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Kościół modli się, by nikt nie ściągnął na siebie potępienia: „PANIE, nie dozwól mi nigdy odłączyć się od CIEBIE”. Jeżeli jest prawdą, że nikt nie może zbawić 

sam siebie, to jest również prawdą, że BÓG „pragnie, by wszyscy ludzie zostali zbawieni”1 Tm 2, 4, i że „u BOGA wszystko jest możliwe”Mt 19, 26. [KKK, 1058] 

DRUGA NIEDZIELA ADWENTU 

 

SW. JAN CHRZCICIEL — DE BOULOGNE, Walentyn (1591, Coulommier-en-Brie – 1632, Rzym) 

1628-30, olejny na płótnie, 130×90 cm, Santa Maria in Via, Camerino; źródło: www.wga.hu 

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 norze 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 (71), 1-2. 7-8. 12-13. 17 (R.: por. 7) 

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 ŚW. 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 stal 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 sadu-

ceuszów, 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». 

http://www.swzygmunt.knc.pl/
http://www.wga.hu/frames-e.html?/html/v/valentin/st_john.html
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INFORMACJE PARAFIALNE 
 Trwa ADWENT. RORATY w dni powszednie o 700. W sposób 

szczególny zapraszamy! dzieci i młodzież. Jest to okazja 

do wspólnego przeżywania ADWENTU i podejmowania adwen-
towych zadań. Przynieśmy lampiony, symbolizujące rozpra-
szanie ciemności i gotowość przyjście PANA. Prawdziwym 
ŚWIATŁEM rozpraszającym ciemności zła i grzechu 
jest CHRYSTUS, na którego przyjście się przygotowujemy! 

 4.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. 

 Z racji 1. niedzieli miesiąca po sumie adoracja NAJŚWIĘ-
TSZEGO SAKRAMENTU. Po niej spotkanie Kół Żywego 
Różańca. 

 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, sianka oraz ręcznie wyko-
nanych pocztówek świątecznych. Pocztówki wyłożone 
zostaną 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 (czwartek): Uroczystość NIEPOKALANEGO POCZĘCIA NAJŚWIĘT-
SZEJ MARYI PANNY. Msze św. o 700 i 1800. 

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

 11-13.XII (niedziela-wtorek): Tradycyjne 40-GODZINNE NABO-
ŻEŃSTWO EUCHARYSTYCZNE połączone z REKOLEKCJAMI 

ADWENTOWYMI, które w tym roku poprowadzi ks. Marcin 
FALKOWSKI. Podejmijmy! wysiłek takiego uporządkowania 

swojego czasu, aby znaleźć możliwość udziału w tych du-
chowych ćwiczeniach. 

 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 1. dzień Świąt Bożego Naro-

dzenia – na sumie, a 26.XII, 2. dzień Świąt, na Mszy św. 

o 1030. Zgłoszenia do 16.XII w kancelarii. Przygotowa-nie 
dla rodziców i chrzestnych 18.XII po sumie, w kościele. 

 Opłatki można nabywać: 

 w zakrystii (po nabożeństwach); 
 w kancelarii parafialnej (w tygodniu). 

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

27.XI Filip STĘPNICKI, Czernidła  

JAM JEST ALFA I OMEGA, mówi PAN BÓG, KTÓRY JEST, KTÓRY BYŁ i KTÓRY PRZYCHODZI, WSZECHMOGĄCY 

ZAPOWIEDZI 
Zapowiedź II: Mariusz Tomasz RAJZER, kawaler z parafii pw. św. Józefa w Ur-

susie i Dominika PIÓRECKA, panna z parafii tutejszej 

Zapowiedź I: Marek ŚWIĘCH, kawaler z parafii pw. Świętej Trójcy w Kołbieli, 

i Klaudia KROKOWSKA, panna z parafii tutejszej 
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. Jadwiga CHOJNACKA  22.XI.2015 l. 82 

śp. Kazimierz HANULAK  22.XI.2015 l. 93 

śp. Stanisław BUDYTA  22.XI.2015 l. 78 

Wieczne odpoczywanie racz Im dać PANIE! 

INTENCJE MSZALNE I MODLITEWNE 

5.XII 
(poniedziałek) 

700 w pewnej intencji 

1800 † Barbary KOWALCZYK 

6.XII 
(wtorek) 

700 † Piotra JAKUBCZYKA 

1800 † Krzysztofa KAFARY 

7.XII 
(środa) 

700 w pewnej intencji 

1800 † Krzysztofa KAFARY 

8.XII 
(czwartek) 

700 † Krzysztofa KAFARY 

1800 † Jana GRZYWACZA 

9.XII 
(piątek) 

700 † Józefy KWIATKOWSKIEJ, w miesiącc po pogrzebie 

1800 † Krzysztofa KAFARY 

10.XII 
(sobota) 

700 † Krzysztofa KAFARY 

1715 WYPOMINKI 

1800 † zmarłych polecanych w WYPOMINKACH 

11.XII 
(niedziela) 

845 
† Dariusza i Jana OLESIŃSKICH, 

Krystyny i Józefa ŚLIWKÓW 

1030 
† Józefa OŁYNY, w 8. rocznicę śmierci, 

Zofii OŁYNY, 

rodziców OŁYNÓW i KANABUSÓW 

1200 † Bernarda BARANA, w 17. rocznicę śmierci 

1800 
† Józefa, Marianny i Stefana OLCZAKÓW, 

Jerzego i Teresy GUTOWSKICH 

PATRON TYGODNIA: BŁ MELCHIOR OD ŚW. AUGUSTYNA SÁNCHEZ, MĘCZENNIK 

Melchior na świat przyszedł w 1599 w słynnej dzielnicy 
Al Albaicin w Grenadzie w Hiszpanii. Był synem Piotra 
Sáncheza i Marii Pérez. 

