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Błogosławiony, kto nie zwątpi 
 

W Adwencie czuwamy i oczekujemy powtórnego przyjścia Pana. Wyraża 
się to często w decyzji o zmianie postępowania i nawróceniu. Wcześniej 
czy później pojawią się jednak wątpliwości: czy to wszystko ma sens?  
Jesteśmy jak Jan, który stał przed podobnym pytaniem: czy to wszystko 
ma sens? Oczekiwał mocniejszego od siebie a przyszedł ktoś łagodny i mi-
łosierny. A wszystko miało wyglądać inaczej. Czasem trudno zawierzyć 
Bogu, gdy nie mamy powodów, by się po prostu ucieszyć. Błogosławiony 
jednak ten, który nie zwątpił.  
 

 

Ewangelia (Mt 11, 2-11) 
Słowa Ewangelii według Świętego Mateusza 
Na Chrystusie spełniają się proroctwa 
 

Gdy Jan usłyszał w więzieniu o czynach Chrystusa, posłał swoich 

uczniów z zapytaniem: «Czy Ty jesteś Tym, który ma przyjść, czy też in-
nego mamy oczekiwać?» Jezus im odpowiedział: «Idźcie i oznajmijcie 
Janowi to, co słyszycie i na co patrzycie: niewidomi wzrok odzyskują, 
chromi chodzą, trędowaci zostają oczyszczeni, głusi słyszą, umarli zmar-
twychwstają, ubogim głosi się Ewangelię. A błogosławiony jest ten, kto 
nie zwątpi we Mnie». 
Gdy oni odchodzili, Jezus zaczął mówić do tłumów o Janie: «Co wyszli-
ście obejrzeć na pustyni? Trzcinę kołyszącą się na wietrze? ale co wyszli-
ście zobaczyć? Człowieka w miękkie szaty ubranego? Oto w domach kró-
lewskich są ci, którzy miękkie szaty noszą. Po co więc wyszliście? Zoba-
czyć proroka? Tak, powiadam wam, nawet więcej niż proroka. On jest 
tym, o którym napisano: „Oto Ja posyłam mego wysłańca przed Tobą, 
aby przygotował Ci drogę”. Zaprawdę, powiadam wam: Między naro-
dzonymi z niewiast nie powstał większy od Jana Chrzciciela. Lecz naj-
mniejszy w królestwie niebieskim większy jest niż on». 

Oto Słowo Pańskie 
 

 

 

 



 

Drodzy Parafianie 
Przeżyliśmy właśnie czas Renowacji 

Misji Świętych. Nauki głoszone 

przez Rekolekcjonistów, modlitwa 

osobista, mocne postanowienie po-

prawy po sakramencie pokuty, od-

nowienie przynależności do Chry-

stusa, jako istotne elementy przygo-

towania na czas Bożego Narodzenia 

wpisane zostały w nasze życie.  

Widzimy jednak wokół siebie 

wrzawę świątecznych reklam, szał 

zakupów, pośpiech w przygotowa-

niach zewnętrznej otoczki świąt, 

troskę o prezenty, porządek i czyste 

okna.   Otacza nas hałas i jakiś nieo-

kreślony bałagan. Coś w tym jest, co 

daje odczuwać że święta Bożego 

Narodzenia są tuż, tuż. Jednocześnie 

w głębi serca odczuwamy tęsknotę 

za ciszą, pokojem, miłością, blisko-

ści i zwyczajną czułością. Czujemy 

tęsknotę nie za magią świąt ale za 

autentyczną MIŁOŚCIĄ, PRZYJA- 

ŹNIĄ, PRZEBACZENIEM i 

SZCZERYM USMIECHEM. Tęsk-

nimy i gonimy….. za ułudą, mrzon-

kami i nierealnymi marzeniami czy 

też pragniemy podzielić się z bliź-

nim MIŁOŚCIĄ, PRZYJA- 

ŹNIĄ, PRZEBACZENIEM i 

SZCZERYM USMIECHEM. To 

TY, Drogi Parafianinie, możesz 

spełnić pragnienia i marzenia swo-

ich bliskich i potrzebujących.  

