśmierci 

bezbożnego. Sprawiedliwość będzie mu pasem na biodrach, a wierność 

przepasaniem lędźwi. 

Wtedy wilk zamieszka wraz z barankiem, pantera z koźlęciem razem leżeć 

będą, cielę i lew paść się będą społem i mały chłopiec będzie je poganiał. 

Krowa i niedźwiedzica przestawać będą przyjaźnie, młode ich razem będą 

legały. Lew też jak wół będzie jadał słomę. Niemowlę igrać będzie na no-

rze kobry, dziecko włoży swą rękę do kryjówki żmii. 

Zła czynić nie będą ani zgubnie działać po całej świętej mej górze, bo kraj 

się napełni znajomością Pana na kształt wód, które przepełniają morze. 

Owego dnia to się stanie: 

Korzeń Jessego stać będzie na znak dla narodów. 

Do niego ludy przyjdą z modlitwą, i sławne będzie miejsce jego spoczynku. 

PSALM RESPONSORYJNYPs 72 

REFREN: Pokój zakwitnie, kiedy Pan przybędzie 

Boże, przekaż Twój sąd Królowi, 

a Twoją sprawiedliwość synowi królewskiemu. 

Aby Twoim ludem rządził sprawiedliwie 

i ubogimi według prawa. 

Za dni Jego zakwitnie sprawiedliwość 

i wielki pokój, aż księżyc nie zgaśnie. 

Będzie panował od morza do morza, 

od rzeki aż po krańce ziemi. 

Wyzwoli bowiem biedaka, który Go wzywa, 

i ubogiego, co nie ma opieki. 

Zmiłuje się nad biednym i ubogim, 

nędzarza ocali od śmierci. 

Niech Jego imię trwa na wieki, 

jak długo świeci słońce, niech trwa Jego imię. 

Niech Jego imieniem wzajemnie się błogosławią! 

Niech wszystkie narody ziemi życzą Mu szczęścia. 

Z LISTU ŚWIĘTEGO PAWŁA APOSTOŁA DO RZYMIANRz 15,4–9 

Bracia: 

To, co niegdyś zostało napisane, napisane zostało dla naszego pouczenia, 

abyśmy dzięki cierpliwości i pociesze, jaką niosą Pisma, podtrzymywali 

nadzieję. A Bóg, który daje cierpliwość i pociechę, niech sprawi, abyście 

wzorem Chrystusa te same uczucia żywili do siebie i zgodnie jednymi 

ustami wielbili Boga i Ojca Pana naszego, Jezusa Chrystusa. 

Dlatego przygarniajcie siebie nawzajem, bo i Chrystus przygarnął was 

ku chwale Boga. Mówię bowiem: Chrystus stał się sługą obrzezanych 

dla okazania wierności Boga i potwierdzenia przez to obietnic danych 

ojcom oraz po to, żeby poganie za okazane sobie miłosierdzie uwielbili 

Boga, jak napisano: „Dlatego oddawać Ci będę cześć między poganami 

i śpiewać imieniu Twojemu”. 

AKLAMACJAŁK 3,4.6 Alleluja, Alleluja, Alleluja! 

Przygotujcie drogę Panu, prostujcie ścieżki dla Niego; 

wszyscy ludzie ujrzą zbawienie Boże. 

SŁOWA EWANGELII WEDŁUG ŚW. MATEUSZAMt 3,1–12 

W owym czasie wystąpił Jan Chrzciciel i głosił na Pustyni Judzkiej te słowa: 

„Nawróćcie się, bo bliskie jest królestwo niebieskie”. Do niego to odnosi 

się słowo proroka Izajasza, gdy mówi: 

„Głos wołającego na pustyni: Przygotujcie drogę Panu, prostujcie ścieżki 

dla Niego”. 

Sam zaś Jan nosił odzienie z sierści wielbłądziej i pas skórzany około 

bioder, a jego pokarmem była szarańcza i miód leśny. 

