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Jan jest »Eliaszem, który ma przyjść«MT 17, 10-13: 

mieszka w nim ogień DUCHA ŚWIĘTEGO i nakazuje mu »iść« (jako »poprzednikowi«) przed PANEM, który przychodzi. 

W Janie Poprzedniku DUCH ŚWIĘTY dopełnia „przygotowania PANU ludu doskonałego”ŁK 1,17. [KKK, 718] 

DRUGA NIEDZIELA ADWENTU 

 

NAUCZANIE ŚW. JANA CHRZCICIELA — PRETI, Maciej (1613, Taverna-Calabria – 1699, Valletta, Malta) 

ok. 1665, olejny na płótnie, 217.2×170.2 cm, Muzeum Sztuk Pięknych, San Francisco; źródło: en.wikipedia.org 

Z KSIĘGI PROROKA BARUCHABA 5, 1-9 
Odłóż, Jeruzalem, szatę smutku i utrapienia swego, 

a przywdziej wspaniałe szaty chwały, 

dane ci na zawsze przez PANA. 

Przyoblecz się w płaszcz sprawiedliwości pochodzącej od BOGA, 

włóż na głowę swą koronę chwały PRZEDWIECZNEGO! 

albowiem BÓG chce pokazać wspaniałość twoją 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), 1B-2B. 2C-3. 4-5. 6 (R.: POR. 3A) 

REFREN: PAN BÓG uczynił wielkie rzeczy dla nas 

Gdy PAN odmienił los Syjonu, 

wydawało się nam, że śnimy. 

Usta nasze były pełne śmiechu, 

a język śpiewał z radości. 

Mówiono wtedy między narodami: 

„Wielkie rzeczy im PAN uczynił”. 

PAN uczynił nam wielkie rzeczy 

i radość nas ogarnęła. 

Odmień znowu nasz los, o 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, 

by 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, 

który przynosimy przez JEZUSA CHRYSTUSA, 

na chwałę i cześć BOGA. 

AKLAMACJAŁK 3, 4C. 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 Trachonitydy, 

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 dla odpuszczenia grzechów, 

jak jest napisane w księdze mów proroka Izajasza: 

„Głos wołającego na pustyni: 

Przygotujcie drogę PANU, 

prostujcie ścieżki dla NIEGO! 

Każda dolina zostanie wypełniona, 

każda góra i pagórek zrównane, 

drogi kręte staną się prostymi, 

a wyboiste drogami gładkimi! 

I wszyscy ludzie ujrzą zbawienie BOŻE”. 

https://en.wikipedia.org/wiki/File:Mattia_Preti_-_San_Giovanni_Battista_Predicazione.jpg
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INFORMACJE PARAFIALNE 
 RORATY w dni powszednie o 700. W sposób szczególny 

zapraszamy! dzieci i młodzież ze szkół podstawowych i gim-

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

 9.XII (niedziela): II NIEDZIELA ADWENTU. 
 Trwa czas duchowego przygotowania do jak najgłębszego 

przeżycia ŚWIĄT NARODZENIA PAŃSKIEGO. 
 Dzień modlitwy za Kościół na Wschodzie. 

 Polećmy! w modlitwach problemy nękające ten Kościół 

BOGU WSZECHMOGĄCEMU; 
 Po Mszach św. ministranci zbierać będą ofiary na po-

moc Kościołowi za naszymi wschodnimi granicami. 
 Zapraszamy! na wspólne śpiewanie Godzinek o 820. 

Godzinki o Niepokalanym Poczęciu Najświętszej Maryi 
Panny śpiewamy we wszystkie adwentowe niedziele 
przed Mszą św. o 845. Zapiszmy w kalendarzu! 

 Na Mszę św. o 1800 zapraszamy! rodziców i dzieci, które 
przygotowują się do 1. Komunii św. Po Mszy św. spotka-
nie z rodzicami. 

 14.XII (piątek): O 2000 „WIECZÓR MODLITWY” — adoracja JEZU-
SA w NAJŚWIĘTSZYM SAKRAMENCIE, w Słowie, w śpiewie, w ciszy… 
Prośby / podziękowania, które będą polecane JEZUSOWI, 
można wrzucać do specjalnej skrzynki na końcu kościoła. 

 W tym tygodniu (10–15.XII) odbędą się spotkania forma-
cyjne dla kandydatów do Sakramentu Bierzmowania. 

 16.XII (niedziela): III NIEDZIELA ADWENTU. 
 Rozpoczęcie 40-godzinnego NABOŻEŃSTWA EUCHARYS-

TYCZNEGO w naszej parafii, połączonego z REKOLEKCJAMI 

ADWENTOWYMI, które w tym roku poprowadzi ks. Dawid 
SZYCHOWSKI. 
Podejmijmy! wysiłek takiego uporządkowania swojego 

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

 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 14.XII w kancelarii. Przygotowanie dla rodzi-
ców i chrzestnych 16.XII po sumie, w kościele. 

 26.XII (środa): 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. 

 Parafialny zespół Caritas prowadzi: 

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

 sprzedaż świec wigilijnych, ręcznie wykonanych 
pocztówek świątecznych oraz sianka. 
Akcja trwać będzie przez kolejne niedziele Adwentu. 
Dary i dochód ze sprzedaży przeznaczone zostaną 
na pomoc dla najuboższych mieszkańców naszej parafii 
– podopiecznych parafialnego Zespołu Caritas. 

Za wszystkie dary – serdeczne Bóg zapłać! 

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

 Ofiary na spłatę zobowiązań związanych z nadal trwa-
jącym remontem kościoła można nadal 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! 

