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…przez Jana Chrzciciela Duch Święty zapoczątkowuje to, co spełni z Chrystusem i w Chrystusie: przywróci człowiekowi "podobieństwo" Boże. Chrzest Jana był …przez Jana Chrzciciela Duch Święty zapoczątkowuje to, co spełni z Chrystusem i w Chrystusie: przywróci człowiekowi "podobieństwo" Boże. Chrzest Jana był …przez Jana Chrzciciela Duch Święty zapoczątkowuje to, co spełni z Chrystusem i w Chrystusie: przywróci człowiekowi "podobieństwo" Boże. Chrzest Jana był …przez Jana Chrzciciela Duch Święty zapoczątkowuje to, co spełni z Chrystusem i w Chrystusie: przywróci człowiekowi "podobieństwo" Boże. Chrzest Jana był 
chrztem pokuty; chrzest z wody i Ducha będzie nowym chrztem pokuty; chrzest z wody i Ducha będzie nowym chrztem pokuty; chrzest z wody i Ducha będzie nowym chrztem pokuty; chrzest z wody i Ducha będzie nowym 535 narodzeniem narodzeniem narodzeniem narodzeniem70Por. J 3, 5....    [KKK, 720 

DRUGA NIEDZIELA ADWENTU 

Z Z Z Z KSIĘGI KSIĘGI KSIĘGI KSIĘGI PROROKA PROROKA PROROKA PROROKA IIIIZAJASZAZAJASZAZAJASZAZAJASZAIz 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. 

PSALMPSALMPSALMPSALM    RESPONSORYJNYRESPONSORYJNYRESPONSORYJNYRESPONSORYJNYPs 72 

REFREN: Pokój zakwitnie, kiedy Pan przybędziePokój zakwitnie, kiedy Pan przybędziePokój zakwitnie, kiedy Pan przybędziePokój 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 Z Z Z LISTU LISTU LISTU LISTU ŚWIĘTEGO ŚWIĘTEGO ŚWIĘTEGO ŚWIĘTEGO PPPPAWŁA AWŁA AWŁA AWŁA AAAAPOSTOŁA DO POSTOŁA DO POSTOŁA DO POSTOŁA DO RRRRZYMIANZYMIANZYMIANZYMIANRz 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 stał 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”. 

AKLAMACJAAKLAMACJAAKLAMACJAAKLAMACJAŁk 3,4.6 Alleluja, Alleluja, AllelujaAlleluja, Alleluja, AllelujaAlleluja, Alleluja, AllelujaAlleluja, Alleluja, Alleluja 
Przygotujcie drogę Panu, prostujcie ścieżki dla Niego; 

wszyscy ludzie ujrzą zbawienie Boże. 

SŁOWA SŁOWA SŁOWA SŁOWA EEEEWANGELII WEDŁUG WANGELII WEDŁUG WANGELII WEDŁUG WANGELII WEDŁUG ŚWŚWŚWŚW....    MMMMATEUSZAATEUSZAATEUSZAATEUSZAMt 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 
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 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”. 

 
ŚW. JAN CHRZCICIEL, CARAVAGGIO (1573, Caravaggio - 1610, Porto Ercole), 1603-04, olejny na płótnie, 

