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Ewangelia (Mt 24, 37-44) 
Słowa Ewangelii według Świętego Mateusza 
Potrzeba czujności w oczekiwaniu na przyjście Chrystusa 
 

Jezus powiedział do swoich uczniów: 
«Jak było za dni Noego, tak będzie z przyjściem Syna Człowieczego. 
Albowiem jak w czasie przed potopem jedli i pili, żenili się i za mąż 
wydawali aż do dnia, kiedy Noe wszedł do arki, i nie spostrzegli się, 
aż przyszedł potop i pochłonął wszystkich, tak również będzie  
z przyjściem Syna Człowieczego. Wtedy dwóch będzie w polu: jeden 
będzie wzięty, drugi zostawiony. Dwie będą mleć na żarnach: jedna 
będzie wzięta, druga zostawiona. 
Czuwajcie więc, bo nie wiecie, w którym dniu Pan wasz przyjdzie.  
a to rozumiejcie: Gdyby gospodarz wiedział, o jakiej porze nocy na-
dejdzie złodziej, na pewno by czuwał i nie pozwoliłby włamać się do 
swego domu. Dlatego i wy bądźcie gotowi, bo o godzinie, której się 
nie domyślacie, Syn Człowieczy przyjdzie». 

Oto Słowo Pańskie 
 

 

 

 

CZUWAJCIE I BĄDŹCIE GOTOWI 
 

Jezus wzywa nas do postawy czuwania. Tylko w takiej postawie mo-
żemy świadomie przeżywać tajemnicę swojej egzystencji i dostrzegać, 

że celem życia nie jest ziemia, lecz Niebo. Czuwanie wymaga pokory  
i zgody na działanie Boga w naszym życiu. Czuwanie charakteryzuje 

się gotowością wypełniania woli Boga poprzez odrzucenie uczynków 
zła i praktykowanie dobra. Dzięki postawie czuwania - wdzięcznym 

sercem dotykamy miłosiernego Serca Boga, który nieustannie zapra-
sza nas do wspólnoty życia i miłości.  
 



 

Drodzy Bracia i Siostry  

Dziś rozpoczynamy Adwent - okres  
w roku liturgicznym, który obejmuje 
cztery kolejne niedziele przed 25 
grudnia – kiedy to obchodzimy Boże 
Narodzenie. Adwent z łacińskiego ad-
ventus - znaczy przyjście, przybycie. 
Adwent obejmuje dwa odrębne okre-
sy w liturgii i w naszym życiu: 
 

1. czas, w którym kierujemy nasze 
serca ku oczekiwaniu powtórnego 
przyjścia Jezusa w chwale na końcu 
czasów (okres od początku Adwentu 
do 16 grudnia włącznie); 
 

2. czas bezpośredniego przygotowa-
nia do uroczystości Narodzenia Pań-
skiego, w której wspominamy pierw-
sze przyjście Chrystusa na ziemię – 
wcielenie Syna Bożego i zapraszamy 
GO do osobistego i rodzinnego życia.  
 

W tym czasie, szczególnie uroczyście, 
przeżywamy RORATY, podczas któ-
rych czuwamy razem z Maryją i ocze-
kujemy na Chrystusa. Ważnym ele-
mentem naszego życia podczas AD-
WENTU powinno być słuchanie 
Słowa Bożego. Kościół podaje nam 
w tym okresie liturgicznym charakte-
rystyczne słowa z księgi proroka Iza-
jasza. Czytania te obrazują tęsknotę 
człowieka za wyczekiwanym Mesja-
szem. Adwent jest więc osobistym 
przygotowaniem się do ożywienia ży-
cia sakramentalnego w codziennym 
życiu, wszak istotnie MESJASZ przy-
chodzi do nas. Zachęcam do wysiłku 
duchowego i fizycznego i zapraszam 
w dni powszednie na RORATY o 6.00 
rano do naszego Kościoła. Chrystus 
czeka na Ciebie.  Obudź się, wstań  
i przybądź do Chrystusa na Euchary-
stię Adwentową – RORATY. 

