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Jan jest „więcej niż prorokiem”ŁK 7, 26. 

DUCH ŚWIĘTY wypełnia w nim swoje »mówienie przez proroków«. 

Jan jest ostatni w szeregu proroków zapoczątkowanym przez EliaszaPOR. MT 11, 13-14. 

Zapowiada bliskość pociechy Izraela, jest „głosem” POCIESZYCIELA, który przychodziJ 1, 23, POR. IZ 40, 1-3. 

Dzięki DUCHOWI PRAWDY »przychodzi on na świadectwo, aby zaświadczyć o światłości«J 1, 7, POR. J 15, 26; 5, 33. 

Na oczach Jana DUCH ŚWIĘTY wypełnia to, co było przedmiotem „poszukiwania i badania proroków”, i to, co „pragną (zobaczyć) aniołowie”1 P 1, 10-12: 

 »Ten, nad którym ujrzysz DUCHA zstępującego i spoczywającego nad NIM, jest TYM, który chrzci DUCHEM ŚWIĘTYM«. 

 Ja to ujrzałem i daję świadectwo, że ON jest SYNEM BOŻYM. 

 »Oto BARANEK BOŻY«J 1, 33-36. [KKK, 719] 

DRUGA NIEDZIELA ADWENTU 

 

JAN CHRZCICIEL — DEL SARTO, Andrzej (1486, Florencja – 1530, Florencja) 

ok. 1517, olejny na płótnie, Worcester Art Museum, Worcester, MA, USA; źródło: www.worcesterart.org 

Z KSIĘGI PROROKA IZAJASZAIZ 40, 1-5. 9-11 

»Pocieszajcie, pocieszajcie 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: 

„drogę PANU przygotujcie na pustyni, wyrównajcie na pustkowiu 

gościniec dla naszego BOGA! 

Niech się podniosą wszystkie doliny, a wszystkie góry i pagórki obniżą; 

równiną niechaj się staną urwiska, a strome zbocza niziną. 

Wtedy się chwała PAŃSKA objawi, razem ją każdy człowiek zobaczy, 

bo usta PAŃSKIE to powiedziały”. 

Wstąp na wysoką górę, zwiastunko dobrej nowiny na 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 jak pasterz pasie on swą trzodę, gromadzi ją swoim 

ramieniem, jagnięta nosi na swej piersi, owce karmiące prowadzi 

łagodnie”. 

PSALM RESPONSORYJNYPS 85 (84), 9AB I 10. 11-12. 13-14 (R.: POR. 8) 

REFREN: Okaż swą łaskę i daj nam zbawienie 

Będę słuchał tego, co PAN Bóg mówi: 

oto ogłasza pokój ludowi i swoim wyznawcom. 

Zaprawdę, bliskie jest JEGO zbawienie 

dla tych, którzy MU cześć oddają, 

i chwała zamieszka w naszej ziemi. 

Łaska i wierność spotkają się z sobą, 

ucałują się sprawiedliwość i pokój. 

Wierność z ziemi wyrośnie, 

a sprawiedliwość spojrzy z nieba. 

PAN sam szczęściem obdarzy, 

a nasza ziemia wyda swój owoc. 

Sprawiedliwość będzie kroczyć przed NIM, 

a śladami JEGO kroków zbawienie. 

Z DRUGIEGO LISTU ŚW. PIOTRA APOSTOŁA2 P 3, 8-14 

Niech dla was, umiłowani, nie będzie tajne to jedno, że jeden dzień u PANA 

jest jak tysiąc lat, a tysiąc lat jak jeden dzień. 

Nie zwleka PAN z wypełnieniem obietnicy – jak niektórzy są przekonani, 

że PAN zwleka – ale on jest cierpliwy w stosunku do was. 

Nie chce bowiem niektórych zgubić, ale wszystkich chce doprowadzić 

do nawrócenia. 

Jak złodziej zaś przyjdzie dzień PAŃSKI, w którym niebo z szumem przeminie, 

gwiazdy się w ogniu rozsypią, a ziemia i dzieła na niej zostaną odnalezione. 

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

w świętym postępowaniu i pobożności, gdy oczekujecie i staracie się 

przyśpieszyć przyjście dnia BOŻEGO, który sprawi, że niebo, płonąc, pójdzie 

na zagładę, a gwiazdy w ogniu się rozsypią. 

Oczekujemy jednak, według obietnicy, nowego nieba i nowej ziemi, w któ-

rych zamieszka sprawiedliwość. 

Dlatego, umiłowani, oczekując tego, starajcie się, aby on was znalazł 

bez plamy i skazy – w pokoju. 

AKLAMACJAŁK 3, 4C. 6 ALLELUJA, ALLELUJA, ALLELUJA 

Przygotujcie drogę PANU, 

prostujcie ścieżki dla NIEGO; 

wszyscy ludzie ujrzą zbawienie BOŻE. 

