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Pismo święte nazywa […] tajemnicze odnowienie [na końcu świata], które przekształci ludzkość i świat, „nowym niebem i nową ziemią”2 P 3,13, Por. Ap 21, 1. Będzie 

to ostateczna realizacja zamysłu Bożego, „aby wszystko na nowo zjednoczyć w Chrystusie jako Głowie: to, co w niebiosach, i to, co na ziemi”Ef 1,10. [KKK, 1043] 

DRUGA NIEDZIELA ADWENTU 
Z KSIĘGI PROROKA IZAJASZAIz 40, 1-5.9-11 

»Pocieszcie, pocieszcie mój lud!« mówi wasz Bóg. 

„Przemawiajcie do ser-

ca Jeruzalem i wołajcie 

do niego, że czas jego 

służby się skończył, 

że nieprawość jego od-

pokutowana, bo ode-

brało z ręki Pana karę 

w dwójnasób za wszys-

tkie swe grzechy”. 

Głos się rozlega: „Przy-

gotujcie na pustyni dro-

gę dla Pana, wyrównaj-

cie na pustkowiu gości-

niec naszemu Bogu! 

Niech się podniosą wszy-

stkie doliny, a wszystkie 

góry i wzgórza obniżą; 

równiną nie-chaj się 

staną urwiska, a strome 

zbocza niziną gładką. 

Wtedy się chwała Pana 

objawi, zobaczy ją wsze-

lkie ciało, bo powie-

działy to usta Pana”. 

Wstąpże na wysoką 

górę, zwiastunko dobrej 

nowiny w Syjonie! Pod-

nieś mocno twój głos, 

zwiastunko dobrej nowiny w Jeruzalem! Podnieś głos, nie bój się! Powiedz 

miastom judzkim: „Oto wasz Bóg!”. 

Oto Pan, Bóg, przychodzi z mocą i ramię Jego dzierży władzę. Oto Jego na-

groda z Nim idzie i przed Nim Jego zapłata. 

Podobnie pasterz pasie swą trzodę, gromadzi ją swoim ramieniem, 

jagnięta nosi na swej piersi, owce karmiące prowadzi łagodnie. 

PSALM RESPONSORYJNYPs 85, 9ab-10,11-12,13-14 

REFREN: Okaż swą łaskę i daj nam zbawienie 

Będę słuchał tego, co mówi Pan Bóg: 

oto ogłasza pokój ludowi i świętym swoim. 

Zaprawdę bliskie jest Jego zbawienie dla tych, którzy się Go boją, 

i chwała zamieszka w naszej ziemi. 

Spotkają się ze sobą łaska i wierność, 

ucałują się sprawiedliwość i pokój. 

Wierność z ziemi wyrośnie, 

a sprawiedliwość spojrzy z nieba. 

Pan sam obdarzy szczęściem, 

a nasza ziemia wyda swój owoc. 

Przed Nim będzie kroczyć sprawiedliwość, 

a śladami Jego kroków zbawienie. 

Z DRUGIEGO LISTU ŚWIĘTEGO PIOTRA APOSTOŁA2 P 3, 8-14 

Umiłowani, niech to jedno nie będzie dla was tajne, że jeden dzień u Pana 

jest jak tysiąc lat, a tysiąc lat jak jeden dzień. Nie zwleka Pan z wy-

pełnieniem obietnicy, bo niektórzy są przekonani, że Pan zwleka, ale On 

jest cierpliwy w stosunku do was. Nie chce bowiem niektórych zgubić, 

ale wszystkich doprowadzić do nawrócenia. Jak złodziej zaś przyjdzie dzień 

Pański, w którym niebo ze świstem przeminie, gwiazdy się w ogniu 

rozsypią, a ziemia i dzieła na niej zostaną spalone. 

Skoro to wszystko w ten sposób ulegnie zagładzie, to jakimi winniście 

być wy w świętym postępowaniu i pobożności, gdy oczekujecie i staracie 

się przyspieszyć przyjście dnia Bożego, który sprawi, że niebo zapalone 

pójdzie na zagładę, a gwiazdy w ogniu się rozsypią. Oczekujemy jednak, 

według obietnicy, nowego nieba i ziemi nowej, w których będzie mieszkała 

sprawiedliwość. Dlatego, umiłowani, oczekując tego, starajcie się, aby On 

was zastał bez plamy i skazy, w pokoju. 

