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Przygotujcie drogę Panu! 

I znów czekamy. Przygotowujemy się na święta 

upamiętniające narodziny Zbawiciela. Liturgia 

Słowa II Nie-

dzieli Adwen-

tu przygoto-

wuje nas do 

przeżywania 

po raz kolejny 

Uroczystości 

Narodzenia 

Pańskiego. Prorok Baruch zachęca: „Złóż szatę 

smutku i utrapienia swego, a przywdziej 

wspaniałe szaty chwały, dane Ci na zawsze od 

Pana.” (Ba 5,1) W jakich szatach człowiek ma 

przywitać Boga: starych łachmanach grzechu, czy 

pięknej szacie wiary otrzymanej w momencie 

chrztu? Ewangelia przypomina nam postać św. 

Jana Chrzciciela – proroka zapowiadającego  

przyjście Mesjasza. Jan Chrzciciel woła dziś: 

„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” (Łk 3,5-6). Chrzcicielowi nie chodziło o drogi w 

znaczeniu dosłownym. Chodziło mu o drogi naszego życia, które czasem są bardzo 

kręte przez nasz egoizm, brak miłości, naszą ludzką słabość. Trzeba prostować 

drogi, bo Pan przyjdzie. Każdy z nas będzie musiał zdać najważniejszy egzamin w 

 

Kalendarz liturgiczny: 

11 XII św. Damazego 

12 XII NMP z Guadalupe 

13 XII św. Łucji 

14 XII św. Jana od Krzyża 

Cytat tygodnia: 
 

„Słowo Boże nie da się 
zniewolić; nie uchwyci 
Go znudzony, nie za-
trzyma niedbały." 
 

Św. Ambroży 
 

Intencje mszalne: 
 

Niedziela, 09 grudnia 2012 
800   ++ z rodz. Wieliczkiewicz: Michalina, Marian, Henryk, Wanda 
930 ++ Bartłomiej i Monika Zimiccy 
1100 w 28 r. urodzin Alicji o bł. Boże i dary Ducha Św. 
1230 + Patryk Balana (greg. 16) 
1800  ++ Bolesława i Janina 
 

Poniedziałek, 10 grudnia 2012 
700 + Wiktoria Borowska 
1800  + Patryk Balana (greg. 17) 
 

Wtorek, 11 grudnia 2012 
700 + Jan Żyliński 
1800  + Patryk Balana (greg. 18) 
 

Środa, 12 grudnia 2012 
700 + Patryk Balana (greg. 19) 
1800 + Jan Krul 
 

Czwartek, 13 grudnia 2012 
700 + Patryk Balana (greg. 20) 
1800 + Szarlota Szelezińska z okazji urodzin 
 

Piątek, 14 grudnia 2012 
700  
1800 + Patryk Balana (greg. 21) 
 

Sobota, 15 grudnia 2012 
700 + Wiktoria Borowska 
1800 + Patryk Balana (greg. 22) 
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naszym życiu: egzamin z miłości, z postępów w prostowaniu dróg życia. Pozwólmy, 

by Chrystus sam zajął się prostowaniem krętych dróg, pozwólmy, by uświęcał to, 

co nie święte; udoskonalał to, co niedoskonałe. Niech słowa św. Pawła będą dla 

nas zachętą: „Bądźcie czyści i bez zarzutu na dzień Chrystusa.” (por. Flp 1,10) 

Święci znani… i nie znani  

Św. Łucja  

Łucja pochodziła z Syrakuz na Sycylii. Najstarszy 

żywot św. Łucji pochodzi z V wieku. Według 

niego Święta miała pochodzić ze znakomitej 

rodziny. Była przeznaczona dla pewnego z 

niemniej szlachetnej rodziny młodzieńca. Kiedy 

jednak udała się z pielgrzymką na grób św. 

Agaty do pobliskiej Katanii, aby uprosić zdrowie 

dla swojej matki, miała się jej ukazać św. Agata i 

przepowiedzieć śmierć męczeńską, i doradzić 

by się przygotowała na czekającą ją ofiarę. 

Kiedy więc powróciła do Syrakuz, cofnęła wolę 

pójścia za mąż, rozdała majętność ubogim; 

złożyła ślub dozgonnej czystości. Kandydat do 

jej ręki zadenuncjował ją jako chrześcijankę. Kiedy nawet tortury nie załamały 

bohaterskiej dziewicy, została ścięta mieczem. Działo się to 13 grudnia ok. 304 

roku. Święta miała 23 lata. Legenda ozdobiła heroiczną śmierć św. Łucji pewnymi 

szczegółami, których autentyczność trudno sprawdzić. Święta miała być m.in. 

wiedziona na pohańbienie do domu publicznego, ale żadną siłą nie mogli oprawcy 

ruszyć jej z miejsca, nawet parą wołów. Kiedy sędzia nakazał Świętą spalić na 

stosie, ogień jej nie tknął. Sędzia wtedy w obawie rokoszu skazał ją na ścięcie. 

Jednak i to przeżyła. Przyniesiona do domu, prosiła jeszcze o Komunię świętą i 

zmarła. Autor opisu jej męczeńskiej śmierci zostawił nadto przepiękny dialog 

Świętej z sędzią, swego rodzaju arcydzieło nauki moralnej ku zachęcie chrześcijan i 

ich podbudowaniu.Posiadamy tak mało informacji o św. Łucji, że niektórzy 

historycy byli skłonni wykreślić Świętą z Martyrologium Rzymskiego. W roku 1894 

znaleziono jednak w Syrakuzach na cmentarzu św. Jana starożytny napis w języku 

greckim, który orzeka, że grób ten wystawiła swojej pani Łucji niejaka Euschia. Imię 

Łucji od czasów św. Grzegorza Wielkiego wymienia się w Kanonie rzymskim. Jest 

patronką Toledo; krawców, ociemniałych, rolników, szwaczek, tkaczy; 

orędowniczką w chorobach oczu. W ikonografii przedstawia się św. Łucję w stroju 

rzymskiej niewiasty z palmą męczeństwa w ręce i z tacą, na której leży para oczu. 

Według bowiem dawnej legendy miała mieć tak duże i piękne oczy, że ściągała 

nimi na siebie powszechną uwagę. Widząc zachwyt nawet u oprawców, kazała 

sobie oczy wyłupić. Na tę pamiątkę w dzień jej dorocznego święta w Syrakuzach 

niesie się na drogocennej tacy "oczy św. Łucji". Św. Łucja była tak dalece czczona 

jako patronka od chorób oczu, że nawet Dante modlił się do niej, kiedy zaczął 

chorować na oczy. Atrybutami św. Łucji są: lampa, miecz, palma męczeństwa, 

płomień u stóp; na tacy oczy, które jej wyłupiono; sztylet. 

HUMOR 
 

Stoi mężczyzna na parapecie jedenastego piętra z zamiarem skoku, 

ale stwierdza, że jest za wysoko. W chwili, gdy chce się wycofać, 

niechcący wypada. Leci i krzyczy: 

- Boże spraw żebym przeżył, nie będę pił, palił, przeklinał i kłamał.  

Spadł, podniósł się otrzepał i powiedział:  

- Człowiek w szoku to takie głupoty gada... 

 

Ogłoszenia parafialne – II Niedziela Adwentu 
 

1. Roraty od poniedziałku do soboty o godzinie 1800. 

2. Przy wyjściu z kościoła można nabyć świece „Wigilijne Dzie-

ło Pomocy Dzieciom” rozprowadzane przez Caritas naszej 

parafii. 

3. Bóg zapłać za ofiary składane tydzień temu na tacę w kwo-

cie 1320 zł.  
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