ADWENT 
 

 

 

 

 

 
 

Adwent jest okresem rozpoczynają-

cym kolejny rok liturgiczny. Trwa 

cztery niedziele. Jest to czas radosnego 

i pobożnego przygotowania do Naro-

dzin Chrystusa. Boże Narodzenie bę-

dziemy przeżywać na tyle, na ile god-

ne było nasze przygotowanie w Ad-

wencie. Czas Adwentu to czas przygo-

towania dróg na przyjście Pana, to 

czas nawrócenia. Jezus chce przyjść do 

każdego człowieka, ale przychodzi do 

tych, którzy Go zapraszają i nie zamy-

kają przed Nim drzwi.   
 

 

ŚWIATŁO 
ADWENTOWE 
 

 
 

W okresie Adwentu bardzo ważnym  

i wymownym znakiem są świece  

i lampiony, które posiadają bogatą 

symbolikę. 
 

ŚWIECA MARYJNA - RORATKA 
 

Symbolizuje Maryję, która w mroczny 

czas adwentowy w swoim łonie niesie 

światu Chrystusa - Światłość Praw-

dziwą. 
 

LAMPIONY ADWENTOWE 
 

Przypominają o konieczności zbierania 

przez cały Adwent dobrych uczynków, 

które mogłyby rozjaśnić mroki grze-

chu w naszej duszy, wskazać Chrystu-

sowi drogę do naszego serca. 

 

 

SŁOWO KS. PROBOSZCZA 
 

 

 

 

 



 

 Co jest naj-

ważniejsze w na-
bożeństwie do 
Matki Bożej? Do-
brą odpowiedź 
daje ojciec Stefa-
no Maria Manelli 

franciszkanin 
Niepokalanej w książce „Nabożeń-
stwo do Matki Bożej. Życie maryj-
ne w szkole świętych”: „Pewnego 
razu zdarzyło mi się usłyszeć krót-
ką rozmowę między pewną dziew-
czynką a jej proboszczem, kapła-
nem w podeszłym wieku. 
 – Co to jest nabożeństwo do 
Maryi? – z prostotą zapytała 
dziewczynka. 
 – To jest oddanie się Maryi – 
odpowiedział prawie bez namysłu 
kapłan. 
 Przepiękne! Pytanie – odpo-
wiedź. Dotknęła mnie szybkość  
i kompletność tej rozmowy.  
W prosty sposób powiedziane zo-
stało to, co najważniejsze. Chyba 
nie można było sedna sprawy ująć 
lepiej w tak niewielu słowach.”  
Prośmy Maryję naszą Matkę, aby-
śmy w codzienności łączyli prosto-
tę serca dziecka z tęsknotą serca 
obarczonego latami doświadczeń. 
Prośmy Maryję, abyśmy odkryli że 
prawdziwe nabożeństwo to ofia-
rowanie Jej Niepokalanemu Sercu 
w darze siebie samego. Prośmy 
Maryję o codzienną łaskę oddania 

siebie i całego swojego życia Jezu-
sowi przez Serce Maryi. Prośmy  
o codzienną łaskę oddania swojej 
rodziny, osób bliskich i spotkanych 
Jezusowi przez Serce Maryi. Co-
dzienne oddanie swojego życia, 
rodziny, osób bliskich i spotyka-
nych Jezusowi przez ręce Maryi to 
najlepsza modlitwa. Modlitwa to 
pozwolić się kochać Bogu. Modli-
twa to oddanie miejsca dla Boga  
w codziennym życiu. Prawdziwe 
nabożeństwo do Maryi to codzien-
nie oddanie siebie i wszystkich  
o których myślimy Jezusowi przez 
Jej Niepokalane Serce. 
Nabożeństwo do Matki Bożej 
przez oddanie Jej siebie, rodziny, 
osób bliskich i spotkanych to co-
dzienne wypełnienie prośby Maryi 
z Fatimy. Maryja mówi do nas po-
przez proste serca fatimskich dzie-
ci: Widzieliście piekło, do którego 
idą dusze biednych grzeszników. 
Żeby jej ratować, Bóg chce rozpo-
wszechnić na świecie nabożeństwo 
do mego Niepokalanego Serca. Je-
żeli się zrobi to, co wam powiem, 
wielu przed piekłem zostanie ura-
towanych i nastanie pokój na świe-
cie.” Maryjo Matko nasza najlepsza 
oddajemy siebie i wszystkich  
o których myślimy Twojemu Nie-
pokalanemu Sercu. To nasze 
prawdziwe nabożeństwo do Maryi 
które ratuje dusze i prowadzi do 
łaski udziału w życiu Boga w Trój-
cy Jedynego.  