AKLAMACJAŁk 3,4.6 Alleluja, Alleluja, Alleluja 

Przygotujcie drogę Panu, prostujcie ścieżki dla Niego; 

wszyscy ludzie ujrzą zbawienie Boże. 

SŁOWA EWANGELII WEDŁUG ŚW. MARKAMk 1, 1-8 

Początek Ewangelii o Jezusie Chrystusie, Synu Bożym. Jak jest napisane 

u proroka Izajasza: »Oto Ja posyłam wysłańca mego przed Tobą; 

on przygotuje drogę Twoją. Głos wołającego na pustyni: Przygotujcie drogę 

Panu, prostujcie ścieżki dla Niego«. 

Wystąpił Jan Chrzciciel na pustyni i głosił chrzest nawrócenia 

na odpuszczenie grzechów. Ciągnęła do niego cała judzka kraina 

oraz wszyscy mieszkańcy Jerozolimy i przyjmowali od niego chrzest 

w rzece Jordan, wyznając przy tym swe grzechy. 

Jan nosił odzienie z sierści wielbłądziej i pas skórzany około bioder, a żywił 

się szarańczą i miodem leśnym. I tak głosił: „Idzie za mną mocniejszy 

ode mnie, a ja nie jestem godzien, aby się schylić i rozwiązać rzemyk 

u Jego sandałów. Ja chrzciłem was wodą, On zaś chrzcić was będzie 

Duchem Świętym”. 

il. po lewej: JAN CHRZCICIEL NA PUSTYNI, PIAZZA, Marcin, z Lodi (1475/80, Lombardia - 1523), 1513-22, 
olejny na desce, 69.2×52.1 cm, National Gallery, Londyn; źródło: www.nationalgallery.org.uk 

PATRON TYGODNIA: BŁ. NARCYZ PUTZ, MĘCZENNIK 
Urodził się w 1877 w Sierakowie, w Wiel-
kopolsce. Studiował na seminarium ducho-
wnym w Poznaniu. Święcenia kapłańskie 
otrzymał w Gnieźnie w 1902. 

Wikariuszem był w Boruszynie, Obrzycku, 
Szamotułach i Wronkach. Był to zabór 
niemiecki a Narcyz udzielał się w polskich 
stowarzyszeniach i wygłaszał odczyty z hi-
storii Polski, występował przeciwko 
wywłaszczaniu polskiej ziemi… 

Proboszczem został najpierw w parafii 
Mądre, a potem w Ludzisku. Tam 
„organizuje powstańców, z którymi pośpie-
szył na pomoc w oswobodzeniu przez nich 
Inowrocławia w 1919 roku”. 

Od 1920 służył w parafii Najświętszego 
Serca Pana Jezusa w Bydgoszczy. Był jej, 
zamieszkałej początkowo głównie przez Niem-
ców, skutecznym polonizatorem – Polacy 

dopiero po 1920 zaczęli tam napływać: zapoczątkował tzw. kolędę, organizował 
polskie duszpasterstwo, zlikwidował kazania po niemiecku… 

W 1925 został proboszczem parafii św. Wojciecha w Poznaniu. Odrestaurował 
kościół, stworzył nowe parafie i wybudował nowe kościoły: na Winiarach, na So-
łaczu i Naramowicach. Jak dawniej organizował kolonie dla dzieci, pomagał 

biednym, prowadząc m.in. tanie kuchnie… 

Był też redaktorem poznańskich pism parafialnych. Uczestniczył w życiu 
politycznym i społecznym (był m.in. radnym miejskim, członkiem zwyczajnym 
Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk). 