94×131 cm, Galleria Nazionale d'Arte Antica, Rzym; źródło www.wga.hu 

PATRON TYGODNIA:    ŚWŚWŚWŚW....    LLLLEOKADIAEOKADIAEOKADIAEOKADIA    
Pochodziła z Toledo. Gdy cesarz Dioklecjan wydał 
edykt prześladowczy, to Dacjan, namiestnik 
rzymski w Toledo, nakazał uwięzić wszystkich 
chrześcijan. Wśród nich znalazła się Leokadia, 
dziewica. Namiestnik usiłował skłonić ją do 
odstępstwa: najpierw pochlebstwem i obietnicami, 
potem groźbą, wreszcie też torturami. Bez skutku. 
Gdy, wtrącona do więzieniam, dowiedziała się o 
losie św. Eulalii, umęczonej w tym samym czasie, 
zaczęła się gorąco modlić o równie chwalebną 
śmierć… Modlitwa została wysłuchana, Leokadia 
zmarła w więzieniu. Był rok 303 lub 304. 
Kult św. Leokadii miał swoje centrum w Toledo 
przy świątyni, już w VI w. wzniesionej na jej grobie 
przez metropolitę św. Helladiusza. Gdy w VII w. 
św. Ildefons, abp Toledo, modlił się przy jej grobie 
płyta nagrobna miała się unieść i Leokadia ukazać 
zgromadzonym. Zanim Święta znikła Ildefons miał 
uciąć skrawek jej szaty, który do dziś czczony jest 
w Toledo. 
Kiedy Arabowie w VIII w. zajęli Toledo relikwie 
Leokadii przeniesiono do Oviedo. W XI w. 
przewieziono je aż do Belgii, gdzie do XVI w. 
odbierały cześć w opactwie Saint-Ghislain. Kiedy 
jednak wybuchły w Belgii wojny religijne i 
zaistniało niebezpieczeństwo, że protestanci 

zniszczą relikwie, w 1587 przewieziono je z powrotem do Toledo, gdzie odbierają 
cześć w słynnej katedrze do dnia dzisiejszego. 
Św. Leokadia jest patronką Hiszpanii i Toledo. (uroczystość 9 grudnia) 
il.: ŚW. LEOKADIA, prawd. BERRUGUETE, Alonso (1488, Paredes de Nava - 1561, Valladolid), 
ok. 1545, Puerta del Cambrón, Toledo; źródło www.turismoyarte.com 
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INFORMACJE PARAFIALNE 
 9.XII (niedziela): Dzień modlitwy, w Kościele polskim, za 

Kościół na Wschodzie. Wszelkie problemy nękające ten 
Kościół polecamy! modlitwom wszystkich Państwa. 

 RORATY są odprawiane w dni powszednie o 7:00. 
W sposób szczególny zapraszamy! dzieci i młodzież ze szkół 
podstawowych i gimnazjalnych. Jest okazja do wspólnego 
przeżywania Adwentu, podejmowania adwentowych zadań i 
kolekcjonowania obrazków przedstawiających historię życia 
św. Franciszka z Asyżu. Prosimy o przynoszenie lampionów 
lub świec, symbolizujących rozpraszanie ciemności. PRAWDZI-
WYM ŚWIATŁEM rozpraszającym ciemności zła i grzechu jest 
Chrystus, na którego przyjście właśnie się przygotowujemy! 

 9-11.XII (niedziela-wtorek): Tradycyjne 40-GODZINNE NABO-
ŻEŃSTWO EUCHARYSTYCZNE, połączone z REKOLEKCJAMI 
ADWENTOWYMI. Podejmijmy wysiłek! takiego uporządkowania 
swojego czasu, aby wziąć udział w tych duchowych 
ćwiczeniach. Program – poniżej. 

 10.XII (poniedziałek): Kolejne spotkanie warsztatowe dla 
kobiet, które pragną poszukiwać inspiracji i wsparcia w Bogu 
i w sobie, po Mszy św. o 18:00, w domu rekolekcyjnym. 

 16.XII (niedziela): 
 Spotkanie dzieci klas II i ich rodziców przygotowujące do 

I Komunii św. o 18:00. 
 Wzorem lat ubiegłych dzieci ze szkoły podstawowej w 

Słomczynie będą sprzedawać sianko na stół wigilijny 
oraz pierniki i ozdoby do powieszenia na choince. Ofiary 
zebrane przy tej okazji przeznaczone będą na pomoc 
najbiedniejszym dzieciom naszej parafii. Chociaż 
jesteśmy parafią wiejską i siana mamy pod dostatkiem, 
spróbujmy! włączyć się w akcję niesienia radości i 
pomocy dzieciom, które tego naprawdę potrzebują. 

 W zakrystii są do nabycia świece wigilijne w cenie 5.- zł. 
Dochód z ich sprzedaży przeznaczony jest na sprawienie 
radości świątecznej dzieciom z domów dziecka i 
najuboższych rodzin. 

