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Święty Jan Chrzciciel jest bezpośrednim poprzednikiem PANAPor. Dz 13, 24, posłanym, by przygotować MU drogiPor. Mt 3, 3. „Prorok NAJWYŻSZEGO”Łk 1, 76 przerasta 

wszystkich prorokówPor. Łk 7, 26, jest ostatnim z nichPor. Mt 11, 13, zapoczątkowuje EwangelięPor. Dz 1, 22; Łk 16, 16, pozdrawia CHRYSTUSA już w łonie matkiPor. Łk 1, 41 

i znajduje radość jako „przyjaciel oblubieńca”J 3, 29, nazywając GO BARANKIEM BOŻYM, „który gładzi grzech świata”J 1, 29. Poprzedzając JEZUSA „w duchu i mocy 

Eliasza”Łk 1, 17, świadczy o NIM swoim przepowiadaniem, swoim chrztem nawrócenia, a w końcu swoim męczeństwemPor. Mk 6, 17-29. [KKK, 523] 

DRUGA NIEDZIELA ADWENTU 

 
ŚW. JAN CHRZCICIEL — VECELLIO, Tycjan ((1490, Pieve di Cadore – 1576, Wenecja) 

ok. 1542, olejny na płótnie, 201×134 cm, Gallerie dell'Accademia, Wenecja; źródło: www.wga.hu 

Z KSIĘGI IZAJASZAIz 40, 1-5. 9-11 

»Pocieszcie, pocieszcie mój lud!» 

mówi wasz BÓG. 

„Przemawiajcie do serca Jeruzalem 

i wołajcie do niego, 

że czas jego służby się skończył, 

że nieprawość jego odpokutowana, 

bo odebrało z ręki PANA karę w dwójnasób 

za wszystkie swe grzechy”. 

Głos się rozlega: 

„Przygotujcie na pustyni drogę dla PANA, 

wyrównajcie na pustkowiu 

gościniec naszemu BOGU! 

Niech się podniosą wszystkie doliny, 

a wszystkie góry i wzgórza obniżą; 

równiną niechaj się staną urwiska, 

a strome zbocza niziną gładką. 

Wtedy się chwała PANA objawi, 

zobaczy ją wszelkie ciało, 

bo powiedziały to usta PANA”. 

Wstąpże na wysoką górę, 

zwiastunko dobrej nowiny w Syjonie! 

Podnieś 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 nagroda 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 (84), 9ab-10. 11-12. 13-14 (R.: 8) 

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 ŚW. 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 wypeł-

nieniem 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 odpusz-

czenie grzechów. Ciągnęła do niego cała judzka kraina oraz wszyscy 

mieszkańcy Jerozolimy i przyjmowali od niego chrzest w rzece Jordanie, 

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”. 

http://www.swzygmunt.knc.pl/
http://www.wga.hu/html_m/t/tiziano/04_1540s/2baptist.html
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INFORMACJE PARAFIALNE 
 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! 

 7.XII (niedziela): II NIEDZIELA ADWENTU. 
 Dzień modlitwy za Kościół na Wschodzie. Polećmy! w mo-

dlitwach problemy nękające ten Kościół BOGU WSZECHMO-
GĄCEMU. Po Mszach św. ministranci zbierają ofiary do pu-
szek z przeznaczeniem na pomoc Kościołowi za naszymi 
wschodnimi granicami. 

 Po Mszy św. o 1030 spotkanie z p. Ewą CZACZKOWSKĄ, 
popularną redaktorką telewizyjną i autorką wielu książek 

o tematyce religijnej, m.in. o kard. Stefanie Wyszyńskim 
(nagroda Fenix 2014), o bł. Jerzym Popiełuszko, 
św. s. Faustynie. Po każdej Mszy św. można nabyć 
książki autorki. 

 7, 14.XII (niedziele): Kiermasz świąteczny parafialnego zespołu 
Caritas. Można zakupić sianko na stół wigilijny, stroiki, i oz-

doby świąteczne. Dochód przeznaczony zostanie na wyjazd 
zimowy dla najuboższych dzieci z parafii. Zapraszamy! 

