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Prośba, Marana tha, jest wołaniem DUCHA i Oblubienicy: „Przyjdź, PANIE JEZU”: 

Nawet gdyby ta modlitwa nie zobowiązywała nas do prośby o przyjście Królestwa, to spontanicznie wydobywałoby się z nas to wołanie, bo z niecierpliwością 

oczekujemy spełnienia naszych nadziei. Dusze męczenników, pod ołtarzem, wołają do PANA donośnym głosem: „Dokądże, WŁADCO święty i prawdziwy, 

nie będziesz sądził i wymierzał za krew naszą kary tym, co mieszkają na ziemi?”Ap 6, 10. 

Mają oczywiście zaznać sprawiedliwości u kresu czasów. PANIE, przyśpiesz więc przyjście TWEGO Królestwa!Tertulian, De oratione, 5. [KKK, 2817] 

DRUGA NIEDZIELA ADWENTU 
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 ŚW. 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 dosko-

naliła 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 spra-

wiedliwości, 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”. 

il. po lewej: ŚW. JAN CHRZCICIEL 
EL GRECO (1541, Candia –1614, Toledo) 

ok. 1600, 
olejny na płótnie, 111×66 cm 

Fine Arts Museum, San Francisco; źródło: www.wga.hu 

PATRON TYGODNIA: BŁ. MARCIN LUMBRERAS Y PERALTA, MĘCZENNIK 
Urodził się prawd. 8.XII.1598 w Saragossie. 

Pochodził z aragońskiej, szlacheckiej, katolickiej 
rodziny. Był najstarszym z czworga dzieci Lau-
rentego Lumbreras i Anny Peralta. 

Dzieciństwo i młodość spędził w rodzinnej Sara-
gossie. 

30.IV.1618 wstąpił do kontemplacyjnego Zakonu 
Augustianów Rekolektów, założonej w 1588 
odnogi zakonu augustianów. W klaszorze Borja 
otrzymał imię zakonne Marcina od św. Mikołaja. 

Nowicjat odbył w Saragossie, po czym 1.V.1619 
złożył śluby zakonne. 

W VII.1622, w gronie 14 augustiańskich braci, 
wypłynął z portu w Cadiz na misje. 

Miejscem docelowym była Manila na Filipinach, 
ale rozpoczął od stolicy Meksyku, skąd prowa-
dzone były misje filipińskie i tam przyjął święce-

nia kapłańskie. Do Manili dotarł więc po prawie roku od rozpoczęcia podróży… 

Augustianie rekolekci na Filipiny przybyli w 1606 i główne centrum formacyjne 
zorganizowali w Bagumbayan, tuż poza murami Manili. Ich pierwszy kościół, 
pw. św. Mikołaja z Tolentino, był już Intramuros, czyli wewnątrz miasta. I tam Marcin 
rozpoczął swą posługę. Posługiwał jako zakrystian, a później, przez osiem lat, 
jako mistrz nowicjatu. Szczególnym rysem jego duchowości była cześć oddawana 
wizerunkowi MATKI BOŻEJ NA KOLUMNIE, której kult rozprzestrzeniał… 

4.VIII.1631 poprosił o pozwolenie na wyjazd do Japonii…Dokończenie na odwrocie 

http://www.swzygmunt.knc.pl/
http://www.wga.hu/html/g/greco_el/05/0505grec.html
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INFORMACJE PARAFIALNE 
 Trwa ADWENT. RORATY w dni powszednie o 700. W sposób 

szczególny zapraszamy! dzieci i młodzież ze szkół pod-

stawowych i gimnazjalnych. 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 grze-
chu jest CHRYSTUS, na którego przyjście się przygoto-
wujemy! 

 6.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. 

 Parafialny zespół Caritas rozpoczyna: 

 zbiórkę produktów żywnościowych i artykułów che-
micznych. Kosz do składania darów wystawiony zos-
tanie przy ołtarzu MATKI BOŻEJ NIEUSTAJĄCEJ POMOCY. 

 sprzedaż świec wigilijnych i ręcznie wykonanych 
pocztówek świątecznych. Pocztówki wyłożone zosta-
ną przy ołtarzu MATKI BOŻEJ NIEUSTAJĄCEJ POMOCY. 