 Opłatki wigilijne dostępne będą na terenie kościoła - w 
lewej nawie, bądź w zakrystii - przed i po Mszach św., u 
p. Organisty. Ze względu na stan zdrowia p. Organista nie 
będzie ich roznosił po domach naszej parafii. 

 Serdecznie dziękujemy tegorocznym pielgrzymom do 
Częstochowy za dar na rzecz parafii w postaci bursy i 
naczyńka na Komunię św., używanych przy nawiedzaniu 
chorych, oraz sześciu świec oliwnych do ołtarza głównego. 
Bóg zapłać! 

 Chrzty w grudniu, tradycyjnie, w 1szy dzień Świąt Bożego 
Narodzenia, 25.XII, na Mszy św. o 10:30. Zgłoszenia do 
22.XII w kancelarii. Przygotowanie przed chrztem dla 
rodziców i chrzestnych 23.XII po sumie, w kościele. 

 Zachęcamy do lektury prasy i wydawnictw katolickich. 
ODESZLI 

W ostatnim czasie odeszli z naszego grona: 

śp. Sławomir PIOTROWSKI, † 2.XII.2007, l. 50 
śp. Anna WŁODARCZYK, † 5.XI.2007, l. 70 

Wieczne odpoczywanie racz Im dać Panie! 

PROGRAM 40-GODZINNEGO NABOŻEŃSTWA EUCHARYSTYCZNEGO 
(POŁĄCZONEGO Z REKOLEKCJAMI ADWENTOWYMI) 

 9.XII (niedziela), IIGA NIEDZIELA ADWENTU: 
 8:45, 12:00, 18:00 → Msze św. z nauką rekolekcyjną dla 

dorosłych 
 10:30 → Msza św. z nauką rekolekcyjną dla gimnazjum i 

szkoły średniej 
Kandydaci do bierzmowania proszeni są o przybycie na 
Mszę św. o 10:30. 
Uczniowie szkół podstawowych przychodzą z rodzicami, na 
wybraną godzinę. 

 13:00 – 15:30 → OSOBISTA ADORACJA NAJŚWIĘTSZEGO 
SAKRAMENTU 

 13:00 → Wspólna Modlitwa Różańcowa 
 15:00 → Koronka do Bożego Miłosierdzia 

 10.XII (poniedziałek): 
 7:00 → Roraty i wystawienie Najświętszego Sakramentu 
 7:45–10:30, 15:00–15:45, 16:30–18:00 → OSOBISTA 

ADORACJA NAJŚWIĘTSZEGO SAKRAMENTU 
 10:30 → Msza św. z nauką rekolekcyjną dla dorosłych 
 15:00 → Koronka do Bożego Miłosierdzia 
 15:45 → Nabożeństwo Adoracyjno-Pokutne ze spowiedzią 

dla uczniów szkół podstawowych oraz I i II kl. gimnazjum 
 18:00 → Msza św. z nauką rekolekcyjną dla dorosłych 
 19:15 → Nabożeństwo Adoracyjno-Pokutne ze spowiedzią 

dla młodzieży z III kl. gimnazjum i szkoły średniej 
 11.XII (wtorek): 

 7:00 → Roraty i wystawienie Najświętszego Sakramentu 
 7:45–10:30, 15:00–15:45, 16:30–18:00 → OSOBISTA 

ADORACJA NAJŚWIĘTSZEGO SAKRAMENTU 
 10:30 → Msza św. z nauką rekolekcyjną dla dorosłych 
 15:00 → Koronka do Bożego Miłosierdzia 
 15:45 → Msza św. dla szkoły podstawowej oraz I i II kl. 

gimnazjum 
 18:00 → Wspólna Msza św. dla młodzieży i dorosłych 

SPOWIEDŹ (dla dorosłych) 
 10.XII (poniedziałek) → 9:30 – 11:00, 17:15 – 18:30 
 codziennie → ½ godz. przed każdą Mszą św. 

WSZYSTKICH SERDECZNIE ZAPRASZAMY! 