 8.XII (poniedziałek): Uroczystość NIEPOKALANEGO POCZĘCIA NAJ-
ŚWIĘTSZEJ MARYI PANNY. Msze św. o 700 i 1800. 

 13.XII (sobota): WYPOMINKI o 1720. O 1800 Msza św. za zmar-
łych polecanych w WYPOMINKACH. 

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

 26.XII (piątek): 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. 

 14.XII (niedziela): Poczynając od I NIEDZIELI ADWENTU: 
 w zakrystii lub na stoliku pod chórem można nabyć 

opłatki. 
 parafialny Zespół Caritas: 

 zbiera produkty żywnościowe i artykuły chemiczne. 
Kosz do składania darów jest wystawiony przy ołta-
rzu MATKI BOŻEJ NIEUSTAJĄCEJ POMOCY. 

 prowadzi sprzedaż świec wigilijnych i ręcznie wy-
konanych pocztówek świątecznych. Pocztówki 
wyłożone są na stoliku przy ołtarzu MATKI BOŻEJ 

NIEUSTAJĄCEJ POMOCY. 
 dzieci mogą też składać, w koszu przy ołtarzu MATKI 

BOŻEJ NIEUSTAJĄCEJ POMOCY, swoje zabawki, dzieląc się 
w ten sposób tym, co mają, z dziećmi z rodzin 
ubogich. 

Dary i dochód ze sprzedaży przeznaczone zostaną 
na pomoc dla najuboższych mieszkańców naszej parafii. 
Zbiórka będzie trwała do III niedzieli Adwentu. Za wszy-
stkie dary – serdeczne Bóg zapłać! 

 W dniach 17–24.I.2015, w ferie zimowe, parafia organizuje 
wyjazd na narty, dla dzieci, młodzieży i rodziców. Chętnych 
do zabawy w śnieżnym puchu prosimy o kontakt 
z ks. Darkiem. 

 Chrzty w grudniu 25.XII, w 1. dzień Świąt Bożego Narodzenia 

– na sumie, i 26.XII, w 2. dzień Świąt – na Mszy św. o 1030. 

Zgłoszenia do 19.XII w kancelarii. Przygotowanie dla rodzi-
ców i chrzestnych 21.XII po sumie, w kościele. 

ODESZLI 
W ostatnim czasie odeszła z naszego grona: 

śp. Janina PIETRUSIŃSKA  25.XI.2014 l. 80 

Wieczne odpoczywanie racz Jej dać PANIE! 

INTENCJE MSZALNE I MODLITEWNE 

8.XII 
(poniedziałek) 

700  

1800  

9.XII 
(wtorek) 

700  

1800  

10.XII 
(środa) 

700  

1800  

11.XII 
(czwartek) 

700  

1800 † Marianny i Jana ŁACHÓW 

12.XII 
(piątek) 

700  

1800 
† Wojciecha PINKOSZA, 

Zuzanny i Bolesława PINKOSZÓW, 

Stanisława, Łucji i Zenona RAWSKICH 

13.XII 
(sobota) 

700 w pewnej intencji 

1720 WYPOMINKI 

1800 † zmarłych polecanych w WYPOMINKACH 

14.XII 
(niedziela) 

845 
† Tadeusza i Jerzego ANUSZEWSKICH 

zmarłych z rodzin ANUSZEWSKICH i MARCÓW 

1030 † Dariusza i Jana OLESIŃSKICH 

1200 
† Kazimierza MAGDZIARZA, w 2 rocznicę śmierci, 

rodziców i siostry Zofii 

1800 † Kamila RAWSKIEGO, z racji urodzin 

PATRONKA TYGODNIA: BŁ. DOLORES BROSETA Y BONET, MĘCZENNICA, DOKOŃCZENIE 
Urodziła się w 1892 w miasteczku Bétera, 
ok. 20 km na północ od Walencji. 

Rodzice, Joachim i Maria, robotnicy, mieli 6 dzie-
ci, z których dwoje zmarło w dzieciństwie. 

Od 3 roku życia przebywała w kolegium-interna-
cie prowadzonym przez siostry szarytki. 

Nauki zakończyła w wieku 16 lat i już wówczas 
zdecydowała się wstąpić do szarytek. Przez 
następne 5 lat wszelako pozostała w domu, 
pomagając starzejącej się matce oraz braciom. 