Wówczas ciągnęły do niego Jerozolima oraz cała Judea i cała okolica 

nad Jordanem. Przyjmowano od niego chrzest w rzece Jordanie, wyznając 

przy tym swe grzechy. 

A gdy widział, że przychodzi do chrztu wielu spośród faryzeuszów 

i saduceuszów, mówił im: „Plemię żmijowe, kto wam pokazał, jak uciec 

przed nadchodzącym gniewem? Wydajcie więc godny owoc nawrócenia, 

a nie myślcie, że możecie sobie mówić: »Abrahama mamy za ojca«, 

bo powiadam wam, że z tych kamieni może Bóg wzbudzić dzieci 

Abrahamowi. Już siekiera do korzenia drzew jest przyłożona. Każde więc 

drzewo, które nie wydaje dobrego owocu, będzie wycięte i w ogień 

wrzucone. 

Ja was chrzczę wodą dla nawrócenia; lecz Ten, który idzie za mną, 

mocniejszy jest ode mnie; ja nie jestem godzien nosić Mu sandałów. 

On was chrzcić będzie Duchem Świętym i ogniem. Ma On wiejadło w ręku 

i oczyści swój omłot: pszenicę zbierze do spichrza, a plewy spali w ogniu 

nieugaszonym”. 

PATRON TYGODNIA: ŚW. JAN ALMOND, MĘCZENNIK 
Urodził się ok. 1577 w Allerton koło Liverpoolu, w rodzinie katolickiej. 

Będąc nastolatkiem przebywał w Irlandii, po czym wysłany został na studia 
do Rheims, a stamtąd w wieku 20 lat udał się do Rzymu, do koledżu angielskiego, 
szkoły i seminarium kształcącego angielskich kapłanów. 

Na zakończenie studiów publicznie bronił tez pracy 
dyplomowej, pokrywającej kurs filozofii i teologii. 
Przewodniczący kardynałowie Baroniusz i Tarugi 
serdecznie pogratulowali nowemu absolwentowi… 

Ok. 1601 przyjął święcenia kapłańskie. 

Niedługo potem, w 1602, przedostał się do Anglii… 

Pierwszy raz aresztowano go – pod zarzutem pełnienia 
posługi kapłańskiej - w 1608. Nie jest jasne czy został 
zwolniony, czy też uciekł… 

Cztery lata później został ponownie uwięziony w New-
gate. Tym razem – po dziewięciu miesiącach w strasz-
nych warunkach - stanął przed sądem… 

Odmówił podpisania Przysięgi Wierności (Oath of Alle-
giance) królowi Jakubowi I w formie, którą mu przedłożono. Z pełną pokorą, 
przygotowany na śmierć za wiarę, za Chrystusa, który oddał życie za niego, 
odważnie potępiał grzech zbijając wszelkie argumenty oskarżycieli. 

Wszystko - w oczach ludzkich – na darmo: skazano go na śmierć. 

Ale nie w oczach Boga. Pod koniec 1612 przewieziono go na miejsce straceń 
w Tyburn. W ostatnich słowach mówił: „Dla tych, którzy nie biorą śmierci 
pod uwagę, samo życie jest śmiercią… A życie godne to droga – przez śmierć – 
ku życiu wiecznemu…”. 

Umarł „powieszony, rozciągnięty i poćwiartowany” („hanged, drawned 

and quartered”), z imieniem Jezusa na wargach… 

Beatyfikowany został w 1929 przez Piusa XI. Kanonizował go, wraz z 40 innymi 
męczennikami angielskimi i walijskimi Paweł VI w 1970. 

il.: ŚW. JAN ALMOND; źródło: saints.sqpn.com (uroczystość 5 grudnia) 

http://www.swzygmunt.knc.pl/
http://www.nga.gov/fcgi-bin/tinfo_f?object=59908
http://saints.sqpn.com/saint-john-almond/
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INFORMACJE PARAFIALNE 
 Trwa ADWENT, czas oczekiwania i przygotowania na Naro-

dzenie Chrystusa - Boże Narodzenie! 