Po najeździe Niemiec na Polskę już 4.X.1939 został aresztowany przez gestapo. 
Zwolniono go po 2 tygodniach. Ale 9.XI.1939 Niemcy ponownie go aresztowali 
i osadzili w osławionym Forcie VII w Poznaniu, gdzie pijani niemieccy SS-mani 
nawet w nocy go bili i grozili bronią, pastwili się nad nim. Rodzina próbowała 
interweniować, ale Niemcy mieli odpowiedzieć, nawiązując do wcześniejszej 
działalności kapłana: „Proszę przypomnieć sobie Bydgoszcz”… 

24.IV.1940 został przewieziony do KL Dachau. Został numerem 22064. 
Ten kapłan, chory na serce, bez nerki, przez jakiś czas pracował w kamie-
niołomach! A po kryjomu organizował modlitwy i nabożeństwa. Nazywano go 
„hetmanem duchowym”, który „pocieszał i podnosił na duchu swoim optymizmem 
i radosnym przyjmowaniem doświadczenia Bożego.”

ks. Gerard Mizgalski
. 

Jeden ze świadków wspominał: „widzę dziś jeszcze staruszka maszerującego 
w zwartej kolumnie na plac apelowy. Był zawsze uśmiechnięty”

Czesław Narocki
… 

W ostatnim liście do siostry (29.XI.1942) dziękując za paczkę, pisał: „Niech Bóg 
ci wynagrodzi. To była Boża uczta”. 

Do Pana odszedł w Dachau, 5.XII.1942. Ostatnim zabiegiem w niemieckim 
„szpitalnym” baraku miał być dany ks. Narcyzowi zastrzyk … benzyny

ks. G. izgalski
… 

Ciało spalono w obozowym krematorium. 

Po wojnie, na tablicy mu poświęconej, umieszczono wesz – kiedyś, gdy po po-
wrocie z odwiedzin u biednych znaleziono takową na jego sutannie, miał po-
wiedzieć, iż jest dla niego „najważniejszym orderem”… 

13.VI.1999 został beatyfikowany w Warszawie przez Jana Pawła II w grupie 
108 męczenników, ofiar II wojny światowej. (uroczystość 5 grudnia) 

il. BŁ. NARCYZ PUTZ, OLEKSIAK, Jerzy (), kościół św. Wojciecha, Poznań; źródło: jerzy-oleksiak.pl 

http://www.swzygmunt.knc.pl/
http://www.nationalgallery.org.uk/paintings/martino-piazza-saint-john-the-baptist-in-the-desert
http://jerzy-oleksiak.pl/portrety
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INFORMACJE PARAFIALNE 
 4.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. 

 4-6.XII (niedziela-wtorek): Tradycyjne 40-GODZINNE NABOŻEŃ-

STWO EUCHARYSTYCZNE połączone z REKOLEKCJAMI 

ADWENTOWYMI, które w tym roku prowadzi ks. Rafał 
Kobiałka. Program – obok. Zapraszamy! 

 10.XII (sobota): WYPOMINKI o 17:15 i o 18:00 Msza św. 
za zmarłych polecanych w WYPOMINKACH. 

 11.XII (niedziela): Parafialny Zespół Caritas organizuje 

kiermasz sianka i ozdób świątecznych. Dochód zostanie 
przeznaczony na paczki świąteczne dla ubogich dzieci z na-
szej parafii. 

 Trwa ADWENT, czas oczekiwania i przygotowania na Naro-

dzenie Chrystusa. 
 RORATY odprawiane są w dni powszednie o 7:00. 

W sposób szczególny zapraszamy! dzieci i młodzież ze szkół 

podstawowych i gimnazjalnych. Jest to okazja do wspól-
nego przeżywania ADWENTU i podejmowania adwentowych 
zadań. Przychodząc przynosimy ze sobą lampiony lub świe-
ce, symbolizujące rozpraszanie ciemności i gotowość nas 
przyjście Pana. Prawdziwym Światłem rozpraszającym 
ciemności zła i grzechu jest Chrystus, na którego przyjście 
się przygotowujemy! 

 U p. Organisty można nabywać opłatki wigilijne. 
 W czasie ADWENTU Parafialny Zespół Caritas prowadzi: 

 zbiórkę produktów dla najuboższych rodzin z parafii. 
Do kosza wystawionego przy ołtarzu Matki Bożej 
Nieustającej Pomocy zbierane są towary o prze-
dłużonym terminie ważności (mąka, cukier, ryż, 
kasza, makaron, konserwy, słodycze, przyprawy, itp.) 
oraz artykuły chemiczne. 

