
 

 

 

 
 
 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       

UROCZYSTOŚĆ NIEPOKALANEGO POCZĘCIA NMP                                             49 (155) 8 GRUDNIA 2019r. 
(do użytku wewnętrznego) 

 

  

Ewangelia (Łk 1, 26-38) 
Słowa Ewangelii według świętego Łukasza 
Bądź pozdrowiona, pełna łaski, Pan z Tobą 
 

Bóg posłał anioła Gabriela do miasta w Galilei, zwanego Nazaret, do Dziewi-
cy poślubionej mężowi, imieniem Józef, z rodu Dawida; a Dziewicy było na 
imię Maryja. 
Anioł wszedł do Niej i rzekł: „Bądź pozdrowiona, pełna łaski, Pan z Tobą, 
błogosławiona jesteś między niewiastami”. Ona zmieszała się na te słowa  
i rozważała, co miałoby znaczyć to pozdrowienie. Lecz anioł rzekł do Niej: 
„Nie bój się, Maryjo, znalazłaś bowiem łaskę u Boga. Oto poczniesz i poro-
dzisz Syna, któremu nadasz imię Jezus. Będzie On wielki i będzie nazwany 
Synem Najwyższego, a Pan Bóg da Mu tron Jego praojca, Dawida. Będzie 
panował nad domem Jakuba na wieki, a Jego panowaniu nie będzie końca”. 
Na to Maryja rzekła do anioła: „Jakże się to stanie, skoro nie znam męża?” 
Anioł Jej odpowiedział: „Duch Święty zstąpi na Ciebie i moc Najwyższego 
osłoni Cię. Dlatego też Święte, które się narodzi, będzie nazwane Synem Bo-
żym. A oto również krewna Twoja, Elżbieta, poczęła w swej starości syna  
i jest już w szóstym miesiącu ta, która uchodzi za niepłodną. Dla Boga bo-
wiem nie ma nic niemożliwego”. Na to rzekła Maryja: „Oto Ja służebnica 
Pańska, niech Mi się stanie według twego słowa!” Wtedy odszedł od Niej 
anioł. 

Oto Słowo Pańskie 
 

 

 

 FIAT – WEDŁUG SŁOWA TWEGO 
 

Całe nasze życie powinno być wypowiadaniem modlitwy Ave Maria. Tak 
czynili św. Maksymilian Maria Kolbe „Cały świat zdobyć dla Chrystusa 
przez Niepokalaną”, św. Jan Paweł II „Totus tuus”, i Czcigodny Sługa Bo-
ży kard. Stefan Wyszyński „Soli Deo per Mariam” (Jednemu Bogu przez 
Maryję). Czy nasza wiara jest jak wiara Maryi - ufna, oparta na całkowi-
tym zdaniu się na wolę Bożą? Mocna wiara powinna każdego dnia wyra-
żać się w moim „Fiat”.  
 



 

Drodzy Bracia i Siostry,  

Kochani Parafianie. 
 

Już drugi tydzień Adwentu, oczekuje-

my na przyjście Pana Jezusa w pamiątce 

Bożego Narodzenia.  

Dziś także rozpoczynamy Renowacje 

Misji Parafialnych – rekolekcje adwen-

towe. Dobrym, aczkolwiek trudnym, 

sposobem na pełne miłości oczekiwanie 

na Chrystusa jest praktyka porannych 

Rorat. Trzeba pokonać senność, obojęt-

ność a nawet gnuśność i wygodnictwo, 

aby wstać rano i spotkać Chrystusa oraz 

braci i siostry wierzących na Euchary-

stii. Droczy Parafianie, jak bardzo dzi-

siaj potrzeba wielkiego znaku osobiste-

go przykładu autentycznego i bliskiego 

spotkania Jezusa w życiu osobistym.  

