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„Z biegiem roku Kościół odsłania całe Misterium CHRYSTUSA, począwszy od Wcielenia i Narodzenia aż do Wniebowstąpienia, do dnia Zesłania DUCHA ŚWIĘTEGO 

oraz oczekiwania błogosławionej nadziei i przyjścia PAŃSKIEGO”Sobór Watykański II, konst. Sacrosanctum Concilium, 102. [KKK, 1194] 

DRUGA NIEDZIELA ADWENTU 

 
JAN CHRZCICIEL NAUCZAJĄCY NA PUSTYNI: MOLA, Piotr Franciszek (1612, Coldrerio – 1666, Rzym), ok. 1640, olejny na płótnie, 

54×70 cm, National Gallery, Londyn; źródło: www.nationalgallery.org.uk 

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 (125), 1-2ab. 2cd-4. 5-6 (R.: 3) 

REFREN: PAN BÓG uczynił wielkie rzeczy dla nas 

Gdy PAN odmienił los Syjonu, 

wydawało nam się, 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 JEZUSA 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 się staną prostymi, 

a wyboiste drogami gładkimi. 

I wszyscy ludzie ujrzą zbawienie BOŻE”. 

PATRON TYGODNIA: BŁ. KAZIMIERZ SYKULSKI, MĘCZENNIK 
Urodził się 29.XII.1882 w Końskich jako 9 dziecko 
Michała i jego drugiej żony, Tekli z Cybińskich. 

Uczył się Progimnazjum Miejskim w Sandomierzu. 

Od 1899 studiował w sandomierskim Seminarium 
Duchownym i 2.VII.1905 otrzymał święcenia 
kapłańskie. Następnie studiował w katolickiej 
Akademii Duchownej w Sankt Petersburgu. 

Nabyta wiedza przydała się w pracy dusz-
pasterskiej, do której posiadał specjalne powołanie, 
w szczególności dar krasomówczy… 

Po powrocie posługiwał w Radomiu i w Skarżysku 
Kamiennej-Bzinie, gdzie szczególnie interesował 
się rozwojem polskiego szkolnictwa. I to dzięki 
tej działalności po odzyskaniu niepodległości został 
posłem do Sejmu Ustawodawczego - Konstytuanty 
- funkcjonującego w latach 1919-1922. 

W jednym z przemówień mówił: 

„Ojczyzno, matko nasza umiłowana! 
My nieodrodni synowie twoi, potomkowie duchów wielkich i świętych, 

oświadczamy uroczyście wobec BOGA i wobec świata, 
że ciebie Polsko położyliśmy na początku wesela naszego, 

że poza tobą nie masz dla nas szczęścia, 

a w tobie cała nasza pomyślność i wszystko nasze kochanie na ziemi.” 

Następnie był pierwszym proboszczem parafii pw. Opieki Najświętszej Maryi Panny 
w Radomiu, by w 1929 zostać proboszczem parafii pw. św. Mikołaja w Końskich. 

Gdy 1.IX.1939 Niemcy zaatakowały Rzeczpospolitą organizował pomoc ofiarom 
wojny, za co już 8.IX.1939 Niemcy go aresztowali. Tym razem go wypuścili… 
Podwoił wysiłki. Organizował komitety pomocy i stacje Opieki nad Matką i Dziec-
kiem. W Końskich działały dwie założone przez niego darmowe kuchnie… 

Ale 8.XI.1939 został ponownie aresztowany, jako zakładnik przed świętem 11.XI… 

Zwolniony dalej kontynuował działalność charytatywną, kaznodziejską i dusz-
pasterską. Ostrzegano go, że Niemcy bacznie się mu przyglądają, ale nie rezyg-
nował. 16.VIII.1941, podczas odpustu mówił: „Wiem, że śmierć mnie wkrótce 
spotka i z tą myślą jestem już oswojony… dokończenie na odwrocie 

http://www.swzygmunt.knc.pl/
http://www.nationalgallery.org.uk/paintings/pier-francesco-mola-saint-john-the-baptist-preaching-in-the-wilderness
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INFORMACJE PARAFIALNE 
 9.XII (niedziela): Dzień modlitwy za Kościół na Wschodzie. 

Wszelkie problemy nękające ten Kościół polecamy! 

modlitwom wszystkich Parafian. Po Mszach św. ministranci 
zbierają ofiary na pomoc Kościołowi na Wschodzie. 

 Trwa ADWENT, czas duchowego przygotowania do jak naj-
głębszego przeżycia Świąt Narodzenia Pańskiego. 