 
 
 
 

BK    

 

 

 

 

NABOŻEŃSTWO DO MATKI BOŻEJ 
 

 



 

2 grudnia 
bł. Rafał Chyliński,  

prezbiter 
 

3 grudnia 
św. Franciszek Ksawery, 

 prezbiter 
 

4 grudnia 
św. Jan Damasceński,  

prezbiter i doktor Kościoła, 
św. Barbara,  

dziewica i męczennica 
 

5 grudnia 
św. Saba Jerozolimski, 

 prezbiter 
 

6 grudnia 
św. Mikołaj,  

biskup 
 

7 grudnia 
św. Ambroży,  

biskup i doktor Kościoła 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GODZINA 
ŁASKI 

 

W następną 
niedzielę –  
8 grudnia bę-
dziemy prze-
żywać uroczy-
stość Niepo-
kalanego Po-
częcia Naj-
świętszej Ma-

ryi Panny. W tym dniu w go-
dzinach od 12.00-13.00 przy-
pada „Godzina łaski dla świa-
ta”. Łączy się ona z objawie-
niem Maryi, która 8 grudnia 
1947 roku w Montichiari, we 
Włoszech, powiedziała:  
 
 

Życzę sobie, aby każdego roku 
w dniu 8 grudnia, w południe 
obchodzono „Godzinę łaski 
dla całego świata”. Dzięki 
modlitwie w tej godzinie ześlę 
wiele łask dla duszy i ciała. 
Będą masowe nawrócenia. 
Dusze zatwardziałe i zimne 
jak marmur poruszone będą 
łaską Bożą i znów staną się 
wierne i miłujące Boga. Jest 
moim życzeniem, aby ta Go-
dzina była rozpowszechniona. 
Wkrótce ludzie poznają wiel-
kość tej Godziny łaski. Jeśli 
ktoś nie może w tym czasie 
przyjść do kościoła, niech mo-
dli się w domu.  

 

WSPOMNIENIA LITURGICZNE  

W TYM TYGODNIU 
 

 

 

 
 

ZE STARYCH 
KALENDARZY 

 

Gdy na początku grudnia  
pogoda stała 

zima będzie długo biała. 
 

Gdy w Barbarę pada - 
zima ostra się zapowiada.  

(4.12) 
 

Święty Ambroży 
zimy przysporzy.  

(7.12) 
 

 

 



 

Oto jakże znikczemniały nasze 
charaktery. Jakże bardzo mało 

pośród nas Zawiszów. Głównym 
powodem tych braków jest wy-
chowanie nie oparte należycie na 
prawdziwej religii. Tylko wycho-
wanie oparte zupełnie na praw-
dziwej religii jest zdolne wyrobić 
dzielne i wielkie charaktery, to 
znaczy ludzi trzymających się ści-
śle zasad i dokonujących wielkich 
rzeczy. 

 

 
 
 
 

FUNDAMENT 

WIARY 

 
 

 
 

 

Pierwszym dziełem łaski Ducha Świę-

tego jest nawrócenie, które dokonuje 

usprawiedliwienia zgodnie z zapowie-

dzią Jezusa na początku Ewangelii: 

Nawracajcie się, albowiem bliskie jest 

Królestwo niebieskie" (Mt 4, 17). 

Człowiek poruszony przez łaskę zwraca 

się do Boga i odwraca od grzechu, 

przyjmując w ten sposób przebaczenie  

i sprawiedliwość z wysoka. "Usprawie-

dliwienie... jest nie tylko odpuszcze-

niem grzechów, lecz także uświęc- 

eniem i odnowieniem wewnętrznego  

człowieka  

 

 