Zatrzymaj się więc w czasie przed-

świątecznego pośpiechu i odmów  

z głęboką wiarą modlitwę, którą na-

uczył nas Jezus Chrystus – Boży 

Syn. Skieruj swoje myśli i całe serce 

do BOGA OJCA:  Ojcze nasz, któ-

ryś jest w niebie, święć się imię 

Twoje, przyjdź królestwo Twoje, 

bądź wola Twoja, jako w niebie 

tak i na ziemi. Chleba naszego 

powszedniego daj nam dzisiaj.  

I odpuść nam nasze winy, jako  

i my odpuszczamy naszym wino-

wajcom. I nie wódź nas na poku-

szenie, ale nas zbaw od złego. 

Amen.  
On – Bóg w Trójcy Jedyny napełni 

Cię swoim pokojem i radością, abyś 

mógł dzielić się tym bogactwem  

z innymi. Zatrzymaj się i pomódl 

się.  
 

 

 

 

 

 

 

TRZECIA NIEDZIELA  
ADWENTU 

 

W liturgii 
adwento-

wej obo-
wiązuje 

fioletowy 
kolor szat liturgicznych, ale wy-

jątkiem jest III niedziela Adwen-
tu – tzw. niedziela „Gaudete” 

(radujcie się). W tę niedzielę po-
jawia się różowy kolor szat li-

turgicznych, który wyraża 
przewagę światła, a tym samym 

bliskość Bożego Narodzenia. Na 
adwentowym wieńcu zapalamy 

trzecią świecę. Pierwsza świeca 
jest świecą pokoju, druga - wia-

ry, trzecia - miłości, czwarta – 
nadziei.  

 

 

 

 

SŁOWO KS. PROBOSZCZA 
 



 

 Wiara prowadzi do zawie-

rzenia Bogu w Trójcy Jedyne-
mu. Maryja jest dla nas wzorem 
adwentowego zawierzenia – 
całkowitego przyjęcia Słowa 
Boga i oczekiwania w ciszy na 
wypełnienie się Objawienia 
Słowa Boga w nocy Bożego Na-
rodzenia. Maryja całkowicie 
zawierzyła Bogu i oddała Bogu 
całe swoje życie. Zawierzyła 
Bogu całą swoją zwyczajną  
i prostą codzienność w niczym 
nie wyróżniającej się małej osa-
dzie, liczącej kilkuset mieszkań-
ców. Bóg posłał Archanioła do 
nikomu nieznanej młodej 
dziewczyny, mieszkającej w nic 
nie znaczącej osadzie, która nie 
jest nawet wymieniana w księ-
gach Starego Testamentu.  

 

TAK Maryi wypowiedzia-
ne do Archanioła Gabriela 
zmieniło losy każdego z nas  
i dzieje całego świata. TAK Ma-
ryi wypowiedziane z całego 
serca i całej duszy dla Boga to 
prosta i codzienna droga dla 
każdego z nas. To codzienna 
droga  całkowitego zawierzenia 
Bogu tak jak Maryja. I z rado-
ścią możemy powtarzać co-
dziennie słowa Pozdrowienia 

Anielskiego:  Zdrowaś Maryjo 
łaski pełna. Możemy z radością 
powtarzać codziennie za Ar-
chaniołem Gabrielem: Chajre 
Maryja Kecharitomene – Raduj 
się Maryjo Pełna Łaski. Możemy 
codziennie radować się z Mary-
ją Pośredniczką wszelkich łask 
modląc się razem z Nią na ró-
żańcu. I codziennie razem z Ma-
ryją dziękować Bogu za to, że 
dał nam swojego Syna Jezusa.  
I codziennie możemy z radością 
i dziękczynieniem wymawiać 
Święte Imię Jezus ukryte jak 
drogocenna perła w każdym 
Pozdrowieniu Anielskim. 

 

Adwentowe zawierzenie  
w czasie najkrótszych dni i dłu-
gich grudniowych wieczorów  
i nocy prowadzi nas do odkry-
cia i umiłowania Światłości Je-
zusa Chrystusa. Jezus który jest 
Alfą i Omegą, Jezus do którego 
należy czas i wieczność przy-
chodzi do nas jako małe i bez-
bronne Dziecko. I rozpoczyna-
jąc nowennę do Dzieciątka Je-
zus w czasie adwentowego za-
wierzenia możemy prosić Jezu-
sa, aby dał nam proste i czyste, 
jasne i szczere serce dziecka. 
Serce które całkowicie zawierzy 
Niepokalanemu Sercu Maryi  
i Najświętszemu Sercu Jezusa.  