Dary i dochód ze sprzedaży przeznaczone zostaną 
na pomoc dla najuboższych mieszkańców naszej parafii. 
Za wszystkie dary – serdeczne Bóg zapłać! 

 8.XII (wtorek): Uroczystość NIEPOKALANEGO POCZĘCIA NAJŚWIĘTSZEJ 

MARYI PANNY. 
 Msze św. o 700 i 1800. 
 W całym Kościele rozpocznie się ogłoszony przez papie-

ża Franciszka Rok Miłosierdzia. Włączając się w ob-
chody tego Roku w każdy piątek od 1500 do 1600 w na-
szej parafii będzie adoracja NAJŚWIĘTSZEGO SAKRAMENTU. 
którą rozpoczynać będziemy Koronką do Bożego Miło-
sierdzia. Wszystkich parafian zapraszamy i zachęcamy 

do wspólnej modlitwy i adoracji PANA JEZUSA w tym 
szczególnym dla Kościoła Roku! 

 12.XII (sobota): WYPOMINKI o 1715. O 1800 Msza św. za zmar-
łych polecanych w WYPOMINKACH. 

 26.XII (sobota): 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 1. dzień Świąt Bożego Narodzenia 

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

Zgłoszenia do 18.XII w kancelarii. Przygotowanie dla rodzi-

ców i chrzestnych 20.XII po sumie, w kościele. 
 Opłatki można nabywać: 

 w zakrystii (po nabożeństwach); 
 w kancelarii parafialnej (w tygodniu); 
 roznoszą je również, po domach naszej parafii, 

upoważnieni ministranci. 
 Klerycy warszawskiego Seminarium Duchownego zapraszają! 

na sztukę „Quo vadis – Trzecie Tysiąclecie”, wystawianą 
w gmachu Seminarium od 12.XII.2015 do 17.I.2016, w sobo-
ty i niedziele (poza przerwą świąteczną). Miejsca można re-
zerwować telefonicznie lub przez stronę internetową. 

 Nasi duszpasterze dziękują! za ofiary na remont muru koś-

cielnego i konserwację figury MATKI BOŻEJ przed kościołem. 
 24.IV–4.V.2016: Pielgrzymka do Grecji – „śladami św. Pawła”. 

Program w kościele, na stoliku przy „skrzynce na modlitwy”. 
Chętnych zapraszamy! do zakrystii lub kancelarii parafialnej. 

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

5.XII Zuzanna CHWALIBÓG, Warszawa  

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

ODESZLI 
W ostatnim czasie odeszli z naszego grona: 

śp. Grzegorz Zdzisław DYLEWSKI  20.XI.2015 l. 39 

śp. Tomasz Edward MAZUREK  12.XI.2015 l. 64 

Wieczne odpoczywanie racz Im dać PANIE! 

INTENCJE MSZALNE I MODLITEWNE 

7.XII 
(poniedziałek) 

700 o zdrowie i potrzebne łaski dla Barbary 

1800 w pewnej intencji 

8.XII 
(wtorek) 

700 
† Marianny, w 14 rocznicę śmierci, i Stefana BĄCZKOWSKICH, 

Stanisławy i Kazimierza PAWLAKÓW, 

Hanny SZALL i Julii WDOWIARSKIEJ 

1800 
† Katarzyny OSUCH, 

zmarłych z rodziny OSUCHÓW, 

Wiesławy i Stanisława PYZLÓW 

9.XII 
(środa) 

700 w pewnej intencji 

1800 
dziękczynna za otrzymane łaski z prośbą o dalsze błogosławieństwo BOŻE 

dla Wandy i Jana STECHNIJ 

10.XII 
(czwartek) 

700 
† Antoniego MATYJASIAKA, 

Marianny, Władysława i Waldemara WIEWIÓRÓW 

1800 
w intencji Krzysztofa BUCHOWSKIEGO, 

z prośbą o nawrócenie i wyrwanie z niewoli grzechu. 

