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Słowa Ewangelii według Świętego Jana 
Świadectwo Jana Chrzciciela o Chrystusie 
 

Pojawił się człowiek posłany przez Boga – Jan mu było na imię. Przy-
szedł on na świadectwo, aby zaświadczyć o światłości, by wszyscy uwie-
rzyli przez niego. Nie był on światłością, lecz został posłany, aby za-
świadczyć o światłości. 
Takie jest świadectwo Jana. Gdy Żydzi wysłali do niego z Jerozolimy ka-
płanów i lewitów z zapytaniem: «Kto ty jesteś? », on wyznał, a nie za-
przeczył, oświadczając: «Ja nie jestem Mesjaszem». 
Zapytali go: «Cóż zatem? Czy jesteś Eliaszem?» Odrzekł: «Nie jestem». 
«Czy ty jesteś prorokiem?» Odparł: «Nie». Powiedzieli mu więc: «Kim 
jesteś, abyśmy mogli dać odpowiedź tym, którzy nas wysłali? Co mówisz 
sam o sobie?» 
Powiedział: «Jam głos wołającego na pustyni: Prostujcie drogę Pańską, 
jak rzekł prorok Izajasz». A wysłannicy byli spośród faryzeuszów. i za-
częli go pytać, mówiąc do niego: «Czemu zatem chrzcisz, skoro nie je-
steś ani Mesjaszem, ani Eliaszem, ani prorokiem?» Jan im tak odpowie-
dział: «Ja chrzczę wodą. Pośród was stoi Ten, którego wy nie znacie, 
który po mnie idzie, a któremu ja nie jestem godzien odwiązać rzemyka 
u Jego sandała». 
Działo się to w Betanii, po drugiej stronie Jordanu, gdzie Jan udzielał 
chrztu. 
 

KTO TY JESTEŚ? 
 

Dzisiejsza Ewangelia ukazuje nam Jana Chrzciciela, który nie uzurpuje sobie 

żadnej władzy, nie przypisuje sobie żadnej wielkości ani znaczenia. Pragnie 

ukazać tylko Jezusa, a siebie tak odsunąć na bok, aby nawet w najmniejszym 

stopniu nie przysłonić Tego, który przewyższył go godnością. Pokorę Jana 

można porównać tylko z pokorą Matki Najświętszej, Służebnicy Pańskiej, któ-

ra nikomu nigdy nie chciała zasłonić sobą Syna, Jezusa Chrystusa.  

 



 

DRODZY PARAFIANIE 
Od dziś w naszej Parafii trwają 
rekolekcje adwentowe – czas 
na spotkanie z samym Bogiem 
we wspólnocie KOŚCIOŁA. 
Przy tej okazji pragnę przypo-
mnieć słowa Ojca Święte Bene-
dykta XVI: Bóg nie opuści 
swojego Kościoła, nawet 
teraz, gdy łódź nabrała 
wody i jest na skraju zato-
pienia... 
Osobiste spotkanie z Jezusem 
Chrystusem w sakramentach,  
w dobie lęku i strachu przed 
coronavirusem, wymaga od nas 
odwagi, nadziei i miłości.  
      Papież Benedykt XVI mó-
wiąc, iż Kościół Chrystusa wy-
daje się tonąć, kapitulując 
przed „duchem czasu",  apeluje 
do tych katolików, którzy prze-
ciwstawiają się temu „duchowi 
czasu” którym jest odrzucenie 
Boga i postawienie na pierw-
szym miejscu człowieka  oraz 
jego przyjemność do odpowie-
dzialności, miłości, wiary i DE-
KALOGU. Współczesny świat 
chce opanować Kościół po-
wszechny i odebrać wierzącym 
Chrystusa, sakramenty oraz 
poczucie wspólnoty i jedności 
w tajemnicy chrztu świętego. 
Kiedy patrzymy na świat wokół 
siebie, to wydaje się że rzeczy 

