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Już teraz […], w tym życiu, jest nam dana możliwość wyboru między życiem a śmiercią, i tylko idąc drogą nawrócenia, możemy wejść do Królestwa, z którego 

wyklucza grzech ciężkiPOR. 1 KOR 5, 11; GA 5, 19-21; AP 22,15… [KKK, 1470, fragm.] 

DRUGA NIEDZIELA ADWENTU 

Z KSIĘGI PROROKA IZAJASZAIZ 11, 1-10 
Wyrośnie różdżka z pnia Jessego, 

wypuści odrośl z jego korzeni. 

I spocznie na niej DUCH PAŃSKI, 

duch mądrości i rozumu, 

duch rady i męstwa, 

duch wiedzy i bojaźni PAŃSKIEJ. 

Upodoba sobie w bojaźni PAŃSKIEJ. 

Nie będzie sądził z pozorów 

ani 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 pospołu 

i mały chłopiec będzie je poganiał. 

Krowa i niedźwiedzica przestawać będą z sobą przyjaźnie, 

młode ich razem będą legały. 

Lew też jak wół będzie jadał słomę. 

Niemowlę igrać będzie na gnieździe kobry, 

dziecko włoży swą rękę do kryjówki żmii. 

Zła czynić nie będą 

ani działać na zgubę 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 po radę, 

i sławne będzie miejsce jego spoczynku. 

PSALM RESPONSORYJNYPS 72 (71), 1B-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, zanim księżyc zgaśnie. 

Będzie panował od morza do morza, 

od Rzeki aż po krańce ziemi. 

Wyzwoli bowiem biedaka, który go wzywa, 

i ubogiego, który 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 życzą mu szczęścia. 

Z LISTU ŚW. PAWŁA APOSTOŁA DO RZYMIANRZ 15, 4-9 

Bracia: 

To, co niegdyś zostało napisane, 

napisane zostało także 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. 

Albowiem CHRYSTUS 

–powiadam – 

stał się sługą obrzezanych 

dla ukazania 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, 4C. 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 pojawił się Jan Chrzciciel 

i głosił na Pustyni Judzkiej te słowa: 

„Nawracajcie się, 

bo bliskie jest królestwo niebieskie”. 

Do niego to odnosi się słowo proroka izajasza, 

gdy mówi: 

„Głos wołającego na pustyni: 

Przygotujcie drogę PANU, 

dla NIEGO prostujcie ścieżki!” 

Sam zaś Jan nosił odzienie z sierści wielbłądziej 

i pas skórzany około bioder, 

a jego pokarmem były szarańcza i miód leśny. 

Wówczas ciągnęły do niego Jerozolima 

oraz cała Judea 

i cała okolica nad Jordanem. 

Przyjmowano od niego chrzest w rzece Jordan, 

wyznając swoje grzechy. 

A gdy widział, że przychodziło do chrztu 

wielu spośród faryzeuszów i saduceuszów, 

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 jest przyłożona do korzenia drzew. 

Każde więc drzewo, 

które nie wydaje dobrego owocu, 

zostaje wycięte 

i wrzucone w ogień. 

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 spichlerza, 

a plewy spali w ogniu nieugaszonym”. 
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INFORMACJE PARAFIALNE 
 RORATY w dni powszednie o 700. W sposób szczególny za-

praszamy! dzieci ze szkół podstawowych. 
 4.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 (czwartek): Uroczystość NIEPOKALANEGO POCZĘCIA NAJŚWIĘ-

TSZEJ MARYI PANNY. 
 Msze św. o 700 i 1800. 

 10.XII (sobota): 

 WYPOMINKI o 1715. 
 Msza św. za zmarłych polecanych w WYPOMINKACH o 1800. 

 11.XII (niedziela): III NIEDZIELA ADWENTU. 
 W ramach dnia modlitwy i pomocy materialnej Kościo-

łowi na Wschodzie po Mszach św. zbierane będą ofiary 
do puszek na rzecz Kościoła na Ukrainie. 

 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 16.XII w kancelarii. Przygotowanie dla 
rodziców i chrzestnych 18.XII po sumie, w kościele. 

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

 Parafialny zespół Caritas 

 prowadzi zbiórkę produktów żywnościowych i artykułów 
chemicznych do specjalnie wystawionych koszy przy 
ołtarzu MATKI BOŻEJ NIEUSTAJĄCEJ POMOCY. Dary 
przeznaczone zostaną na pomoc dla najuboższych 
mieszkańców naszej parafii, jako paczki świąteczne. 

 od trzeciej niedzieli Adwentu będzie prowadzić sprzedaż 
świec wigilijnych i sianka. Dochód z tej akcji zostanie 
przeznaczony dla podopiecznych Parafialnego zespołu 
Caritas! 