TAJEMNICE EUCHARYSTII (38): ŚWIADECTWO Z TRANI 
W roku 1000 w miasteczku Trani w Puglii, o starożytnych korzeniach, 
wielce interesująca się zagadnieniami religijnymi żydówka postanowiła 
„doświadczalnie” udowodnić naiwność wiary katolickiej w prawdziwość, 
rzeczywistość i istotność obecności Ciała i Krwi Pańskiej w Najświętszej 
Eucharystii. Udało jej się namówić do pomocy chrześcijańską przyjaciółkę 
(być może pod pretekstem, że sama chciała spożyć Eucharystię …), która 
podczas okresu wielkanocnego włączyła się w tłum przystępujących do 
Komunii św., i po spożyciu konsekrowanej Hostii wyjęła Ją z ust i schowała 

w chustkę. 
Później przekazała Ją przyjaciółce. Ta, jak 
ukazują to m.in. monogramy na ścianach 
starych budynków w Trani, obrazy Paolo 
Uccello w Urbino (1467/1468), a także opis 
wydarzenia brata Bartolomeo Campi w 
dziele “L’Inamorato di Gesù Cristo” (1625), 
wrzuciła Hostię na patelnię z gorącą oliwą … 
Pewnie była przekonana, że nic się nie 
zdarzy. A tu … cud! Hostia, skwiercząca w 
gotującej się oliwie, zaczęła krwawić, i to 
obficie! Przerażona kobieta próbowała 
zatrzymać potok krwi, nie udało się: krew 
wypłynęła z patelni, popłynęła na podłogę, a 
stamtąd na zewnątrz … 
Przybiegli sąsiedzi. Wkrótce pojawiło się 
całe wręcz miasto. Przybył i biskup. 
Zdziwiony przekonał się, że Bóg zapragnął 

dać straszliwy znak swojej rzeczywistej obecności. Uklęknął i w głębokiej 
pokorze oddał hołd… Po paru dniach w miasteczku odbyło się 
nabożeństwo pokutne i zaniesiono relikwie do miejscowej katedry. 
Pośrednie świadectwo tego cudu można odczytać w wypowiedzi św. Ojca 
Pio z Petrelciny, który miał wypowiedzieć się, że „Trani miało szczęście 
dwukrotnie być oblane Krwią Chrystusa” (odniesienie również do innego 
cudu - w Colonna - gdzie Chrystus z krucyfiksu krwawił z nosa…). 
W 1706 wspólnota żydowska wraz z miejscowym szlachcicem 
przekształciła dom cudu w kaplicę „Cudu Eucharystycznego”, istniejącą do 
dzisiaj. Natomiast sama relikwia cudu znajduje się w lokalnym kościele 
św. Andrzeja. Relikwia (przez ponad 1000 lat cudowne Fragmenty nie 
uległy rozpadowi: gołym okiem widoczne są ciemniejsze i jaśniejsze części 
Ciała, wskazujące na smażenie) była w trakcie wieków wielokrotnie 
badana (ostatni raz w 1924): żadne z nich nie potrafiło podważyć 
autetyczności wydarzenia … 
il.: RELIKWIARZ Z RELIKWIAMI CUDU W TRANI, srebro, czasy antyczne, darowizna (1616) Fabrizio de Cunio, 
kościół św. Andrzeja, Trani; źródło www.therealpresence.org 

niedziela i uroczystości obowiązujące: 08:45, 10:30, 12:00 (suma), 18:00 
święta pracujące: 08:45, 18:00 

MMMM S Z E  S Z E  S Z E  S Z E  

ŚŚŚŚW IW IW IW IĘĘĘĘTETETETE  
dni powszednie: 07:30 (codziennie), 18:00 (Pt – Sb) 
tel. (0-22) 754 47 32, fax. (0-22) 754 41 02; e-mail: swzygmunt.slomczyn@op.pl 
dni powszednie (z przerwą na 

Msze św. i nabożeństwa): 08:00–09:30, 17:00–19:00 
KKKK A N CE L A R IA  A N CE L A R IA  A N CE L A R IA  A N CE L A R IA  

PPPP A R A FIA LN AA R A FIA LN AA R A FIA LN AA R A FIA LN A  
niedziele i święta: nieczynna 

KKKK SISISISIĘŻĘŻĘŻĘŻAAAA  Dziekan mgr Stefan KOTWIŃSKI, Wikariusz Marcin KLOTZ 
 
 