Matka Boża w te dni jest bardzo bliska 

nas. Ona razem z nami oczekuje na 

przyjście Pana Jezusa – Syna Bożego  

i Syna Człowieczego. Najpełniej mo-

żemy Go spotkać na MODLITWIE  

i w SAKRAMENTACH. Przypomnę 

więc to co wydaje się jak najbardziej 

oczywiste, ale świat i Zły Duch nas 

chce tych skarbów Bożych pozbawić,  

a mianowicie: 

1. Chrzest. 

2. Bierzmowanie. 

3. Najświętszy Sakrament. 

4. Pokuta. 

5. Namaszczenie chorych. 

6. Kapłaństwo. 

7. Małżeństwo. 

Siedem jakże cudownych a jednocze-

śnie zwyczajnych skarbów.  

Dziękujmy Bogu za dar Jego łaski dla 

nas spływających z świadomie przeży-

wanych sakramentów.  
 

Adwentowe czytania mszalne do-

tyczą dramatycznych nawoływań 
proroków, którzy zachęcają do 
nawrócenia, podkreślają zbliżający 
się kres czasu i ostateczne nastanie 
Królestwa Bożego. Równocześnie 
Kościół przypomina o nadziei, jaka 
wiąże się z paruzją, czyli ponow-
nym przyjściem Chrystusa.  
W każdej Mszy św. padają słowa: 
„abyśmy zawsze wolni od grzechu 
i bezpieczni od wszelkiego zamętu, 
pełni nadziei oczekiwali przyjścia 
naszego Pana Jezusa Chrystusa”. 
Na tym polega przeżywanie Ad-
wentu. 

 

Maryja jest morzem łask Boga 

w Trójcy Jedynego. Morzem, które 

łagodnie dotyka i obmywa serca i du-

sze spragnione Miłości Boga w Trój-

cy Jedynego. Maria – to morze, gdyż 

takie jest jedno ze znaczeń Imienia 

naszej Matki i Królowej. Bóg  

w Trójcy Jedyny od zawsze zamierzał 

dać nam wszystkim Maryję za Matkę. 

Matkę która jest morzem łask i miło-

sierdzia, Pośredniczką wszelkich łask 

Boga w Trójcy Jedynego. Jezus przy-

szedł do nas przez Maryję swoją 

 

 

 

SŁOWO KS. PROBOSZCZA 
 

 

 

 

DRUGA NIEDZELA ADWENTU 
 

 

 

 

 

 

MORZE ŁASK 
 



Matkę, gdyż taka była wola Boga Oj-

ca. Miłującego Ojca, który dał nam 

Maryję za Matkę. Matkę która pro-

wadzi nas pewną i krótką drogą do 

Jezusa Eucharystycznego, do sakra-

mentów i do adoracji Obecności Je-

zusa w Najświętszym Sakramencie.   

Maryja w tak wielu obrazach  

i wizerunkach ukazywana jest zawsze 

z Jezusem, którego trzyma w swoich 

ramionach. To dla nas czytelny znak, 

że mamy stawać się tak mali jak 

Dzieciątko Jezus, aby pozwolić się 

wziąć Maryi na ręce. Trzeba odnaleźć 

w sobie serce dziecka, aby pozwolić 

Maryi wziąć się na ręce i zanieść do 

Jezusa. Czasem jesteśmy tak słabi, 

poobijani i poranieni przez życie, że 

nie mamy siły, aby podnieść się sami 

i pójść do Jezusa. Trzeba wtedy pro-

sić Mamę Maryję, aby łagodnie i de-

likatnie wzięła nas na ręce i zaniosła 

do Jezusa. Maryja nasza Mama i Kró-

lowa prowadzi nas do Jezusa i do 

udziału w życiu Trójcy Świętej.     

Zdrowaś Maryjo łaski pełna. 

Tak modlimy się codziennie w każ-

dym Pozdrowieniu Anielskim.  