Za wszystkie dary z góry — 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! 

ODESZLI 
W ostatnim czasie odeszła z naszego grona: 

śp. Alicja KRYSA  20.XI.2022 l. 83 

Wieczne odpoczywanie racz Jej dać PANIE! 

INTENCJE MSZALNE I MODLITEWNE 

5.XII 
(poniedziałek) 

700 w pewnej intencji 

1800 † Ireny SIBILSKIEJ 

6.XII 
(wtorek) 

700 † Mariusza PRZYBYLSKIEGO 

1800 † Walerii MAGDZIARZ, w 3. rocznicę śmierci 

7.XI 
(środa) 

700 w pewnej intencji 

1800 
† Wiesławy KOT, 

zmarłych z rodziny BAKALARSKICH 

8.XII 
(czwartek) 

700 † Haliny i Piotra JAKUBCZYKÓW 

1800 † Marianny KRYSIAK, z racji imienin 

9.XII 
(piątek) 

700 w pewnej intencji 

1800 † Alicji NOGAL 

10.XII 
(sobota) 

700 
† Eleonory i Henryka BOJAŃCZYKÓW, 

Franciszki i Władysława WENCŁAWIAKÓW, 

Mariusza STRUZIKA 

1715 WYPOMINKI 

1800 † polecanych w WYPOMINKACH 

11.XII 
(niedziela) 

845 
† Tadeusza i Jerzego ANUSZEWSKICH, 

zmarłych z rodzin ANUSZEWSKICH i MARCÓW 

1030 
† Macieja MATEJAKA, w 25. rocznicę śmierci, 

Leszka MATEJAKA, w rocznicę śmierci 

1200 † Bernarda BARANA, w 23. rocznicę śmierci 

1800 
† Adama WOJTUNIKA, Jadwigi STAROS, 

Franciszki, Antoniego i Ryszarda KORNASZEWSKICH 

Jerzego LATOSZKA 

PIEŚŃ O ŚNIE… 

Z zimna drżąc przy domowym ognisku 

Zasłuchani w głodowy kiszek marsz 

Po ostatnim wypijmy kieliszku 

Zanim świecy dotli się blask 

Papierosa puśćmy dokoła 

Przeczytamy z zakazanych coś ksiąg 

Bo nad ranem nikt przecież nie woła 

Nikt nie wywoła nas stąd 

Gdzie łajdak pokaja się szczerze 

Gdzie złodziej odda swój łup 

Gdzie ktoś zanim powie nie wierzę 

Świętemu upadnie do stóp 

Gdzie krzywdy nie będą pomszczone 

Lecz wynagrodzone do cna 

Gdzie dziecko bezpiecznie zrodzone 

Siądzie obok jagnięcia i lwa 

Otuleni w swoją obecność 

Czując w ustach wspomnienia smak 

Nie dbajmy o świadomą konieczność 

Co w twarze sypie nam mak 

Noc jest jedna a świt jest po nocy 

Pod zamkniętą powieką trwa blask 

I nikomu nie zabraknie pomocy 

Dopóki nie zabraknie mu nas 

Gdzie zdrada to wtręt obcej mowy 

Podobnie jak przemoc i gwałt 

Gdzie myśli nie chowa się w słowa 

Lecz jawny jej daje się kształt 

Gdzie rozpacz i ból są kojone 

I żadna nie kala się łza 

Gdzie dziecko bezpiecznie zrodzone 

Siądzie obok jagnięcia i lwa 

Ktoś powie to senne marzenie 

Nie ma nic prawdziwszego od snu 

Więc w obecność swą otuleni 

Wspólnie wyśnijmy go tu 

KACZMARSKI, Jacek Marcin (1957, Warszawa – 2004, Gdańsk) 

Po raz pierwszy w ponad 20-letniej historii gazetki świadomie ponownie publikujemy 

konkretny wiersz. W naszym życiu był on niezwykle ważny – w mrocznych czasach 

komunazistowskiego stanu wojennego przynosił nadzieję, był „snem” lepszych dni… 

Dziś w wielu aspektach pozostaje aktualny, szczególnie wobec rosyjskiej inwazji na 

Ukrainę. Wprawdzie nie ma już „zakazanych ksiąg”, lecz nadal „myśli chowa się w sło-

wa”, zamiast „jawny im dawać kształt”. I wybrzmiewa ten wiersz nadal, w genialnym 

wykonaniu Przemysława Gintrowskiego (posłuchajcie, posłuchajcie na YouTube!)… 

 

WILK I BARANEK IZAJASZA — COOPER, Charice ((ur. 1976, Dallas/Fort Worth) 

ok. 2015; źródło: commons.wikimedia.org 

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 
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