11.XII 
(piątek) 

700 † Stanisława ZDUŃCZYKA i jego rodziców 

1800 † Witolda, Marianny i Jana ŁACHÓW 

12.XII 
(sobota) 

700 
† Zofii SZYMCZYKIEWICZ, w 20 rocznicę śmierci, 

zmarłych z rodziny SZYMCZYKIEWICZÓW 

1715 WYPOMINKI 

1800 † zmarłych polecanych w WYPOMINKACH 

13.XII 
(niedziela) 

845 
† Zbigniewa GOŁĘBIOWSKIEGO, 

Zbigniewa KRASZKIEWICZA, 

Stanisława i Genowefy ODOLIŃSKICH 

1030 
† Jadwigi NOGAL, w 1 rocznicę śmierci, Jana NOGALA, 

zmarłych z rodzin NOGALÓW i HAKOWSKICH 

1200 
† Kazimierza MAGDZIARZA, w 3 r rocznicę śmierci, 

jego rodziców i siostry Zofii 

1800 w pewnej intencji 

ZAMYŚLENIA ADWENTOWE… 
Na pewno nieraz widzieliśmy czekającego przed sklepem, przywiązanego 

na smyczy psa. 

Wpatruje się on w drzwi, za którymi zniknął jego pan. Każdym nerwem 

swego ciała zdradza najwierniejsze do niego przywiązanie. Najmniejsze 

poruszanie klamki, każde otwarcie drzwi pokazuje w jego zachowaniu 

rosnącą nadzieję, że może już, może to idzie ukochany pan, który przecież 

obiecał, że wróci i go zabierze. 

Nam także JEZUS, nasz PAN, obiecał, że wróci i weźmie nas do siebie. 

Tak jak ten pies, wierny, ufny, tak i my mamy czekać na swego PANA. 

Ale jest różnica: pan, na którego czeka pies, człowiek może zawieść, może 

nie przyjść. PAN, na którego czekamy my, PAN BÓG – nie zawiedzie nigdy. 

Obiecał i przyjdzie. 

Jest i druga różnica: pies musi czekać, bo jest przywiązany, nas nikt 

nie przywiązał – mamy wolną wolę. 

Możemy czekać lub nie. 

TWARDOWSKI, Jan (1915, Warszawa – 2006, Warszawa), „Komentarz” 

PATRON TYGODNIA: BŁ. MARCIN LUMBRERAS Y PERALTA, MĘCZENNIK, DOKOŃCZENIE 
Dokładnie rok później, 4.VIII.1632, wraz z o. Melchiorem od św. Augustyna, 
wypłynął z Manili na statku chińskich kupców. Po 8 dniach wylądował k. Nagasaki. 

W Japonii trwały prześladowania chrześcijan. W 1614 cesarz serią edyktów 
zdelegalizował chrześcijaństwo. Zabroniono wstępu misjonarzom, a miesz-
kańcom praktykowania chrześcijaństwa. Wszystko pod karą śmierci. Mimo tego 
augustianie od 1623 prowadzili potajemnie działalność misjonarską… 

Jeden z chińskich kupców zdradził i powiadomił gubernatora Nagasaki o przy-
byciu misjonarzy. Ci schronili się, pod opieką lokalnych chrześcijan, w okolicznych 
górach. Tam potajemnie spotkali się z ukrywającym dominikaninem, o. Domini-
kiem Equicia, który zaczął ich nauczać lokalnego języka… 

Po kilku miesiącach udali się do Nagasaki. I tam, 3.XI.1632, zostali pochwyceni. 

10.XII.1632 przywiązano ich do słupów i torturami – powoli, systematycznie pod-
palano pod nimi stos – próbowano wymusić wyrzeczenie się wiary. 

Odmówili. 

Nad ranem 11.XII.1632 spłonęli żywcem. Melchior zmarł po czterech godzinach 
męczarni. Marcin, ku zdumieniu gapiów, przetrwać miał 18 godzin. 

Obu beatyfikował 26.III.1989 św. Jan Paweł II. (uroczystość 11 grudnia) 

il.: MELCHIOR OD ŚW. MIKOŁAJA I MELCHIOREM OD ŚW. AUGUSTYNA – obraz beatyfikacyjny; źródło: www.santiebeati.it 

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 
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