 RORATY w dni powszednie o 700. W sposób szczególny za-

praszamy! dzieci i młodzież ze szkół podstawowych i gimna-

zjalnych. Jest to okazja do wspólnego przeżywania ADWENTU 
i podejmowania adwentowych zadań. Przynieśmy ze sobą 
lampiony lub świece, symbolizujące rozpraszanie ciemności 
i gotowość nas przyjście PANA. Prawdziwym ŚWIATŁEM 
rozpraszającym ciemności zła i grzechu jest CHRYSTUS, 
na którego przyjście się przygotowujemy! 

 Przy stoliku pod chórem są do nabycia opłatki. 
 Parafialny Zespół Caritas zbiera produkty żywnościowe 

i artykuły chemiczne dla najuboższych rodzin z naszej 
parafii. Kosz do składania darów jest wystawiony przy 
ołtarzu Matki Bożej Nieustającej Pomocy. 
Za wszystkie dary - serdeczne Bóg zapłać! 

 Caritas prowadzi sprzedaż świec wigilijnych i ręcznie 

wykonanych pocztówek świątecznych. Świece można 
nabyć w lewej nawie; pocztówki wyłożone są na stoliku 
przy ołtarzu Matki Bożej Nieustającej Pomocy. 

 9, 16.XII (niedziele): Kiermasz świąteczny PZ Caritas. Bę-

dzie można zakupić sianko na stół wigilijny, stroiki, i oz-
doby świąteczne. Dochód przeznaczony zostanie na wy-
jazd zimowy dla najuboższych dzieci z parafii. Zapraszamy! 

 10.XII (poniedziałek): O 1900 spotkanie II grupy kandydatów 

przygotowujących się do Sakramentu Bierzmowania. 
 16-18.XII (niedziela-wtorek): Tradycyjne 40-GODZINNE NABO-

ŻEŃSTWO EUCHARYSTYCZNE połączone z REKOLEKCJAMI 

ADWENTOWYMI, które w tym roku poprowadzi ks. Grzegorz 
Gołąb z parafii pw. św. Stanisława w Skierniewicach. Podejmij-

my! wysiłek takiego uporządkowania swojego czasu, aby 

znaleźć możliwość udziału w tych duchowych ćwiczeniach. 
Program nabożeństwa i rekolekcji – obok… 

 16.XII (niedziela): Po Mszy św. o 1800 spotkanie rodziców 
dzieci pierwszokomunijnych. 

 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, 65-lecia, etc., swojego małżeństwa. 

 Podczas ferii zimowych organizowane są dwa obozy narciarskie: 
 Ksiądz wikariusz organizuje obóz w Kościelisku, w dniach 

2-9.II.2013. Zainteresowanych prosimy o kontakt! 
 Parafialny Zespół Caritas organizuje obóz, na który chce 

zabrać 15 dzieci z rodzin ubogich. Koszt obozu: 850 zł. 
Konto PZ Caritas: 

Parafia Rzymskokatolicka św. Zygmunta, ul. Wiślana 85, 05-507 Słomczyn 
PKO S.A. VII O. w Warszawie, nr r-ku 51 1240 1109 1111 0010 1498 1185 

Tych, którzy mogą wspomóc te inicjatywy, prosimy! o wpłaty 

na konta parafialne lub bezpośrednio do organizatorów. 
 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 15.XII w kancelarii. Przygotowanie 
dla rodziców i chrzestnych 16.XII po sumie, w kościele. 

ODESZLI 
W ostatnim czasie odszedł z naszego grona: 

śp. Stanisław Tadeusz SZLĄZAK  25.XI.2012 l. 78 

Wieczne odpoczywanie racz Mu dać Panie! 

INTENCJE MSZALNE I MODLITEWNE 

10.XII 
(poniedziałek) 

700  

1800  

11.XII 
(wtorek) 

700  

1800  

12.XII 
(środa) 

700  

1800 † Stefanii i Ryszarda MOSKALEWICZÓW 

13.XII 
(czwartek) 

700  

1800  

14.XII 
(piątek) 

700  

1800  

15.XII 
(sobota) 

700  

1800 † Wandy i Józefa OSUCHÓW, zmarłych z rodzin OSUCHÓW 

16.XII 
(niedziela) 

845 
† Jerzego ANUSZEWSKIEGO 

zmarłych z rodzin ANUSZEWSKICH i MARCÓW 

1030 † Zygmunta ŁOPACIŃSKIEGO, w 19 rocznicę śmierci 

1200 w intencji PARAFIAN 

1800 
† Marianny i Tadeusza KANABUSÓW 

zmarłych z rodzin NOGALÓW i KANABUSÓW 

PROGRAM 40-GODZINNEGO NABOŻEŃSTWA EUCHARYSTYCZNEGO 

 16.XII (niedziela), IIICIA
 NIEDZIELA ADWENTU 

 845, 1200, 1800  Msze św. z nauką rekolekcyjną 
dla DOROSŁYCH 

 1030  Msza św. z nauką rekolekcyjną 
dla GIMNAZJUM i SZKOŁY ŚREDNIEJ 

Uwaga: SZKOŁY PODSTAWOWE - z rodzicami (na wybraną godzinę) 