W każdym Pozdrowieniu Anielskim 

powtarzamy słowa Archanioła Ga-

briela, który zwiastował Maryi że jest 

morzem łaski Boga w Trójcy Jedyne-

go, które łagodnie dotyka i obmywa 

serca i dusze spragnione Miłości Bo-

ga w Trójcy Jedynego. Maryja jest 

pełna łaski i dlatego jest ucieczką  

i schronieniem dla nas biednych 

grzeszników. Oddajmy codziennie 

Jezusowi przez Maryję siebie i całe 

nasze życie. Oddajmy codziennie Je-

zusowi przez Maryję nasze rodziny, 

osoby bliskie i spotykane. BK  

DRZEWKO 
BOŻONARODZENIOWE 

 

 

Do Świąt pozo-
stało 15 dni. 
Jeszcze „chwi-
la” a poddamy 
się przedświą-
tecznej krząta-
ninie.  Już dzi-

siaj pomyślmy o tych, którzy  
z różnych powodów nie odczują 
świątecznego nastroju, ale smu-
tek, ból samotności i ubóstwa. 
Możemy to zmienić jednym ge-
stem miłości. Wystarczy  
z drzewka, które stoi w naszym 
kościele wziąć papierowy numer 
i przemienić smutek i samotność 
w świąteczną radość. 

 
 

 

Nie dla wszystkich  
w czas świąteczny  
nastrój jest jednaki. 

Jedni delektują się radością, 
drudzy mają inne smaki. 

To samotność pośród wielu. 
Wielu gorzki smak jej czuje. 
Jest też smutek zapomnienia, 

który słoną łzą smakuje. 
Zanim siądziesz do Wigilii 

i do pysznych dań wszelakich 
Pomyśl o tych,  

którym smak tych świąt  
- daje się we znaki 

 

 



 

9 grudnia 
św. Leokadia, 

dziewica i męczennica 
 

10 grudnia 
św. Grzegorz III, 

papież 
 

11 grudnia 
św. Damazy I, 

papież 
 

12 grudnia 
św. Finian, 

opat, 
Najświętsza Maryja Panna 

z Guadalupe 
 

13 grudnia 
św. Łucja, 

dziewica i męczennica 
 

14 grudnia 
św. Jan od Krzyża, 

prezbiter i doktor Kościoła 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gdy wiara katolicka stanie się 

podwaliną wychowania, a na-
stępnie przesiąknie wszystkie 

nasze dążenia, wówczas znikną 
pomiędzy nami liczne partie i 

układy partyjne, a utworzy się 
tylko jedno wielkie stronnictwo 

katolickie, mające przeciwko 
sobie znowu tylko jeden obóz, 

składający się z ludzi niewie-
rzących. Albowiem prawdziwa 

wiara, objawiona przez Boga, 
umie pojednać bogacza, przeło-

żonego i podwładnego, szlachci-
ca i chłopa. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

WSPOMNIENIA LITURGICZNE  

W TYM TYGODNIU 
 

 

ZE STARYCH 
KALENDARZY 

 
Od Łucji do Wilii 

licz dwanaście dni, 
a w jakim to sobie toku, 

słonko we dnie, w nocy gwiazdy, 
światłem tuż po sobie lśni, 
takim będzie miesiąc każdy, 
w nadchodzącym tobie roku. 

(13.12) 
 

 

 

 
 
 

SŁOWO KS. MARKIEWICZA 

CZA 
 

 

Fragmenty 
kazań,                                                                                                                      

artykułów  
i „słówek 

wieczornych”  
bł. Ks. 

Bronisława 
Markiewicza. 

 

 

 

 

ZE STARYCH 
KALENDARZY 

 
Grudzień to miesiąc zawiły, 
czasem srogi, czasem miły. 

 

Taką pogodę Nowy Rok przynosi, 
jaka na Jana od Krzyża się głosi. 

(14.12) 
 

 

 



 

Maryja Panna 

z Guadalupe        
 

12 grudnia 1531 roku 

Matka Boża ukazała 

się Indianinowi, św. 

Juanowi Diego. 