idą tak źle, że można wpaść w 
rozpacz. Stąd moce zawołanie: 
Trwajcie w wierze i nie 
bójcie się.  
Chrześcijanie na Zachodzie  
i w naszej Ojczyźnie są świad-
kami masowej apostazji, wybo-
ru kultury śmierci i funkcjono-
wania w tym świecie tak, jakby 
Boga nie było. O odejście od 
Boga i Jego PRZYKAZAŃ jest 
niemal duchowym odpowied-
nikiem potopu, który pochłonął 
świat w czasach Noego. Wie-
rzący muszą więc budować 
własne arki, na których pokła-
dzie przeniosą wiarę przez 
obecne mroczne i burzliwe cza-
sy, dla ratowania własnych 
dusz i zachowania wiary na 
okres, kiedy trzeba ją będzie 
odbudować. 
           Drodzy Parafianie KO-
ŚCIÓŁ, a zatem MY, w czasach 
postchrześcijańskich, niemalże 
pogańskich jesteśmy wezwani 
do głębokiej, osobistej relacji  
z Jezusem. Jesteśmy wezwani 
do tworzenia trwałych wspól-
not wiary i modlitwy. Rekolek-
cje są czasem głębszej modli-
twy, rozważania Słowa Bożego  
i korzystania z darów płyną-
cych z EUCHARYSTII i SA-
KRAMETU POKUTY. Budujmy 
osobiste i wspólnotowe ARKI.  
Zapraszam zatem na REKO-
LEKCJE ADWENTOWE. 

WASZ PROBOSZCZ.  

 

 

SŁOWO KS. PROBOSZCZA 
 

 



GAUDETE 
 

III niedzie-

la Adwentu 

w Kościele 

nazywana 

jest Nie-

dzielą „Gaudete”, czyli niedzielą 

radości. Nazywa się ją również 

„Niedzielą różową” kiedy kapłan 

sprawuje liturgię w szatach koloru 

różowego. Nazwa tej niedzieli po-

chodzi od słów mszalnej antyfony 

na wejście: „Gaudete in Domino 

semper”, czyli „Radujcie się zaw-

sze w Panu”. Teksty liturgii tej 

niedzieli przepełnione są radością 

z zapowiadanego przyjścia Chry-

stusa i z daru odkupienia, jakie 

przynosi. 
 

 

'' Nie tak występni, nie tak; są 
oni jak plewa którą wiatr roz-
miata. Toteż występni nie osto-
ją się na sądzie ani grzesznicy  
w zgromadzeniach sprawiedli-
wych ''. Kolejny fragment na-
szego psalmu opisuje przy-
szłość hipokrytów. Hipokryzja 

to obłuda, dwulicowość, nie-
szczerość. Hipokryta posiada 
cały zestaw użytecznych życio-
wo masek. Zakłada je wedle 
okoliczności które niesie dzień. 
Oto jedno z luster w którym 
poznajemy hipokrytę. ''Pewna 
kobieta żaliła się na męża. Po-
wiedziała: Na spotkaniu libera-
łów jest liberałem, a na spotka-
niu konserwatystów jest kon-
serwatystą. A kim jest w domu?  
zapytał rozmówca - prawdzi-
wym demonem! Chrześcijanin 
powinien pamiętać o Bożym 
oku które wszystko widzi. Przy 
wsparciu Ducha Św. każdy  
z nas jest bardziej twórczy. 
Ignacy Loyola zwykł mawiać,  
iż ''w każdym dobrym wyborze 
oko intencji musi być czyste''. 
Powtarzał także że trzeba pa-
miętać o celu do jakiego zosta-
łem stworzony. Człowiek został 
stworzony do miłości. Każdy  
z nas chce kochać i być kocha-
nym. Prawdziwa miłość ma 
wymiar wzajemności. Na ko-
niec drugie lustro. Jego obraz 
łatwo odnaleźć w codzienności. 
''Nie ufaj ludziom którzy mówią 
o modlitwie, ale nigdy się nie 
modlą. Głoszą miłosierdzie, ale 
nie okazują go innym. Twierdzą 
że Biblia jest Słowem Boga do 
człowieka, lecz nigdy jej nie 
czytają''.  