św. Mikołaj 

biskup 
 

Mikołaj urodził 

się w Patras  

w Grecji ok. 270 

r. Był jedynym 

dzieckiem za-

możnych rodziców, uproszonym ich 

gorącymi modłami. Od młodości wy-

różniał się nie tylko pobożnością, ale 

także wrażliwością na niedolę bliź-

nich. Po śmierci rodziców swoim 

znacznym majątkiem chętnie dzielił 

się z potrzebującymi. Miał ułatwić 

zamążpójście trzem córkom zubożałe-

go szlachcica, podrzucając im skrycie 

pieniądze. O tym wydarzeniu wspomi-

na Dante w "Boskiej komedii". Wy-

brany na biskupa miasta Miry (obecnie 

Demre w południowej Turcji), podbił 

sobie serca wiernych nie tylko gorli-

wością pasterską, ale także troskliwo-

ścią o ich potrzeby materialne. Cuda, 

które czynił, przysparzały mu jeszcze 

większej chwały. Mikołaj odszedł po 

nagrodę do Pana 6 grudnia 345 r. Jego 

ciało zostało pochowane ze czcią  

w Mirze, gdzie przetrwało do roku 

1087. Dnia 9 maja 1087 roku zostało 

przewiezione do włoskiego miasta Ba-

ri. Zaliczany był do Czternastu Orę-

downików. Św. Mikołaj jest wzywany 

we wszystkich naglących potrzebach.  

Przedstawiany jest w stroju biskupa. 

Jego atrybutami są m. in.: anioł z mi-

trą, pastorał, księga, sakiewka z pie-

niędzmi, worek prezentów.  

 
 
 

SŁOWO KS. MARKIEWICZA 

CZA 
 

 

Fragmenty 
kazań,                                                                                                                      

artykułów  
i „słówek 

wieczornych”  
bł. Ks. 

Bronisława 
Markiewicza. 

 

 

 

 
 
 

ŚWIĘCI KOŚĆIOŁA 

CZA 
 

 

 



ZNAJDŹ RÓŻNICĘ 
 

 

 

 
Tradycyjnie 

od wielu lat  
w naszym ko-
ściele, w cza-
sie Adwentu 
pojawia się 

„Drzewko 
Bożonarodze-

niowe”. Na jego gałązkach za-
wieszone są „numery”. Każdy 
numer na tej – niezwykłej cho-
ince - kryje w sobie konkretne 
osoby i ich konkretne potrzeby. 
Możemy tym troskom i potrze-
bom zaradzić, ofiarując świą-
teczną pomoc. Wystarczy wy-
brać z gałązki numer, poznać 
oczekiwania potrzebujących, 
aby numer zamienić na „ser-
duszko”. Tradycja parafialnego 
„świątecznego drzewka” jest 
piękna, bo to drzewko jest „z 
sercem”.  
 

 

W tym tygodniu - „pierwsze śnia-

danie” po Roratach podaje: 
 

pon. - Parafialny Klub Seniora 

wt. - Parafialny Klub Seniora 

śr. - Oaza młodzieżowa 

czw. - Oaza młodzieżowa 

pt. - Bractwo Adoracji 

so. - Bractwo Adoracji 
 

Kakao, jak zawsze przynoszą mi-

nistranci.  

Gospodarzom tego tygodnia, już 

teraz serdecznie dziękujemy. 
 

 

 

PRZED SNEM 
 

To zdu-
miewające, 

że od po-
czątku ist-
nienia na 

tym świecie nie uciekamy do 
Boga, tylko do szatana. Ucie-
kamy OD Boga. A Bóg, gdy nas 
przyłapie na grzechu ucieczki 
pieczętuje nas nie dla hańby, ale 
dla zbawienia – pieczętuje nas 
Duchem Świętym, by nas już 
nikt nie odebrał Jemu. To co jest 
własnością Boga, jest nienaru-
szalne dla sił mroku. 
 

 

 

 

 

 

 
 

CHOINKA Z SERCEM 

CZA 
 

 

 
 
 

RORATY 2019 
 

 



 
 
 
 

Barbara Dymek 
 

ZADUMANIE 
 

Jak przeżyć życie godnie 
Nie błądząc wśród ludzi? 

Czy warto wierzyć innym? 
Czy warto się łudzić? 

 
Może świetlików, iskier 

Wykorzystać blaski? 
Z nimi dotrzeć do głębi 

Ludzkich sumień draski… 
 

Ująć smolne łuczywo - 
Próchnem w ciemności świecić. 

W stos zapałki ułożyć - 
Drasnąć i rozniecić ! 

 
I dać duszy moc taką 

By pomogła oku 
Prawdziwą przyjaźń ludzką 

Rozpoznawać wokół. 
 

W codzienności tak trudno 
Dostrzec bratnią duszę … 

A przecież wśród przyjaciół 
Ma smak i okruszek ! 

 

 

 

 

 

 

 

 

DWA LATA 

 

Dwa lata temu, w pierwszą 
niedzielę Adwentu, ukazał się 
pierwszy numer – wznowionej 
po latach, parafialnej gazetki 
„Nasze Słowo”. To dobra oka-
zja, by podziękować wszyst-
kim Czytelnikom, Zespołowi 
Redakcyjnemu i Autorom,  
a równocześnie zachęcić do 
czytania i współtworzenia na-
szego – wspólnego „Słowa”. 
 