Ubrana była w wspa-

niały strój:  w różową tunikę i błękitny 

płaszcz, opasana czarną wstęgą, co dla 

Azteków oznaczało, że była brzemien-

na. Zwróciła się ona do Juana Diego: 

"Drogi synku, kocham cię. Jestem Ma-

ryja, zawsze Dziewica, Matka Praw-

dziwego Boga, który daje i zachowuje 

życie. On jest Stwórcą wszechrzeczy, 

jest wszechobecny. Jest Panem nieba  

i ziemi. Chcę mieć świątynię w miej-

scu, w którym okażę współczucie 

twemu ludowi i wszystkim ludziom, 

którzy szczerze proszą mnie o pomoc 

w swojej pracy i w swoich smutkach. 

Tutaj zobaczę ich łzy. Ale uspokoję 

ich i pocieszę. Idź teraz i powiedz bi-

skupowi o wszystkim, co tu widziałeś  

i słyszałeś". Biskup Meksyku Juan de 

Zumárraga nie dał wiary Indianinowi. 

Ten poprosił więc Maryję o jakiś znak, 

którym mógłby przekonać biskupa.  

W czasie kolejnego spotkania Maryja 

kazała Indianinowi wejść na szczyt 

wzgórza. W Meksyku w grudniu kwia-

ty nie kwitną, ale tam rosły przepiękne 

róże. Madonna poleciła Juanowi na-

zbierać całe ich naręcze i schować je 

do tilmy (rodzaj indiańskiego płasz-

cza). Juan udał się do biskupa i w jego 

obecności rozwiązał rogi swojego 

płaszcza. Na podłogę wysypały się ka-

stylijskie róże, a biskup i wszyscy 

obecni uklękli w zachwycie. Na roz-

winiętym płaszczu zobaczyli prze-

piękny wizerunek Maryi z zamyśloną 

twarzą o ciemnej karnacji, ubraną  

w czerwoną szatę, spiętą pod szyją 

małą spinką w kształcie krzyża. Jej 

głowę przykrywał błękitny płaszcz ze 

złotą lamówką i gwiazdami. Maryja 

miała złożone ręce, a pod stopami pół-

księżyc oraz głowę serafina. Za Jej po-

stacią widoczna była owalna tarcza 

promieni. Polacy czczą Madonnę  

z Guadalupe jako Patronkę życia po-

czętego, ponieważ przedstawiona jest 

na obrazie w stanie błogosławionym.  
 

 

Diecezjalny 
Kongres 
Eucharystyczny 
 
1 grudnia br. 
rozpoczął się 
Kongres Eucha-
rystyczny Diece-

zji Sandomierskiej, który potrwa 
do czerwca 2020 roku. Eucharystia 
jest centrum życia Kościoła, jest 
źródłem i jednocześnie szczytem. 
Dlatego winniśmy przeżywać ją 
jako tajemnicę wyznawaną, prze-
żywaną i świętowaną. Sprawując 
Mszę św. idziemy później do świa-
ta, żeby głosić Chrystusa, żeby 
dawać o Nim świadectwo. Trzeba 
nam głębiej zrozumieć, że Eucha-
rystia jest spotkaniem z Jezusem 
Chrystusem. W historii diecezji 
sandomierskiej będzie to już 
czwarty Kongres Eucharystyczny.  

 
 
 
 

 

 
 

ŚWIĘCI KOŚCIOŁA 
 

 

 

 

 



 
 
 
 

FUNDAMENT 

WIARY 

 

 

W Kościele, wspólnocie wszyst-
kich ochrzczonych, chrześcija-
nin wypełnia swoje powołanie. 
Od Kościoła przyjmuje słowo 
Boże, które zawiera pouczenia 
"Prawa Chrystusowego". Od 
Kościoła otrzymuje łaskę sa-
kramentów, która podtrzymuje 
go "w drodze". Od Kościoła 
uczy się przykładu świętości; 
rozpoznaje jej wzór i źródło  
w Najświętszej Maryi Dziewicy.  
 