ks. Krzysztof Surma 
 

 

 

 

ADWENT W CIENIU PSALMU (3) 
 

 

 

 



 

14 GRUDNIA 
św. Jan od Krzyża, 

prezbiter  
i doktor Kościoła 

 

15 GRUDNIA 
bł. Jan Karol Steeb,  

prezbiter 
 

16 GRUDNIA 
św. Adelajda,  

cesarzowa 
bł. Maria od Aniołów, 

dziewica 
 

17 GRUDNIA 
św. Łazarz,  

biskup 
 

18 GRUDNIA 
święci męczennicy  

Paweł Mi, 
Piotr Doung-Lac  
i Piotr Truat 

 

19 GRUDNIA 
św. Anastazy I,  

papież 
 

SŁOWO 
KS. MARKIEWICZA 

 
Nie wystarczyło 

Bogu stworzyć 

Adama na swój 

obraz i podobień-

stwo, jeszcze sam 

stał się człowie-

kiem podobnym 

do nas, aby rodzaj 

ludzki odkupić. Dzięki temu podo-

bieństwu stał się jednym z nas, na-

szym bratem, synem praojca Ada-

ma, podatnym na ból, cierpienie,  

a nawet na śmierć. Mógł przyjąć 

naturę anielską, ale On wolał raczej 

przyjąć nasze ciało. Dlatego mo-

żemy nazywać Go naszym bratem. 

Bóg poniżył się, przyjąwszy postać 

człowieka, aby tym sposobem po-

zyskać sobie nasze serca i naszą 

miłość.  

 

 

WSPOMNIENIA LITURGICZNE 

W TYM TYGODNIU 
 

 

ZE STARYCH 

KALENDARZY 
 

Święta Łucja głosi, 
jaką pogodę styczeń przynosi. 

(13.12) 
 

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

(14.12) 
 

Pogoda na Urbana, 
to wielka wygrana. (19.12) 

 

 

 

 

INTENCJA 
ZA MIASTO STALOWA WOLA: 

 

GRUDZIEŃ: 
Za ubogich i ludzi dobrej woli. 

 



 

– Pojawił się człowiek posłany 

przez Boga – Jan mu było na imię. 

Przyszedł on na świadectwo, aby za-

świadczyć o światłości, by wszyscy 

uwierzyli przez niego. (J 1, 6) – Jan 

już w Prologu Ewangelii mówi  

o misji prorockiej każdego z nas. 

Misją każdego człowieka, otrzyma-

ną od Boga w Trójcy Jedynego, jest 

bycie świadkiem Miłosiernej Miło-

ści Boga. Jesteś w światłości Miło-

siernej Miłości Boga, kiedy jesteś 

zanurzony w oceanie łaski Boga 

otrzymywanej dzięki świętym sa-

kramentom. Jesteś świadkiem Miło-

siernej Miłości Boga i prorokiem 

chwały Boga dzięki łasce sakramen-

tów. Jan już w Prologu Ewangelii 

mówi o tym, że trzeba stać się tak 

ufnym i prostym jak małe dziecko 

aby przyjąć światłość i moc Słowa 

Boga. – Wszystkim tym jednak, któ-

rzy Je przyjęli, dało moc, aby się 

stali dziećmi Bożymi, tym, którzy 

wierzą w imię Jego – to słowa o cał-

kowitym zawierzeniu i oddaniu Bo-

gu siebie i swojego życia. Możesz 

być człowiekiem całkowitego odda-

nia i zawierzenia Jezusowi, tak jak 

Jan Apostoł i Ewangelista. Możesz 

oddać Jezusowi siebie i swoje życie, 

aby całym sercem przyjmować sło-

wa Jana – A Słowo stało się ciałem  

i zamieszkało wśród nas. I oglądali-

śmy Jego chwałę, chwałę, jaką Jed-

norodzony otrzymuje od Ojca, pełen 

łaski i prawdy. (J 1, 14) BK 
 

 

PAWEŁ MI,  

PIOTR DOUNG-LAC 

 I PIOTR TRUAT 
 

męczennicy wietnamscy 
 

Pierwsi misjonarze, którzy 

przynieśli wiarę chrześcijańską 

do Wietnamu, przybyli tam  

w 1533 r. Ich działalność nie 

spotkała się z przychylnością 

władz, które wydalały obcokra-

jowców ze swojego terytorium. 