 30.IX–11.X.2019: Pielgrzymka do Gruzji i Armenii. Koszt: 
3.990 zł. Program – na stoliku pod chórem. Warto rozważyć! 

ODESZLI 
W ostatnim czasie odeszli z naszego grona: 

śp. Danuta Stanisława BOROWSKA  19.XI.2018 l. 71 

śp. Witold HANULAK  9.VIII.2018 l. 62 

Wieczne odpoczywanie racz Im dać PANIE! 

INTENCJE MSZALNE I MODLITEWNE 

10.XII 
(poniedziałek) 

700  

1800  

11.XII 
(wtorek) 

700  

1800 † Marianny, Witolda i Jana ŁACHÓW 

12.XII 
(środa) 

700  

1800 dziękczynna, za szczęśliwe rozwiązanie 

13.XII 
(czwartek) 

700 w pewnej intencji 

1800 o błogosławieństwo BOŻE dla Mariusza, z racji 40. urodzin 

14.XII 
(piątek) 

700  

1800 
† Antoniego OKLEJI, 

Krystyny i Tadeusza OKLEJÓW, 

Sławomira, Pelagii i Mariana LICHOCKICH 

15.XII 
(sobota) 

700 † Rafała FABISIAKA 

1800 † Jana RAWSKIEGO, w 4. rocznicę śmierci 

16.XII 
(niedziela) 

845 
† Genowefy i Jana BIERNACKICH, 

Marty i Wacława GRZYWACZÓW 

1030 † rodziców BĄCZKOWSKICH i KUBAJKÓW 

1200 
† Kazimierza MAGDZIARZA, w 6. rocznicę śmierci, 

jego rodziców, 

siostry Zofii 

1800 
† Dariusza KOSZORKA, 

Jadwigi i Józefa DRUSZCZYŃSKICH 

BISKUPI WARSZAWSCY: ZYGMUNT SZCZĘSNY FELIŃSKI, CZ.XIV 

Ostatnią próbą władz rosyjskich powstrzymania wybuchu powstania była 

branka do wojska rosyjskiego. Jak pisze FELIŃSKI „’Wrzód – jak wyrażał się 

[margrabia Wielopolski] – dojrzał. Trzeba go rozciąć, aby uwolnić narodowy 

organizm od zepsutych soków’. W tym celu ułożył ów plan branki do wojska, 

na to jedynie obliczony, by dał możebność rządowi [rosyjskiemu] pochwy-

cenia wszystkich rewolucyjnych żywiołów i wydalenia ich z kraju wprzód, 

nim ogólny wybuch nastąpi”. Rosjanie plan przyjęli, ale „nad Newą całkiem 

do innych zmierzano celów niż nad Wisłą. Tam troszczono się o co najrych-

lejsze zgniecenie gotującego się ruchu dlatego jedynie, by mieć całkiem 

rozwiązane ręce i móc rozporządzić krajem wedle własnego upodobania, 

nie dając zagranicy powodu do wmieszania się w tę sprawę”. 

Planów branki nie dało się utrzymać w tajemnicy i „tym sposobem, gdy na-

deszła chwila branki, wszyscy należący do organizacji uprzedzili ją i umknęli 

z Warszawy”. I „jakoż z 22 na 23 stycznia [1863 r.] wybuchło ogólne 

powstanie w kraju; mówię: ogólne co do miejsca, nie zaś co do ludności, 

gdyż bardzo nieliczna gromadka spiskowych za broń pochwyciła. Szanse 

powodzenia w tej nierównej walce, gdzie garstka źle uzbrojonych i nie wpra-

wnych ochotników stawała do broni z najliczniejszą w Europie armią, były 

tak małe, że ci nawet szaleńcy, którzy tego olbrzyma wyzwali, nadzieją 

wygranej nie łudzili się wcale. Ruchu powstrzymać nie chcieli, ani nie mogli. 

Nie chcieli – gdyż rycerski honor nakazywał im raczej zginąć, niż się ukorzyć 

i do nierozwagi przyznać. Nie mogli – gdyż rozburzone przez nich rewolucyjne 

namiętności w łonie miejskiego zwłaszcza ludy nie dałyby się już ukołysać 

i przeciw nim samym obrócić by się mogły, gdyby na czele powstania stanąć 

nie chcieli”… 

Powstanie miało potrwać znacznie dłużej, niż przewidywano… 

12.III.1863 abp Zygmunt Szczęsny Feliński złożył rezygnację z udziału w Ra-

dzie Stanu Królestwa Polskiego, ciała rozpatrującego – przed przedłożeniem 

na dworze carskim – projekty prawodawcze, budżet i sprawozdania 

naczelnych organów administracji resortowej. Nie zostało ono formalnie 

przyjęte, ale po powstańczej Warszawie wieść o rezygnacji rozniosła się 

jak błyskawica. 

15.III.1863 FELIŃSKI ułożył list do cara rosyjskiego: 

„Najjaśniejszy Panie! Było to zawsze przywilejem Kościoła odzywać się 

do władców tego świata w czasie wielkich nieszczęść i klęsk publicznych. 

W imię też tego przywileju i tego obowiązku, w charakterze pierwszego 

pasterza w Królestwie Polskim, śmiem zwrócić się do W[aszej] C[esarskiej] 

Mości, aby jej przedstawić naglące potrzeby mej owczarni. 

Krew płynie obfitymi potokami, represja zaś, zamiast uspokoić umysły, coraz 

więcej je rozdrażnia”… …ciąg dalszy nastąpi… 

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 
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