Gdy miał 8 lat zmarł ojciec. Trzy lata później do PANA 
odeszła matka. Wychowaniem zajął się wujek… 

Pod koniec 1616 wstąpił do zgromadzenia augustianów 
rekolektów. Nowicjat rozpoczął 25.III.1617. 

26.III.1618, złożył pierwsze śluby zakonne przyjmując imię 
Melchiora od św. Augustyna… 

Trzy lata później, po ukończeniu studiów filozoficznych 
i teologicznych zgłosił na misje do Filipin. Napierw jednak 
w towarzystwie 23 innych współbraci wypłynął do Mek-
syku, gdzie przyjął święcenia kapłańskie. 

25.III.1622 z Acapulco grupa wypłynęła do Filipin. Do Ma-
nilii dotarli w VII.1932. Tam Melchior nauczył się lokalnych 
dialektów Tagalog i Hisaya, po czym posługiwał w nowo 
otwartych misjach na wyspie Mindanao. 

Później był katechetą hiszpańskich kolonistów w Manilii. 

W 1632 zgłosił się na misje do Japonii. Wraz z o. Marci-
nem od św. Mikołaja wypłynąl 4.VIII.1632, by po 8 dniach dotrzeć do Nagasaki. 

Tam od stulecia trwała mała grupka chrześcijan, którzy wiarę poznali dzięki 
św. Franciszkowi Ksaweremu. Od 1614 aliści trwały prześladowania. Chrześcijań-
stwo zdelegalizowano. Zabroniono jego praktykowania. Spalono chrześcijańskie 
książki. Posiadaczy ziemskich, tzw. daimyō, którzy nie chcieli dokonać apostazji siłą 
zmuszano do popełnienia samobójstw. Na innych apostazję wymuszano, bądź 
w przypadku odmowy, skazywano na karę śmierci. 

Kilku misjonarzy przetrwało w ukryciu. W 1629 aresztowanych zostało dwóch 
z nich, o. Franciszek od Jezusa i o. Wincenty od św. Antoniego. Ci zdołali 
przemycić z więzienia list, w którym prosili o przybycie innych na ich miejsce. 

I to ich zastąpić mieli o. Melchior i o. Marcin. Była nadzieja -– na tron wstąpił nowy 
władca siogun Iemitsu. Okazał się jednak jeszcze bardziej okrutny niż poprzednik 
i 3.IX.1632 o. Franciszek i o. Wincenty spaleni zostali żywcem na stosie… 

o. Melchior i o. Marcin zdradzeni zostali szybko, przez marynarzy chińskich. 
Musieli się ukryć, pod opieką wiernych chrześcijan, w okolicznych górach. Tam 
potajemnie spotkali się z ukrywającym się dominikaninem o. Dominikiem Ibáñez, 
który zaczął ich nauczać lokalnego dialektu. Pomagała im, jako tłumaczka 
i nauczycielka języka zarazem, młoda dziewczyna, Magdalena z Nagasaki… 

W górach nie pozostali długo. Pragnęli posługiwać i udali się do Nagasaki… 

I tam 3.XI.1632 zostali pochwyceni. Przetrzymywano ich w tej samej celi, w której 
ongiś przetrzymywani byli ich augustiańscy poprzednicy – przed spaleniem… 

10.XII.1632 obu przywiązano do słupów i próbowano torturami wymusić – 
w imieniu cesarza japońskiego – wyrzeczenie się wiary. 

Odmówili. 

11.XII.1632 zostali więc powoli spaleni. Melchior od św. Augustyna zmarł 
w ogniach stosu po czterech godzinach powolnej męczarni. Marcin od św. Miko-
łaja, ku zdziwieniu i podziwie gapiów, przetrwać miał 18 godzin. 

Rok później schwytany i zamordowany został św. Dominik Ibáñez y Erquicia. 
W 1634 zginęła św. Magdalena z Nagasaki. I ona nie ugięła się… 

Razem w tym jednym z największych w historii prześladowań chrześcijan, w ciągu 
bez mała 40 lat, wymordowano kilkadziesiąt tysięcy wiernych… 

W 1639 siogun Iemitsu oficjalnie odizolował Japonię od reszty świata. 

Obu współbraci beatyfikował 23.IV.1989 św. Jan Paweł II. (uroczystość 11 grudnia) 

il.: MELCHIOR OD ŚW. AUGUSTYNA SÁNCHEZ Y PÉREZ; współczesne wyobrażenie; źródło: vidas-santas.blogspot.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 Michał BOGDAN 
 

http://vidas-santas.blogspot.com/2013/12/beatos-martin-de-san-nicolas-lumbreras.html
http://www.swzygmunt.knc.pl/