Do szarytek zapukała, gdy miala 21 lat. Ale 
w szpitalu w Walencji stwierdzono chroniczną 
chorobę objawiającą się częstymi krwawieniami. 
To uniemożliwiło realizację zamierzenia. 

Zaczęła więc pomagać w kolegium-internacie, 
gdzie kiedyś sama się uczyła. Prowadziła kursy 
pielęgniarskie i krawieckie. A gdy w 1925 zmarła 
jej matka przeniosła się na stałe do internatu. 

Przebywała tam, gdy władzę w Hiszpanii przejęli 
lewacy i zaczęły płonąć świątynie. Prześlado-
wania osiągnęły apogeum, gdy 18.VII.1936 zbuntował się gen. Franco… 

Rozpoczęła się wojna domowa i na ulice miast i wsi wyszły bojówki wszelkiej 
maści. „Czerwony terror” pochłonąć miał 13 biskupów, 4,172 diecezjalnych 
kapłanów i kleryków, 2,376 zakonników i mnichów, 95 seminarzystów oraz 283 
siostry zakonne. Tysiące świątyń uległo zniszczeniu… 

Region Walencji od początku wojny znajdował się w rękach lewackiego rządu. 

21.VII.1936 szarytki wyrzucono z konwentu w Bétera. Wraz z nimi opuścić musiała 
go i Dolores. Przeniosła się do domu rodzinnego, gdzie ciągle mieszkali jej bracia. 

Szarytki początkowo znalazły schronienie lokalnie, ale już na początku VIII.1936 
lewackie władze nakazały im wynieść się z okolicy. Przeniosły się do Walencji, 
gdzie w miejskim tłumie i anonimowości miały nadzieję przetrwać najgorszy okres. 
Walencja okazała się aliści miastem, gdzie terror osiągnął najwyższy poziom. Tyl-
ko we IX.1936 zamordowano ok. 4,715 osób. Jednej z profesorek Uniwersytetu wy-
łupano oczy i wyrwano język, by przestała krzyczeć „Niech żyje CHRYSTUS KRÓL”… 

5 sióstr szarytek z Bétera ukryło się w pensjonacie El Gallo. 

Dolores stała się ich żywicielką. Zaczęła zawozić ukrywającym się niezbędne 
produkty. Nabywała je u znajomych i przyjaciół, u osób, które zawdzięczały wiele 
szarytkom, w szczególności wykształcenie, i zawoziła do Walencji. 

A lewacy zaczęli poszukiwania szarytek. Dolores była przesłuchiwana. Lokalny 
watażka — były burmistrz — straszył ją, żądając ujawnienia miejsca pobytu 
szarytek. Bezskutecznie, nie ugięła się. Wówczas zaczęto ją śledzić… 

I tak dotarto do El Gallo. Siostry aresztowano. Jedna z nich miała rzec: „Zaczyna 
się nasze cierpienie dla BOGA. Jesteśmy teraz w naszym ogrodzie Getsemani”… 

Wraz z szarytkami aresztowano i Dolores. 

Zawieziono je do miejsca kaźni, zwanego z rosyjskiego hiszp. czeka, zorganizo-
wanego w budynku seminarium duchownego w Moncada, gdzie zatrzymanych — 
znów na wzór rosyjski — przesłuchiwano, torturowano i błyskawicznie skazywano. 

Kilka dni później, 9.XII.1936, Dolores z 5 szarytkami została zawieziona do miej-
scowości Paterna, i po ścianą zwaną „Picadero” zamordowana w zbiorowej 
egzekucji. Razem tego dnia zamordowano pod ową ścianą śmierci 34 katolików… 

Beatyfikowana została 13.X.2013 w Tarragonie, w gronie 522 męczenników hisz-
pańskich, wolą papieża Benedykta XVI potwierdzoną przez papieża Franciszka, 
w ceremonii, której przewodniczył kard. Angelo Amato… (uroczystość 9 grudnia) 

il.: DOLORES BROSETA Y BONET; - źródło: www.flickr.com 

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 

https://www.flickr.com/photos/26897070@N05/4588861445/in/photostream/
http://www.swzygmunt.knc.pl/

