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Wcielenie stanowi tajemnicę przedziwnego zjednoczenia natury BOSKIEJ i natury ludzkiej w jedynej OSOBIE SŁOWA. [KKK, 483] 

DRUGA NIEDZIELA ADWENTU 

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 PIERWSZEGO 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”. 

 

ŚWIADECTWO JANA CHRZCICIELA — CARRACCI, Hanibal (1560, Bolonia – 1609, Rzym) 

ok. 1600, olejny na płytce miedzianej, Metropolitan Museum of Art, Nowy Jork; źródło: www.metmuseum.org 

https://www.metmuseum.org/art/collection/search/438813
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INFORMACJE PARAFIALNE 
 5.XII (niedziela): II NIEDZIELA ADWENTU. 

 Trwa czas duchowego przygotowania do jak najgłębszego 
przeżycia ŚWIĄT NARODZENIA PAŃSKIEGO. 

 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! 

 Po sumie o 1200, z racji 1. NIEDZIELI MIESIĄCA, adoracja 
NAJŚWIĘTSZEGO SAKRAMENTU. 

 Po adoracji – spotkanie Kół Żywego Różańca. 
 8.XII (środa): Uroczystość NIEPOKALANEGO POCZĘCIA NAJŚWIĘTSZEJ 

MARYI PANNY. 
 Msze św. o 700 i 1800. 

 11.XII (sobota): 
 WYPOMINKI o 1715. 
 Msza św. za zmarłych polecanych w WYPOMINKACH o 1800. 

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

TYCZNEGO w naszej parafii, połączonego z REKOLEKCJAMI 

ADWENTOWYMI, 
W tym roku rekolekcje poprowadzi proboszcz parafii 
pw. św. Wojciecha w Białej Rawskiej, a zarazem tamtejszy 
dziekan, ks. dr Bogdan ZATORSKI. 
Podejmijmy! wysiłek takiego uporządkowania swojego 

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

 RORATY w dni powszednie o 700. 
W sposób szczególny zapraszamy! dzieci i młodzież ze szkół 

podstawowych i gimnazjalnych. 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! 

 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 17.XII w kancelarii. Przygotowanie dla 
rodziców i chrzestnych 19.XII po sumie, w kościele. 

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

 Parafialne zimowisko w Kluszkowcach planowane jest w ter-
minie od 29.I do 6.II.2022 r. 

 Informacje i zapisy — u ks. Michała. 
 Parafialny Zespół Caritas: 

 w czasie ADWENTU zbiera, do koszy wystawionych przy 

ołtarzu MATKI BOŻEJ NIEUSTAJĄCEJ POMOCY, produkty żyw-
nościowe i artykuły chemiczne. 
Zebrane dary zostaną przekazane, jako paczki 
świąteczne, najuboższym mieszkańcom naszej parafii. 

 od III niedzieli ADWENTU prowadzić będzie sprzedaż świec 
wigilijnych i sianka. 
Dochód z tej akcji zostanie przeznaczony dla podopiecz-
nych Parafialnego Zespołu Caritas. 

Wszystkim darczyńcom — serdeczne Bóg zapłać! 

 Ofiary na spłatę zobowiązań związanych z remontem koś-
cioła, a także na korony dla MATKI BOŻEJ NIEUSTAJĄCEJ POMOCY 
i JEJ SYNA (ongiś skradzione z naszego kościoła), można 
składać np. na konto parafialne: 

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

Za wszystkie ofiary i dary (na korony) serdeczne Bóg zapłać! 

PAMIĘTAJMY też o WSPIERANIU NASZYCH DUSZPASTERZY! 

 Światowa pandemia chińskiego wirusa COVID-19 trwa. 
Zasady obecności w kościele: 

 max. 50% „obłożenia”; 
 niezbędna osłona ust i nosa (i.e. maseczka). 

 Pamiętajmy! o prasie katolickiej! 