 

NASZA  
KAWIARENKA  

„POD SKRZYDŁAMI” 

 

Dobrymi gospodarzami parafialnej 

kawiarenki „Pod skrzydłami” w tę 

niedzielę jest wspólnota aktorska pa-

rafialnego teatru „Czwarta Scena”. 

Serdecznie zapraszamy i zachęcamy 

do skorzystania z zaproszenia. Cze-

kamy od 10.00 do 14.00.  

 

 

 



 

Grudzień zawsze 

jest … ciepły. Z racji św. 

Mikołaja, a przede 

wszystkim z racji Wigilii 

i samych świąt Bożego 

Narodzenia. Ciepły jest 

też z innego powodu. To świąteczne 

prezenty. Nie znam nikogo kto prezen-

tów nie lubi, ale znam wiele osób, któ-

rym większą radość sprawia dawanie, 

niż otrzymywanie upominków. I tu po-

jawia się pytanie, jak z prezentem trafić 

w „dziesiątkę”? Wśród najbliższych 

kłopot jest mniejszy, bo wzajemnie 

znamy marzenia i potrzeby. Całkiem 

niełatwo jest z prezentem dla ubogich, 

samotnych, opuszczonych, zapomnia-

nych i odrzuconych. Jakie mają potrze-

by, marzenia i świąteczne tęsknoty? 

Czy zaspokoi je kilogram cukru, mąki  

i paczka makaronu, które też się przy-

dadzą, ale czy będą „strzałem w dzie-

siątkę?”. Zaprzyjaźniony listonosz 

opowiadał mi o świątecznej akcji, jaką 

wraz z kolegami  – najlepiej zoriento-

wanymi „w terenie” przeprowadzili 

przed laty. Żywiołowo wspominał: - 

Ludzie biedni są bardzo zaradni i osz-

czędni, a my często nie trafiamy w ich 

potrzeby i dajemy im „dobro na wagę”. 

A nasza pomoc trafiła celnie, bo znali-

śmy potrzeby tych ludzi. Hydraulik po-

prawił cieknący kran, ślusarz wymienił 

stary zamek w drzwiach, fryzjerka 

sprawiła, że starsza kobieta z przyjem-

nością spoglądała w lustro, życzliwa 

sąsiadka załatała podartą pościel – cen-

ną pamiątkę po mamie, pan „złota rącz-

ka” naprawił telewizor… a w Wigilię, 

do południa nasze żony odwiedziły 

wszystkich z opłatkiem i życzeniami. 

Tych łez szczęścia nigdy nie zapomnę. 

I obyło się bez cukru, mąki i makaronu. 

       Każda pomoc i dar przyda się lu-

dziom w potrzebie, ale nie każda będzie 

„strzałem w dziesiątkę”. Warto o tym 

pomyśleć w tym – ciepłym miesiącu.  

 (p-Q) 

 

 

 

O DAWANIU... 
 
Nie jest bogatym ten,  
kto dużo ma,  

lecz ten, kto dużo daje.  
    (Erich Fromm)  

 

 

Miłość to znaczy dawać, 
nie oczekując niczego w zamian. 

    (Margit Sandemo)  
 
 

Im dajesz więcej, tym większym 
się stajesz.  
Ale potrzebny jest ktoś, aby 
przyjmować.  

    (Antoine de Saint-Exupéry)  
 

 

Nikt nie stał się jeszcze biedakiem 
poprzez dawanie.  

    (Anne Frank)  
 

 

Ile dasz, tyle otrzymasz, czasem 
z najbardziej niespodziewanej 
strony.  

    (Paulo Coelho)  
 

 

 

 
 

STRZAŁ W DZIESIĄTKĘ 
 

 
 

 

 

 

Parafia Rzymskokatolicka  

p.w. Trójcy Przenajświętszej 
adres: Ofiar Katynia 57, 

 37-450 Stalowa Wola; 

 (+48) 15 842 22 60; (+48) 15 844 59 59 

www.stalowawola-michalici.pl; 

  parafia.sw@gmail.com;  

naszeslowo.stw@gmail.com 
 

http://www.stalowawola-michalici.pl/