Przez kolejne trzy stulecia 

chrześcijanie byli prześladowa-

ni za swoją wiarę. Wielu z nich 

poniosło śmierć męczeńską, 

zwłaszcza podczas panowania 

cesarza Minh-Manga w latach 

1820-1840. Zginęło wtedy od 

100 do 300 tysięcy wierzących. 

Nazywa się ich często męczen-

nikami z Tonkinu. Trzej bracia: 

Paweł Mi, Piotr Doung-Lac 

oraz Piotr Truat, gdy wybuchło 

prześladowanie chrześcijan  

w Wietnamie zostali areszto-

wani, wtrąceni do więzienia  

i poddani torturom.  

Zamęczono ich przez udusze-

nie. Beatyfikowani zostali  

w 1900 r., a kanonizowani  

w 1988 r.  
 

 

POJAWIŁ SIĘ CZŁOWIEK 
 

 

 

ŚWIĘCI KOŚCIOŁA 
 

 



SŁOWO NADZIEI 
 

Gdy wszystko wydaje się 
skończone, kiedy w obliczu 
tylu sytuacji negatywnych 
wiara staje się trudną  
i przychodzi pokusa, by po-
wiedzieć, że nic nie ma już 
sensu, oto pojawia się 
wspaniała wiadomość: Bóg 
przychodzi, by dokonać cze-
goś nowego, aby ustanowić 
królestwo pokoju; Bóg przy-
chodzi, aby przynieść wol-
ność i pocieszenie. Zło nie 
zatriumfuje na zawsze, ist-
nieje kres cierpienia, gdyż 
Bóg jest poród nas.  

(papież Franciszek) 
 

 

PSYCHOLOGIZOWANIE 
 

Kościół przestrzega przed 

próbami zastępowania sakra-

mentu pojednania psychoanalizą 

i psychoterapią.  
 

 
 

 

„Konfesjonał nie jest i nie może 

być alternatywą dla gabinetu 

psychoanalityka czy psychotera-

peuty”. (JP II)   
 

Celem psychoterapii jest funk-

cjonowanie psychiczne człowie-

ka, a celem doświadczenia du-

chowego jest powierzenie swo-

jego życia Bogu i pełnienie Jego 

woli, także wtedy gdy człowiek 

doświadcza niepokojów i innych 

trudności natury psychicznej  

i uczuciowej.  

 

 

NOWENNA 

DO DZIECIĄTKA JEZUS 
 
Tę piękną Nowennę odprawia się 

w wielu parafiach, klasztorach  

i sanktuariach. Warto wiedzieć, że 

bł. ks. Bronisław Markiewicz 

„przywiózł” tę nowennę do Polski  

z Włoch, od św. Jana Bosko  

i jest ona odprawiana nadal  

w michalickich rodzinach zakon-

nych i michalickich parafiach. 

Nowenna do Dzieciątka Jezus 

trwa od 16 do 24 grudnia. Zapra-

szamy codziennie o godz. 17.30  

 

 

PODZIĘKOWANIE 
 

W nocy z 8 na 9 grudnia br. za-

kończyliśmy Nowennę do Matki 

Bożej w intencji młodzieży. No-

wenna trwała 24h przez dziewięć 

dni. Modliło się wspólnie sie-

demdziesiąt osiem osób. Dzięku-

jemy wszystkim, zarówno człon-

kom bractwa jak i osobom z poza 

parafii.  
 

 

UCHROŃ SWOJĄ DUSZĘ 
 

 



RORATY 
 

6.00 - poniedziałek, środę,  

   piątek i sobotę. 

18.00 - wtorek i czwartek. 
 