 

 
 

 

PRZED SNEM 
 

 

Komu ucz-
niowie Je-
zusa nie 

udzielą 
przebacze-

nia, temu niebo też tego prze-
baczenia nie udzieli. Gest ka-
płana rozgrzeszającego  jest jak 
przytulenie ojcowskie. Pojed-
nanie jest gestem Ducha Świę-
tego, aby miłość Boga Ojca mo-
gła mnie ogarnąć przez łaska-
wość, która stała się namacalna 
w uczłowieczonym Synu Boga, 
Jezusie Chrystusie . 

NASZA  
KAWIARENKA  

„POD SKRZYDŁAMI” 

 

Dobrymi gospodarzami parafialnej 
kawiarenki „Pod skrzydłami” w tę 
niedzielę jest  pełna energii i po-
mysłów młodzież należąca do ru-
chu oazowego Światło - Życie. 
Serdecznie zapraszamy i zachęca-
my do skorzystania z zaproszenia. 
Czekamy od 10.00 do 14.00. Za ty-
dzień do kawiarenki zapraszają 
lektorzy i ministranci z Opieku-
nem. 
 

 

 
 
 
 
 
 

 
Spuście rosę,  
niebiosa z góry,  
a obłoki niech spuszczą  
z deszczem,                   
Sprawiedliwego, 
Niech się otworzy ziemia,  
i zrodzi Zbawiciela 

 

 

 

 

 

 



 

       „Podczas 
Adwentu, od-
będzie się  
w naszej Para-
fii renowacja 

Misji Świętych. To kolejny czas łaski, 
czas realizacji postanowień misyjnych, 
czas zapraszania do swojego życia Je-
zusa i Jego Matki – Świętej Bożej Ro-
dzicielki”. (ks. Proboszcz).   
      

Podczas Renowacji Misji – 
jeszcze raz usłyszymy pokrzepiają-
ce nauki michalickich Misjonarzy:  
ks. Piotra Prusakiewicza i ks. Rafa-
ła Szwajcy, którzy na przełomie 
maja i czerwca br. przybyli do na-
szej wspólnoty z osobistym  pyta-
niem: „Szukasz szczęścia?” Być 
może podczas podczas rekolekcyj-
nych spotkań zajdziemy odpo-
wiedź. 
Zachęcamy do licznego i gorliwego 
uczestnictwa. Zmobilizujmy do-
mowników, pomóżmy chorym  
i starszym w dotarciu do naszej 
świątyni.  
 

Niedziela - 8 grudnia 2019 
7.00 – Msza św. z nauką misyjną. 

9.00 – DPS - Msza św.  
z nauką misyjną. 

10.30 – Msza św. z nauką misyjną. 
12.00 – Msza św. z nauką misyjną. 

15.00 – Koronka do Miłosierdzia Bożego. 
16.00 – Msza św. z nauką misyjną. 

17.15 – Szkoła modlitwy  
dla Parafian i Bractwa Adoracyjnego 

18.00 – Msza św. z nauką misyjną. 
19.00 – Film: „Broń nas w walce. Filmowa po-

dróż za Michałem Archaniołem”. 

Poniedziałek - 9 grudnia 2019 
6.00 – Msza św. Roratnia z nauką misyjną, od-
nowienie sakramentu Pojednania, ucałowanie 

Krzyża i Stuły. 

9.00 – Msza św. z nauką misyjną, odnowienie 
sakramentu Pojednania, 

ucałowanie Krzyża i Stuły. 

10.00 – DPS – Msza św. z nauką misyjną. 

15.00 – Koronka do Miłosierdzia Bożego. 

17.15 –  Szkoła modlitwy  
dla Parafian i Bractwa Adoracyjnego 

18.00 – Msza św. z nauką misyjną, odnowienie 
sakr.Pojednania, ucałowanie Krzyża i Stuły. 

po Mszy św. – Nabożeństwo – Uwielbiamy 
Pana ze Świętymi Aniołami. 

20.30 – Szkoła Modlitwy  
i Apel Jasnogórski. 