SŁOWA EWANGELII WG ŚW. MARKAMK 1, 1-8 

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 dla NIEGO ścieżki”, 

wystąpił Jan Chrzciciel na pustyni i głosił chrzest nawrócenia na odpu-

szczenie grzechów. 

Ciągnęła do niego cała judzka kraina oraz wszyscy mieszkańcy Jerozolimy 

i przyjmowali od niego chrzest w rzece Jordan, wyznając swoje 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 schy-

liwszy się, rozwiązać rzemyk u JEGO sandałów. 

Ja chrzciłem was wodą, on zaś chrzcić was będzie DUCHEM ŚWIĘTYM”. 

http://www.swzygmunt.knc.pl/
http://www.worcesterart.org/collection/European/1984.38.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! 

 10.XII (niedziela): II NIEDZIELA ADWENTU. 
 Dzień modlitwy za Kościół na Wschodzie. 

 Polećmy! w modlitwach problemy nękające ten Kościół 

BOGU WSZECHMOGĄCEMU; 
 Po Mszach św. ministranci zbierają ofiary do puszek 

z przeznaczeniem na pomoc Kościołowi za naszymi 
wschodnimi granicami. 

 Po Mszy św. o 1800 spotkanie rodziców dzieci przygoto-

wujących się do 1. Komunii św. 
 Parafialny zespół Caritas prowadzi: 

 zbiórkę produktów żywnościowych i artykułów che-
micznych do specjalnie wystawionych koszy. 

 kiermasz – na stoisku można nabywać dewocjonalia, 
modlitewniki, świece wigilijne oraz pocztówki 
świąteczne… 

Akcja trwać będzie przez trzy kolejne niedziele Adwentu. 
Dary i dochód ze sprzedaży przeznaczone zostaną 
na pomoc dla najuboższych mieszkańców naszej parafii. 
Za wszystkie dary – serdeczne Bóg zapłać! 

 Opłatki można nabywać: 
 w zakrystii (po nabożeństwach); 
 w kancelarii parafialnej (w tygodniu). 

 17.XII (niedziela): III NIEDZIELA ADWENTU. 

 Rozpoczęcie 40-godzinnego NABOŻEŃSTWA EUCHARYS-
TYCZNEGO w naszej parafii, połączonego z REKOLEKCJAMI 

ADWENTOWYMI, które w tym roku poprowadzi Wice-
kanclerz Kurii Metropolitalnej Warszawskiej, ks. dr Piotr 
ODZIEMCZYK. 
Podejmijmy! wysiłek takiego uporządkowania swojego 

czasu, aby znaleźć chwile na udział w tych duchowych 
ćwiczeniach! 

 26.XII (wtorek): 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 15.XII w kancelarii. Przygotowanie dla 
rodziców i chrzestnych 17.XII po sumie, w kościele. 

 13-20.I.2018: parafialne zimowisko dla dzieci i młodzieży 
w Kluszkowcach. Więcej informacji: u ks. Michała. 

 Trwa remont kościoła, obejmujący wymianę części tynków 
w przyziemiu, naprawę pęknięć i ubytków stropu i w nawach 
bocznych, malowanie. Będzie trwać ok. 3 miesięcy i w związ-
ku z tym czekają parafian pewne utrudnienia w normalnym 
funkcjonowaniu świątyni. 
Wstępny kosztorys to ok. 350 tys. zł. Ofiary na remont 
wspólnego domu, można składać np. na konto parafialne: 

PKO S.A. VII O. w Warszawie 56 1240 1109 1111 0000 0551 5772 

Za wszystkie ofiary – składane na tacę, wpłaty indywidualne 
i na konto z przeznaczeniem na remont kościoła – Rada 
Parafialna i nasi duszpasterze składają serdeczne Bóg zapłać! 

ODESZLI 
W ostatnim czasie odeszli z naszego grona: 

śp. Halina Anna BARCZAK  27.XI.2017 l. 88 

śp. Tomasz KNYZIAK  27.XI.2017 l. 42 

śp. Sławomir OSUCH  24.XI.2017 l. 81 

Wieczne odpoczywanie racz Im dać PANIE! 

INTENCJE MSZALNE I MODLITEWNE 

11.XII 
(poniedziałek) 

730 † Sławomira OSUCHA 

1800 
† Zofii ZDUŃCZYK, 

Józefa ZDUŃCZYKA 

12.XII 
(wtorek) 

730  

1800 † Barbary 

13.XII 
(środa) 

730 w pewnej intencji 

1800 † Arkadiusza KNAPCZYŃSKIEGO, w miesiąc po śmierci 

14.XII 
(czwartek) 

730 
† Jana i Cecylii, 

Ireny, Pawła i Elżbiety 

1800 † Elżbiety WOSTOWSKIEJ 

15.XII 
(piątek) 

730  

1800 † Jana RAWSKIEGO, w 3. rocznicę śmierci 

16.XII 
(sobota) 