 1300 – 1530  OSOBISTA ADORACJA 

NAJŚWIĘTSZEGO SAKRAMENTU 
 1300  Modlitwa Różańcowa 
 1500  Koronka do BOŻEGO MIŁOSIERDZIA 

 17.XII (poniedziałek) 

 700  RORATY i wystawienie NAJŚWIĘTSZEGO SAKRAMENTU 

 745–1030, 1630–1800  OSOBISTA ADORACJA 

NAJŚWIĘTSZEGO SAKRAMENTU 
 1030  Msza św. z nauką rekolekcyjną dla DOROSŁYCH 
 1500  Koronka do BOŻEGO MIŁOSIERDZIA 
 1800  Msza św. z nauką rekolekcyjną 

dla DOROSŁYCH i MŁODZIEŻY 

 18.XII (wtorek) 

 700  RORATY i wystawienie NAJŚWIĘTSZEGO SAKRAMENTU 

 745–1030, 1630–1800  OSOBISTA ADORACJA 

NAJŚWIĘTSZEGO SAKRAMENTU 
 1030  Msza św. z nauką rekolekcyjną dla DOROSŁYCH 
 1500  Koronka do BOŻEGO MIŁOSIERDZIA 
 1800  Wspólna Msza św. dla DOROSŁYCH i MŁODZIEŻY 

na zakończenie Nabożeństwa i rekolekcji 
SPOWIEDŹ (DLA DOROSŁYCH, MŁODZIEŻY I DZIECI) 

 17.XII (poniedziałek)  945 – 1100, 1715 – 1830 

 codziennie  ½ godz. przed każdą Mszą św. 

PATRON TYGODNIA: BŁ. KAZIMIERZ SYKULSKI, MĘCZENNIK, dok. 
ale przyznam, iż nie wiem jak ja przetrzymam męczeństwo”…1.X.1941 został 
przez gestapo aresztowany po raz trzeci. Ostatecznie. 

Zawieziono go do więzienia w Radomiu. „Bili mnie strasznie, ale nikogo nie zdra-
dziłem”, miał powiedzieć… Pytany o członków podziemia mówił: „z konfesjonału 
wiem kto należał, ale jestem księdzem katolickim i tajemnicy spowiedzi nie zdra-
dzę”… Po każdym przesłuchaniu miał zakrwawioną twarz, koszulę… 

Sąd Doraźny skazał go na śmierć. Gubernator dystryktu, Ernst Kundt, obiecał 
jednakże bpowi Lorkowi, że zamieni karę na obóz koncentracyjny… 

I rzeczywiście, wywieziono go do niemieckiego obozu koncentracyjnego 
Auschwitz-Birkenau, gdzie otrzymał numer obozowy 21962. 

„Na izbie panowały stosunki podłe. Przełożony […] izby kopnął kiedyś […] 

ks. Sykulskiego. Spaliśmy wtedy na podłodze […]. Spokojnie to zniósł, tylko 
spostrzegłem, jak usta poruszały się w modlitwie” – wspominał współwięzień… 

Rzetelność niemiecka urzeczywistniła się już po dwóch miesiącach, 11.XII.1941. 
„[…] Rano na apelu wywołano [go]. Nie poszedł do pracy. […] został jako ofiara. 
Wiedzieliśmy, co znaczą te wywoływania…” – zaświadczył współwięzień. 

Na śmierć szedł ze spokojem. „Jeżeli BÓG żąda ode mnie takiej ofiary dla dobra 
Kościoła i Ojczyzny, to ja chętnie ją składam”, miał powiedzieć na pożegnanie… 

O 15
18

 został rozstrzelany. Ciało spalono w krematorium… 

Męczeństwo „przetrzymał” – wbrew obawom – godnie… 

13.VI.1999 w Warszawie został beatyfikowany przez Jana Pawła II, w grupie 
108 polskich męczenników II wojny światowej. (uroczystość 11 grudnia) 

il. na poprzedniej stronie: KAZIMIERZ SYKULSKI, obraz współczesny; źródło:: lublin.werbisci.pl 

MSZE ŚW. 
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://lublin.werbisci.pl/bl_o_Alojzy_Liguda.html
http://www.swzygmunt.knc.pl/