 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. 

 sprzedaż świec wigilijnych, w cenie 8 zł za sztukę 
(w bocznej nawie, przy wyjściu z kościoła). 

Za wszystkie dary - serdeczne Bóg zapłać! 
 26.XII (poniedziałek): W drugi dzień Świąt Narodzenia 

Pańskiego, w święto św. Szczepana, 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-lecia swojego małżeństwa. 
 Chrzty w grudniu 25.XII, w 1szy dzień Świąt Bożego Naro-

dzenia - na sumie, i 26.XII, w 2gi dzień Świąt - na Mszy św. 

o 10:30. Zgłoszenia do 16.XII w kancelarii. Przygotowanie 
dla rodziców i chrzestnych 18.XII po sumie, w kościele. 

 Dziękujemy! za włączenie się w dzieło konserwacji i remontu 

zabytkowych organów i ofiary, które można składać na tacę, 
bezpośrednio do księży lub na konto parafialne. 

 Zachęcamy do lektury prasy i wydawnictw katolickich! 

WITAMY! 
Do grona członków Kościoła Powszechnego i naszej parafii przyjęta została, 
w Sakramencie Chrztu Świętego: 

27.XI Amelia MIKA, Kawęczyn  

Jam jest Alfa i Omega, mówi Pan Bóg, który jest, który był i który przychodzi, 
Wszechmogący 

ZAPOWIEDZI 
Zapowiedź I: Wojciech Andrzej BRZEZIŃSKI, kawaler z parafii 

tutejszej, i Monika BICZYK, panna z parafii Niepokalanego 
Poczęcia NMP w Górze Kalwarii 

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. Grzegorz Jan RACZYŃSKI  16.XI.2011 l. 30 
śp. Jadwiga GOŁĘBIOWSKA  13.XI.2011 l. 95 
śp. Barbara RAWSKA  12.XI.2011 l. 74 

Wieczne odpoczywanie racz Im dać Panie! 

INTENCJE MSZALNE I MODLITEWNE 

5.XII 
(poniedziałek) 

700  

1030  

1800 † Jadwigi i Stefana JANUSZ, w 3 rocznicę śmierci 

6.XII 
(wtorek) 

700  

1030  

1545  

1800 † Ewy MATYJASIAK, w 1 rocznicę śmierci 

7.XII 
(środa) 

700 w pewnej intencji… 

1800  

8.XII 
(czwartek) 

700  

1800 † Kazimiery FRANKOWSKIEJ, w 1 rocznicę śmierci 

9.XII 
(piątek) 

700  

1800  

10.XII 
(sobota) 

700 † Antoniego, Marianny, Antoniego MATYJASIAKÓW 

1715 WYPOMINKI 

1800 † zmarłych polecanych w rocznych WYPOMINKACH 

11.XII 
(niedziela) 

845 
† Jerzego, Franciszka i Julianny ANUSZEWSKICH, 

Józefa i Marii MARZEC 

1030 † Bernarda BARANA, w 12 rocznicę śmierci 

1200 † Krystyny, Sylwestra i Wojciecha WENCŁAWIAKÓW 

1800 † Haliny DOLATY, Jana i Zofii DOLATÓW 

PROGRAM 40-GODZINNEGO NABOŻEŃSTWA EUCHARYSTYCZNEGO 

 4.XII (niedziela), IIGA
 NIEDZIELA ADWENTU 

 8:45, 12:00, 18:00  Rekolekcje dla DOROSŁYCH 
 10:30  Rekolekcje dla GIMNAZJUM i SZKOŁY ŚREDNIEJ 

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

wie szkół podstawowych - z rodzicami - na wybraną godzinę. 
 13:00 – 15:30  ADORACJA NAJŚWIĘTSZEGO SAKRAMENTU 
 13:00  Modlitwa Różańcowa i spotkanie Kół Żywego 

Różańca 
 15:00  Koronka do Bożego Miłosierdzia 

 5.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 

 6.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 

SPOWIEDŹ (DLA DOROSŁYCH) 
 5.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 

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