730 † Sławomira OSUCHA 

1800 
† Aleksandra, Agaty i Renaty ROMBEL, 

Teresy i Stanisława BOROWSKICH 

17.XII 
(niedziela) 

845 

† Tadeusza i Jerzego ANUSZEWSKICH, 

zmarłych z rodzin ANUSZEWSKICH i MARCÓW 

† Zygmunta ŁOPACIŃSKIEGO, w 24. rocznicę śmierci 

1030 
† Genowefy i Jana BIERNACKICH, 

Marty i Wacława GRZYWACZÓW 

1200 
† Kazimierza MAGDZIARZA, w 5. rocznicę śmierci, 

jego zmarłych rodziców i siostry Zofii 

1800 † Ewy i Ksawerego STRZELECKICH 

PRZYJDŹ SZYBKO… 
Trzeba nam stanąć przy stole wigilijnym, jak przy ołtarzu. 

Wziąć w czyste ręce biały chleb, 

spojrzeć sobie szczerze w oczy, 

wyciągnąć do siebie ręce, 

i niech się ucałują sprawiedliwość i pokój. 

Wierność niech z ziemi wyrośnie i niech rozkwitnie pustynia. 

A Góra PANA niech wyrośnie ponad wszystkie pagórkipor. Iz 2, 2, 

a lud JEGO niech będzie strojny jak oblubienica dla swego mężapor. Ap 21, 2, 

bo przyjdzie TEN, który jest wierny, 

i z ogromną miłością nas wszystkich przygarnie. 

bo góry mogą ustąpić, a pagórki się zachwiać, 

ale miłość MOJA nie odstąpi od ciebie 

i nie zachwieje się MOJE z tobą przymierzeIz 54, 10. 

Więc przyjdź szybko, PANIE JEZU! 

ZAWITKOWSKI, Józef (ur. 1938, Wał) 

PATRON TYGODNIA: SŁUGA BOŻY ANASTAZY JAN BRENNER, MĘCZENNIK 
Jan (węg. János) na świat przyszedł 17.XII.1931 w Szombathely 
na Węgrzech. Był drugim z 3 braci. Wszyscy zostali kapłanami… 

W 1950 wstąpił do zakonu cysterskiego przyjmując imię 
Anastazego (węg. Anasztáz) i w Zirc rozpoczął nowicjat. Już 
jednak w X.1950 węgierskie komunazistowskie władze rozwią-
zały zgromadzenia zakonne. Klerycy rozeszli się do domów. 
Odtąd spotkania formacyjne odbywały się potajemnie… 

W 1951 potajemnie złożył śluby zakonne. Rozpoczął też studia 
teologiczne w seminarium duchownym w Szombathely. 

Ale w 1952 komunaziści zamknęli i to seminarium. Wówczas 
Anastazy przeniósł się do Győr. Tam ukończył nauki i 19.VI.1956, w katedrze 
w Szombathely, z rąk bpa Sándora Kovácsa przyjął sakrament kapłaństwa. 

Wysłany został do parafii w Rábakethely. Posługiwał wśród dzieci i młodzieży. 

Był tam w gorących dniach powstania antykomunistycznego, 23.x–10.xi.1956. 
Po jego krwawym stłumieniu przez Rosjan zaczął otrzymywać pogróżki ze strony 
tryumfujących komunazistów. Biskup zaproponował zmianę miejsca posługi. 
Odpowiedzieć miał: „Nie boję się” i pozostał w Rábakethely… 

W nocy 14.XII.1957, gdy pracował nad niedzielną homilią, w progach pojawił się 
ok. 17 letni chłopak i poprosił o posługę przy „umierającym wujku”. 

Anastazy wziął ze sobą NAJŚWIĘTSZY SAKRAMENT i święte oleje. Droga wiodła 
ścieżką przez las. Tam go zaatakowano. 

Otrzymał 32 ciosy nożem… 

Znaleziono go następnego dnia, w niedzielę, z nietkniętą EUCHARYSTIĄ w dłoniach. 

Odtąd nazywano go „węgierskim Tarcysjuszem”, po św. Tarcysjuszu, który w po-
dobny sposób zginął w czasach rzymskiego imperium… 

Pochowano go w salezjańskim kościele pw. św. Kwiryniusza w Szombathely. 
Sarkofag opatrzono mottem: „Wszystko służy tym, co kochają Boga”… 

14.II.2001 Jan Paweł II ogłosił Anastazego Sługą Bożym. 8.XI.2017 papież 
Franciszek potwierdził śmierć Anastazego „in odium fidei”, co otwiera drogę 
do beatyfikacji, która odbędzie się latem 2018.… (uroczystość 15 grudnia) 

il.: SŁ.B. ANASTAZY JAN BRENNER; źródło: www.zisterzienserlexikon.de 

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 

INNE Żywy Różaniec – +48 512 665 747; Różaniec Rodziców – +48 608 369 120 
 

http://www.zisterzienserlexikon.de/wiki/Brenner,_János
http://www.swzygmunt.knc.pl/