ODESZLI 
W ostatnim czasie odeszli z naszego grona: 

śp. Janina Maria ZAJĄC  22.XI.2021 l. 72 

śp. Robert BENTKOWSKI  19.XI.2021 l. 20 

śp. Robert Jerzy BEDNARCZYK  18.XI.2021 l. 38 

śp. Jadwiga OKLEJA  18.XI.2021 l. 90 

śp. Maria Jolanta SZPERL  16.XI.2021 l. 74 

Wieczne odpoczywanie racz Im dać PANIE! 

INTENCJE MSZALNE I MODLITEWNE 

6.XI 
(poniedziałek) 

700 † Janiny i Józefa SZUSTKOWSKICH 

1800 o powrót do zdrowia dla Joanny MAĆKOWIAK 

7.XI 
(wtorek) 

700 w pewnej intencji 

1800 o powrót do zdrowia dla Joanny MAĆKOWIAK 

8.XII 
(środa) 

700 
† Haliny i Piotra, 

zmarłych z rodzin JAKUBCZYKÓW i PINIŃSKICH 

1800 † Marianny KRYSIAK, z racji imienin 

9.XII 
(czwartek) 

700 o światło DUCHA ŚWIĘTEGO i wiarę dla Marty 

1800 † Leokadii SOBCZAK 

10.XII 
(piątek) 

700 o światło DUCHA ŚWIĘTEGO i wiarę dla Marty 

1800 
† Marianny, Jana i Józefa KRASNOPOLSKICH, 

Marianny, Jana i Antoniego ZDUŃCZYKÓW 

11.XII 
(sobota) 

700 † Anny OBCOWSKIEJ 

1715 WYPOMINKI 

1800 † polecanych w WYPOMINKACH 

12.XII 
(niedziela) 

845 
† Tadeusza i Jerzego ANUSZEWSKICH, 

zmarłych z rodzin ANUSZEWSKICH i MARCÓW 

1030 

† Ewy Marii WESOŁOWSKIEJ, 

Ryszarda WESOŁOWSKIEGO, 

Stanisława i Haliny STĘPNIEWSKICH, 

Zbigniewa BAREJKI 

1200 † Waldemara ŁAZICKIEGO 

1800 † Bernarda BARANA, w 22 r. rocznicę śmierci 

ODWAGI! 
Powiedzcie małodusznym: 

Odwagi! 

Nie bójcie się! 

Pokrzepcie ręce omdlałe, 

wzmocnijcie zmęczone kolana! 

Prawo PAŃSKIE przyjdzie z Syjonu, 

PAN jest SprawiedliwościąPOR. JR 23,6, 

I ON będzie RozjemcąIZ 2, 4. 

Kiedy to się stanie? 

Kiedy przekujemy miecze na lemiesze, a włócznie na sierpy. 

Kiedy ucałują się sprawiedliwość i pokój. 

Wtedy będziemy bezpieczni na drogach i na ulicach naszych 

i nie będą tam chodzić nieczyści, 

a głupi nie będą się wałęsaćPOR. IZAJASZ. 

Pojrzał JEHOWA i w NIEJ upodobał sobie. 

Pękły niebios zwierciadła, 

biała gołąbka spadła 

i nad Syjonem, w równi trzyma skrzydła obie, 

i srebrzystej pierzem tęczy 

NIEBIANKI skronie uwieńczy. 

Grom — błyskawica! 

Stań się — stało! 

MATKĄ — DZIEWICA! 

BÓG — CIAŁO!A. MICKIEWICZ 

Niech zabrzmią hymny radosne… 

Gołąbko z Arki Noego, 

pokorna, cicha i piękna, 

zieloną niesiesz gałązkę 

znak miłosierdzia BOŻEGO. 

BOGURODZICA nietknięta, 

wesele niebios i bramo 

naszej nadziei koronoLITURGIA GODZIN… 

Przybądź nam, MIŁOŚCIWA PANI, ku pomocy 

i wyrwij nas z potężnych nieprzyjaciół mocyGODZINKI O NMP. 

ZAWITKOWSKI, Józef (1938, Wał – 2020, Warszawa) – 7.XII.2005, Toruń, kościół pw. św. Józefa 

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 

Schola – +48 662 476 217 
 

http://www.swzygmunt.knc.pl/