 

O oprawę liturgiczną Rorat prosi-

my: 

- w poniedziałki – Akcję Katolicką 

i Róże Różańcowe, 

- we wtorki – dzieci ze Szkół Pod-

stawowych 

- w środy – młodzież oazowa  

i przygotowujący się do bierzmo-

wania, 

- w czwartki – dzieci ze Szkół 

Podstawowych 

- w piątki – Bractwo Adoracji Naj-

świętszego Sakramentu i Parafialny 

Klub Seniora 

- w soboty – Apostolstwo M.B. Pa-

tronki Dobrej Śmierci oraz Domo-

wy Kościół. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

KONKURS NS 
 

Przed tygodniem ogłosiliśmy kon-

kurs na wspomnienia niezapomnia-

nych świąt Bożego Narodzenia, ta-

kich, które szczególnie zapamięta-

liśmy. Świąteczne wspomnienia - 

najpóźniej do 19 grudnia br. można 

składać w zakrystii, w kancelarii 

lub mailem: 
 

naszeslowo.stw@gmail.com 
 

Najciekawsze teksty opublikujemy 

w specjalnym – świątecznym wy-

daniu Naszego Słowa – 25 grudnia 

2020. 

GODZINA 

DLA PANA JEZUSA 
 

W tym ty-
godniu 
Parafialne 
Bractwo 
Adoracji 

zaprasza Parafian do wspar-
cia w adoracyjnym trwaniu 
przed Panem Jezusem w na-
stępujących dniach i godzi-
nach; 

 

Poniedziałek, wtorek, 
czwartek i piątek 

godz. 17.00 – 18.00 
 
 

NIEDZIELA  

INWESTYCYJNA 
 

Za tydzień „niedziela inwestycyj-

na”. Składamy serdeczne Bóg za-

płać za ofiarność i wszelką po-

moc. 
 

Ofiarę „on-line” możemy złożyć 

na parafialne konto: 
 

 

NADSAŃSKI BANK  

SPÓŁDZIELCZY 

68 9430 0006 0040 9092 2000 

0001 
 

Wszystkim Parafianom i dobro-

czyńcom dziękujemy za składane 

ofiary na konto i na tacę na utrzy-

manie i funkcjonowanie Parafii  

i domu zakonnego.  

 

 



ŻYCZENIA I MODLITWA 

19 grudnia 
imieniny ob-
chodzą:  
ks. Dariusz 
Wilk – Prze-
łożony Gene-
ralny Zgro-

madzenia Św. Michała Ar-
chanioła.                    
ks. Dariusz Kielar - dusz-
pasterz posługujący w naszej 
parafii.  
Życzymy błogosławieństwa 
Bożego, opieki Maryi i Anio-
łów. Pamiętajmy w swoich 
modlitwach o Solenizantach. 
 

 

 
 

REKOLEKCJE ADWENTOWE 

2020 
 

Rekolekcje adwentowe w naszej 

parafii będą trwały od 13 do 15 

grudnia br. 

Rekolekcje poprowadzi ks. 

Wojciech Kapusta - Michalita.  

Nauki będą głoszone podczas 

każdej niedzielnej Mszy św.,  

a w poniedziałek i wtorek  

o godz. 6.00 oraz o godz. 9.00  

i o 18.00.  

Spowiedź adwentowa podczas 

każdej Mszy św. i pół godziny 

przed Eucharystią.  

KONCERT ADWENTOWY 
 

Dzisiaj – 13 grudnia o g. 19.00 

w naszym kościele odbędzie się 

„Koncert adwentowy”, podczas 

któregousłyszymy dzieła Bacha, 

Haendla, Mozarta, Franka, 

Giordaniego, Morricone i in-

nych. Wystąpią: Joanna Herdzik 

– sopran, Monika Kuca – piani-

no, Janusz Turek – klarnet, Ma-

riusz Ryś – organy. 

Zapraszamy do wspólnego za-

słuchania się w adwentowe 

piękno.  

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Parafia Rzymskokatolicka  

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

 37-450 Stalowa Wola; 

naszeslowo.stw@gmail.com 


