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Za nami Rekolekcje Adwentowe. Rekolekcjonista, Ks. Krzysztof Krupa, w Ksi ędze 
Pamiątkowej napisał do Wiernych takie słowa: „Niech Bóg dokonuje w Was wielkich 
darów na chwałę i pożytek dla drugich. Niech wzajemna modlitwa łączy nas przed 
Bożym Tronem”. 
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EWANGELIA NA DRUGĄ NIEDZIELĘ ADWENTU                                                               Łk 3,1-6 
Jan Chrzciciel przygotuje drogę Panu. 
Było to w piętnastym roku rządów Tyberiusza Cezara. Gdy Poncjusz Piłat był 
namiestnikiem Judei, Herod tetrarchą Galilei, brat jego Filip tetrarch ą Iturei i kraju 
Trachonu, 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 na odpuszczenie grzechów, jak 
jest napisane w księdze mów proroka Izajasza:  
«Głos wołającego na pustyni: Przygotujcie drogę Panu, prostujcie ścieżki dla Niego;  
każda dolina niech będzie wypełniona, każda góra i pagórek zrównane, drogi kręte 
niech się staną prostymi, a wyboiste drogami gładkimi. I wszyscy ludzie ujrzą 
zbawienie Boże». 

 
Chrześcijaństwo jest wydarzeniem. Wydarzenie niepojęte, a jednak prawdziwe. Oto 
na ziemi wśród ludzi stanął Bóg, przyjął postać człowieka i postanowił zamieszkać 
z nami. Stało się to w Nazarecie za cezara Augusta. Tam też Syn Boga żył w ukryciu 
ponad trzydzieści lat, by pod koniec życia publicznie ujawnić swą Boską godność 
i przekazać ludziom naukę o możliwości ich zbawienia. Historia się rozpoczęła i trwa 
do dziś. Jest rzeczą zdumiewającą, że św. Łukasz w szczególny sposób zatroszczył się 
o to, by podać wszystkie historyczne wymiary dzieła Jezusa Chrystusa. On zaznacza, 
że „Wyszło rozporządzenie Cezara Augusta, żeby przeprowadzić spis ludności 
w całym państwie” /Łk 2, 1/, i dlatego św. Józef ze swoją żoną musiał udać się do 
Betlejem. Łukasz też podaje dokładnie, kiedy rozpoczął swą publiczną działalność Jan 
Chrzciciel: „Było to w pi ętnastym roku rządów Tyberiusza Cezara. Gdy Poncjusz 
Piłat był namiestnikiem Judei, Herod tetrarchą Galilei /.../; za najwyższych kapłanów 
Annasza i Kajfasza skierowane zostało słowo Boże do Jana, syna Zachariasza, na 
pustyni” /Łk 3, 1-2/. Łukasz, w sposób znany w starożytności, podaje dokładną datę 
wystąpienia Jana Chrzciciela. Spotkanie Boga z człowiekiem zostaje przez niego 
wpisane w dzieje Cesarstwa Rzymskiego oraz w dzieje narodu izraelskiego, a przez to 
w dzieje świata. Wniosek stąd prosty. Każde głębsze wchodzenie w tekst Pisma 
Świętego musi być połączone z uzupełnianiem wiadomości na temat świata, w którym 
wydarzenia opisane w Biblii miały miejsce. Dopiero takie odczytanie gwarantuje 
właściwe poznanie zamysłu Boga wobec nas. I dziś Ewangelia realizuje się w naszej 
rzeczywistości. Bóg współpracuje z ludźmi, mieszka w wielu świątyniach, wędruje 
ulicami miast i wiejskimi drogami. Słowo Boże jest kierowane do konkretnych ludzi: 
Andrzeja, Zofii, dociera do cierpiących w szpitalach, zamkniętych w więziennej 
i klasztornej celi, i do starca szukającego oparcia w lasce. Wydarzenie trwa.  
        Nie zawsze Boga dostrzegamy, ale Nim żyjemy. Rzecz ma się podobnie jak 
z prądem elektrycznym, z  którego dobrodziejstwa korzysta miliony ludzi. 
Odczulibyśmy jego obecność i wartość w pełni dopiero wówczas, gdyby nam go 
całkowicie zabrakło. Podobnie jest z Chrystusem, który jako światłość świata 
zabłysnął dwa tysiące lat temu i stopniowo dociera do wszystkich zakątków ziemi. 
Dopiero gdyby Go zabrakło, zrozumielibyśmy jak trudno bez Niego żyć. Ludzkość 
pogrążyłaby się w ciemnościach. Na szczęście nie zabraknie. On nas zapewnił: „Oto Ja 
jestem z wami przez wszystkie dni, aż do skończenia świata” /Mt 28, 20/. 
 