 
 

Wtorek - 10 grudnia 2019 
6.00 – Msza św. Roratnia z nauką misyjną, od-
nowienie sakr.Eucharystii, ucałowanie ołtarza. 

9.00 - Msza św. z nauką misyjną, odnowienie 
sakramentu Eucharystii, ucałowanie ołtarza. 

10.00 – DPS – Msza św. z nauką misyjną  

15.00 – Koronka do Miłosierdzia Bożego. 

17.15 – Nauka dla czcicieli, rycerzy i tych, któ-
rzy przyjęli szkaplerz  

św. Michała Archanioła. 

18.00 – Msza św. z nauką misyjną  
i modlitwa o przebaczenie  
i wewnętrzne uzdrowienie. 

po Mszy św. – Nabożeństwo –  
O uzdrowienie duszy i ciała, i uwolnienie  

z nałogów za przyczyną św. Michała Arch. 

20.30 – Szkoła Modlitwy  
i Apel Jasnogórski. 

 

Środa – 11 grudnia 2019 
6.00 – Msza św. Roratnia z nauką misyjna, 

błogosławieństwo ikoną św. Rodziny. 

9.00 – Msza św. z nauką misyjną, błogosła-
wieństwo ikoną św. Rodziny 

10.00 – 13.00  
Spowiedź święta rekolekcyjna. 

10.00 – DPS –Msza św. z nauką misyjną  

15.00 – Koronka do Miłosierdzia Bożego. 

15.00 – 17.30   
Spowiedź święta rekolekcyjna 

17.30 – Różaniec adwentowy. 

18.00 – Msza św. z nauką misyjną, błogosła-
wieństwo ikoną św. Rodziny, nabożeństwo 

przy Krzyżu Misyjnym. 

 

 

 
 

RENOWACJA MISJI 
 

 

 



 

Święta co-
raz bliżej, 
czas biegnie 

nieubłaga-
nie. A tu już 
druga nie-

dziela Adwentu. Czym różni się 
nasza codzienność adwentowa 
od przedadwentowej? Czy zau-
ważamy różnicę? Jedno widać 
bezsprzecznie - dzisiejszy świat 
zapomniał o Adwencie. Nie wi-
dać go w mediach i sieciach 
handlowych, bo tam już od po-
łowy listopada panuje „magia 
świąt”. Jednak w żadnej  rekla-
mie i promocyjnym haśle nie za-
uważymy odniesienia do Boga. 
Przywykliśmy do „świątecz-
nych” promocji. To komercyjne 
przyspieszenie coraz rzadziej 
budzi w nas zdziwienie. Oswoił 
nas świat, wyciszył religijną 
wrażliwość, zneutralizował kato-
lickie patrzenie na przeżywanie 
Adwentu. Wypada spytać: Gdzie 
ten Adwent? On nadal jest i ma 
się dobrze – w kościele i w ro-
dzinie. Jak więc go prawdziwie 
przeżywać?  
Można zrobić „adwentowy” ra-
chunek sumienia, powiedzieć 
komuś „przepraszam”, pogodzić 
się, wybaczyć urazy, wspólnie 
się modlić, docenić domowe za-

cisze i pobyć z najbliższymi, po-
myśleć o samotnych, wesprzeć 
ubogich, zerwać się o świcie na 
Roraty, wyciszyć się... trochę. 
Adwent jest czasem oczekiwania 
na przyjście Pana. I nie o betle-
jemskim żłóbku mowa. Przyjście 
Pana może nastąpić w każdej 
chwili - prawdziwie i ostatecz-
nie, a my przecież „nie znamy 
dnia, ani godziny.” I to - dla jed-
nych radosne, dla innych pełne 
obaw czekanie powinno być - 
prawdziwym Adwentem. (p-Q) 
 

 

 

 

 
 

GDZIE TEN ADWENT? 
 

 

 

 
 

 

 

 

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 
 

 
 

 

 

 

 

Msza św. roratnie 

od poniedziałku  

do soboty  

godz. 6.00 

 

ZAPRASZAMY 
 