 RORATY odprawiane są w dni powszednie o 7:00. 
W sposób szczególny zapraszamy! dzieci i młodzież 

ze szkół podstawowych i gimnazjalnych. Jest okazja 
do wspólnego przeżywania ADWENTU i podejmowania 
adwentowych zadań. Przychodząc przynosimy ze sobą 
lampiony lub świece, symbolizujące rozpraszanie 
ciemności. Prawdziwym Światłem rozpraszającym 
ciemności zła i grzechu jest Chrystus, na którego 
przyjście się przygotowujemy! 

 5-7.XII (niedziela-wtorek): Tradycyjne 40-GODZINNE NABOŻEŃSTWO 

EUCHARYSTYCZNE połączone z REKOLEKCJAMI ADWENTOWYMI, 
które w tym roku prowadzi ks. Aleksander Aoudi GOLIKE. 
Program – obok. Gorąco zachęcamy! do udziału w tym 
duchowym przygotowaniu na Święta Bożego Narodzenia. 

 5.XII (niedziela): Dzień modlitwy za Kościół na Wschodzie. 
Wszelkie problemy nękające ten Kościół polecamy! 

modlitwom wszystkich Parafian. Po Mszach św. ministranci 
zbierają ofiary do puszek z przeznaczeniem na pomoc 
Kościołowi na Wschodzie. 

 5.XII (niedziela) i 12.XII (niedziela): W związku z końcem 

wymiany banknotów i bilonu sprzed reformy denominacyj-
nej z 1995 r. kard. Kazimierz NYCZ zwraca się z prośbą o dar 
- przekazanie „starych” pieniędzy na potrzeby Caritas. 

Pieniądze można składać w zakrystii po Mszach św. 
 6.XII (poniedziałek): Z racji rekolekcji spotkanie kandydatów 

do bierzmowania jest odwołane. Kandydaci z grupy I przy-
chodzą na najbliższe spotkanie do grupy II lub grupy III. 
Co nie zwalnia z obowiązku uczestniczenia w rekolekcjach! 

 11.XII (sobota): 
 WYPOMINKI o 17:15 i o 18:00 Msza św. za zmarłych 

polecanych w WYPOMINKACH. 

 Rada Rodziców Zespołu Szkół nr 4 w Słomczynie zapra-
sza na Jarmark Świąteczny od 15:00 do 19:00. W pro-
gramie: świąteczna kafeteria, wspólne śpiewanie kolęd, 
własnoręcznie zrobione ozdoby choinkowe, a także 
zbiórka żywności dla parafialnego Caritasu na paczki 

świąteczne dla potrzebujących rodzin z naszej parafii. 
 12.XII (niedziela): Spotkanie dzieci klas II przygotowujących 

się do I Komunii św. i ich rodziców o 18:00. 
 Opłatki są do nabycia w kościele, przy stoliku pod chórem. 
 Parafialny zespół Caritas, wzorem lat ubiegłych, prowadzi 

sprzedaż ręcznie wykonanych pocztówek świątecznych. 
Pocztówki, w cenie 5.- zł, wyłożone są na stoliku 
przy ołtarzu Matki Bożej Nieustającej Pomocy. Dochód 
ze sprzedaży przeznaczony zostanie na potrzeby 
najuboższych dzieci z naszej parafii. Za wszystkie ofiary 
– serdeczne Bóg zapłać! 

 Parafialny Zespół Caritas prowadzi adwentową zbiórkę 

żywności dla najuboższych rodzin z parafii. Zbierane są 
produkty o przedłużonym terminie ważności (mąka, 
cukier, ryż, kasza, makaron, konserwy, słodycze, itp.) 
Tradycyjnie zbiórka odbywa się w obu szkołach znaj-
dujących się na terenie parafii i w kościele. Za wszystkie 
dary - serdeczne Bóg zapłać! 

 Pamiętajmy o RODZINNYM KONKURSIE SZOPEK, z finałem 
19.XII (niedziela)! Prace prosimy przynosić od 12.XII (niedziela) 
do 18.XII (sobota), do 18:00. 