 
OGŁOSZENIA 

1. Ofiary, które składamy dziś do puszek przeznaczone są na pomoc Kościołowi na 
    Wschodzie, a za tydzień Taca Inwestycyjna. 
2. Przypominam, że w każdą środę o godz. 16.00 i sobotę o godz. 9.00 odprawiane są 
    Roraty. Zapraszam na nie wszystkich wiernych, a szczególnie dzieci i młodzież. 
3. Proszę zapisywać w zakrystii, kancelarii czy też telefonicznie chorych, których  
    odwiedzilibyśmy z Sakramentami dn. 13 XII /czwartek/ od godz. 10.00, 
    przygotowując w ten sposób do godnego przeżycia Świąt Bożego Narodzenia. 
4. Zachęcam do nabywania świec i sianka na stół wigilijny. 
5. Zapraszamy osoby samotne i starsze na Spotkanie Wigilijne organizowane przez 
    Parafialny Zespół „Caritas”, które odbędzie się 06 stycznia 2013 roku /niedziela/ 
    od godz. 16.00. Zapisy u Pań: 
   Barbary Skonecznej  – tel. 44 710 46 64  
   Wiesławy Sygitowicz  – tel. 663 319 627 
    Osobom z dalszych miejscowości zapewniamy dowóz.  
 

 
UŚMIECHNIJ SI Ę 

          WĘDROWIEC 
Dawniej chodził na wagary, 
A dziś uczniem jest wzorowym. 
Poszedł bowiem dnia pewnego 
Prosto po rozum do głowy. 
 

/CD/ LITURGIA SŁOWA 
2. Psalm responsoryjny – odpowiednio dobrany. Zazwyczaj najbardziej nawiązuje do 
    pierwszego czytania.  
3. Drugie czytanie – fragment Dziejów, Listów Apostolskich lub Apokalipsy.  
4. Sekwencja – zawsze powinna być odśpiewywana. Sekwencja pojawia się tylko w 
    niedzielę Zmartwychwstania Pańskiego i Uroczystość Zesłania Ducha Świętego. Jest 
    to forma hymnu.  
5. Aklamacja – gdy psałterzysta, kantor lub ktoś inny zaczyna odśpiewywać 
    aklamację wszyscy uczestniczący w liturgii powstają. Jest to śpiew „Alleluja” przed 
    i po wersecie wprowadzającym bezpośrednio w tematykę Ewangelii dnia. Gdy trwa 
    Wielki Post zamiast refrenu „Alleluja” odśpiewuje się „Chwała Tobie Słowo Boże”,  
    lub „Chwała Tobie Królu Wieków”.  
6. Ewangelia – może ją czytać tylko diakon lub kapłan, nigdy zaś żaden wierny 
    świecki. Jest to szczyt liturgii słowa. Diakon zawsze przed odczytaniem Ewangelii 
    otrzymuje błogosławieństwo od głównego celebransa (biskupa, czy prezbitera). 
    Kapłan natomiast przed odczytaniem Ewangelii odmawia modlitwę  
    przygotowawczą. Podczas odczytywania Ewangelii wszyscy stoją. Gdy liturgia ma 
    uroczystą formę sprawowania, wtedy Ewangelię odczytuje się z Ewangeliarza, który 
    procesyjnie zanosi się do ambony wraz ze świecami.  
 
 
 



 
INTENCJE 

 
                                                 PONIEDZIAŁEK  10. 12. 2012 
16.00 Za +Mariana Pietrzaka /greg.17/. 
 
                                                                     WTOREK 11. 12. 2012 
  9.00 Za +Mariana Pietrzaka /greg.18/. 
 
                                                          ŚRODA  12. 12. 2012 
16.00 Nowenna do Matki Bożej Nieustającej Pomocy. 
          Za +Józefę i Piotra Kowalskich, Mariusza Michalaka oraz Helenę Banasiak; 
                +Mariana Pietrzaka /greg.19/; 
                +Natalię Goleń w 1 rocz. śmierci i Kazimierza w 20 rocz. śmierci; 
                +Krzysztofa Wysmyka /int. od sąsiadów Szczurów i Batorów/; 
                +Zofię Gierach /int. od syna Mirosława z rodziną/; 
                +Władysława Szczurkowskiego /int. od syna Aleksandra z rodziną/; 
                +Kazimierza i Józefę Szymczaków; 
                +Jadwigę Sołtysiak /int. od wnuczki Natalii z mężem/; 
                +Mariusza Kościechę i cr. Kościechów; 
                +Edwarda Zglińskiego /int. syna Tadeusza z rodziną/; 
                +Zofię w 1 rocz. śmierci, Władysława, Józefa i Mieczysława Mierzejewskich; 
                +Jana Skonecznego w 6 rocz. śmierci, Zofię i cr. Skonecznych. 
 
                                                                CZWARTEK  13. 12. 2012 
16.00 Za +Mariana Pietrzaka /greg.20/. 
 
                                                            PIĄTEK 14. 12. 2012 
16.00 Za +Mariana Pietrzaka /greg.21/. 
 
                                                   SOBOTA 15. 12. 2012 
  9.00 Za +Mariana Pietrzaka /greg.22/. 
 
                                                    NIEDZIELA 16. 12. 2012 
  9.00 Za +Mariana Pietrzaka /greg.23/; 
               +Kazimierza Szczurka. 
12.00 Za Parafian. 
16.00 Za +Annę Chojecką /int. od wnuczki Moniki z rodziną/. 
 
 
 

 
 

 
 
 