 26.XII (niedziela): W niedzielę Świętej Rodziny na sumę 
zapraszamy! w sposób szczególny wszystkie małżeństwa, 

które w tym roku obchodziły jubileusze 5, 10, 15, 20, 25, 
30, 35, 40, 45, 50, 55, 60 i 65 lecie swojego małżeństwa. 

 Chrzty w grudniu w 1szy (25.XII) i 2gi (26.XII) dzień Świąt 

Bożego Narodzenia, na Mszy św. o 12:00. Zgłoszenia 

do 18.XII w kancelarii. Przygotowanie dla rodziców i chrze-
stnych 19.XII po sumie, w kościele. 

 Zachęcamy do lektury prasy i wydawnictw katolickich! 

INTENCJE MSZALNE I MODLITEWNE 

6.XI 
(poniedziałek) 

700  

1030 
† Ewy, Jana, Rozalii, Andrzeja, Marcelego, Henryki, 

Ludwika NOGALÓW 

1800 † Marianny NALEŻYTEJ 

7.XI 
(wtorek) 

700  

1030 
† Józefy, Józefa, Stefanii, Szczepana, Tadeusza 

KANABUSÓW 

1545  

1800 
W intencji Honoraty, z prośbą o Boże błogosławieństwo 

i wszelkie potrzebne łaski 

8.XII 
(środa) 

700  

1800 
† Czesława, Anny, Władysława KŁOSZEWSKICH, 

Marii i Stanisława WIŚNIEWSKICH 

9.XII 
(czwartek) 

700  

1800  

10.XII 
(piątek) 

700  

1800  

11.XII 
(sobota) 

700 † Antoniego, Marianny, Antoniego MATYJASIAKÓW 

1715 MODLITWA WYPOMINKOWA 

1800 † zmarłych polecanych w ROCZNYCH WYPOMINKACH 

13.XII 
(niedziela) 

845 † Bernarda BARANA, w 11tą rocznicę śmierci 

1030 
† Józefa OŁYNY, w 2gą rocznicę śmierci, 

zmarłych z rodzin OŁYNÓW i KANABUSÓW 

1200 
† Marcelego LATOSZKA, w 100ną rocznicę urodzin, 

Franciszki i Józefa LATOSZKÓW, 

rodzeństwa i pozostałej rodziny 

1800 
† Franciszki, Antoniego i Ryszarda KORNASZEWSKICH 

Jerzego LATOSZKA 

PROGRAM 40-GODZINNEGO NABOŻEŃSTWA EUCHARYSTYCZNEGO 

REKOLEKCJE: KS. DR ALEKSANDER AOUDI GOLIKE 

 5.XII (niedziela), IIGA
 NIEDZIELA ADWENTU: 

 8:45, 12:00, 18:00  Msze św. dla DOROSŁYCH 
 10:30  Msza św dla GIMNAZJUM i SZKOŁY ŚREDNIEJ 

Uwaga: Kandydaci do bierzmowania przychodzą na 10:30; ucznio-

wie szkół podstawowych - z rodzicami - na wybraną godzinę. 
 13:00  Różaniec i spotkanie Kół Żywego Różańca 
 13:00 – 15:30  ADORACJA NAJŚWIĘTSZEGO SAKRAMENTU 
 15:00  Koronka do Bożego Miłosierdzia 

 6.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 

 19:00  Nabożeństwo adoracyjno-pokutne ze spowiedzią 
dla młodzieży z III KL. GIMNAZJUM i SZKOŁY ŚREDNIEJ 

 7.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 
SPOWIEDŹ (DLA DOROSŁYCH) 

 6.XII (poniedziałek)  9:45 – 11:00, 17:15 – 18:30 

 codziennie  ½ godz. przed każdą Mszą św. 

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

poniedziałek - piątek 08:00–09:30, 17:00–19:00 

soboty, niedziele i święta: Nieczynna 

WWW www.swzygmunt.knc.pl 
 

KSIĘŻA Proboszcz Jacek DZIKOWSKI, Wikariusz Dariusz KIJ 
SEW 
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