BK                

 

 

ADWENTOWE ZAWIERZENIE 
 



 

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 
 

20 grudnia 
święci Makary i Eugeniusz, 

prezbiterzy 
 

21 grudnia 
św. Piotr Kanizjusz,  

prezbiter i doktor Kościoła 
 
 

 

 

 

ŻYCZENIA  
I MODLITWA 

 
 

19 grudnia imieniny obchodzą: 
ks. Dariusz Wilk – Przełożony 
Generalny Zgromadzenia Św. 
Michała Arch. Oraz ks. Dariusz 
Kielar - duszpasterz posługujący  
w naszej parafii. Życzymy błogo-
sławieństwa Bożego, opieki Ma-
ryi  i Aniołów. Pamiętajmy  
w swoich modlitwach o Soleni-
zantach 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PRZED SNEM 
 

Jezus, będąc mocą 

i mądrością Bożą, 

jest w stanie do-

prowadzić czło-

wieka do niepo-

równywalnej rela-

cji z Bogiem, do jego uświęcenia, któ-

re jest uczestnictwem w chwale Boga. 

W Chrystusie każde kompletne zero 

staje się koroną chluby nieba. 

Pogodzenie się z Bogiem jest nieu-

chronnie początkiem procesu pogo-

dzenia się z sobą. Chrystus jest do 

końca nieprzenikniony, ale On sam 

wszystko od początku przenika. 
 

 

 

WSPOMNIENIA LITURGICZNE  

W TYM TYGODNIU 
 

 

 

 
 

ZE STARYCH 
KALENDARZY 

 

Pogoda na Urbana, 
to wielka wygrana. 

(19.12) 
 

Na świętego Dominika 
wszędzie śpiew ptactwa zanika. 

(20.12) 
 

Gdy Makary pogodny, 
cały styczeń chłodny. 

(20.12) 
 

Na święty Tomasz  
dzień się z nocą sili, 

mniej nocy,  
więcej dnia będzie po chwili. 

(21.12) 
 

 

 

 

 



 

 

 

 

Cel ostateczny naszego przeby-

wania na tej ziemi jest nadprzy-
rodzony, zakotwiczony w Bogu 

wszechmogącym i wiecznym. 
Bóg dał nam wszystko, cokol-

wiek posiadamy. Nie mamy nic 

naszego i ściśle własnego, chyba 
tylko nasz grzech. Bóg zatem je-

dynie zasługuje, aby Go coraz 
bardziej poznawać, miłować  

i Mu służyć. Jemu się należy od 

nas całkowita miłość. 
 

 

 

 

 

 

 

 

FUNDAMENT 

WIARY 

 

 

 

 

Wszyscy chrześcijanie jakiegokolwiek 

stanu i zawodu powołani są do pełni ży-

cia chrześcijańskiego i do doskonałości 

miłości". Wszyscy są powołani do świę-

tości: "Bądźcie... doskonali, jak dosko-

nały jest Ojciec wasz niebieski". Droga 

do doskonałości wiedzie przez Krzyż. 

Nie ma świętości bez wyrzeczenia i bez 

walki duchowej. Postęp duchowy za-

kłada ascezę i umartwienie, które pro-

wadzą stopniowo do życia w pokoju  

i radości błogosławieństw  
 

 

 

 

 

 

 
Bł. Sebastian 

Maggi, 
prezbiter 

 

Urodził się w 

1414 r. w sta-
rym szlachec-

kim rodzie gwelfów - zwolenni-
ków władzy papieża. Mając pięt-
naście lat wstąpił do dominikanów 
i przyjął imię Sebastian. Studia 
ukończył w Padwie. Był jednym  
z największych dominikańskich 
kaznodziejów swoich czasów. Wy-
głaszał nauki w Weronie, Padwie, 
Brescii, Bolonii i Piacenzie. Wiele 
czasu i energii poświęcił na zre-
formowaniu lombardzkich klaszto-
rów w Mantui, Brixen i Bolonii. 
Kiedy był generalnym wikariu-
szem prowincji lombardzkiej, pa-
pież Aleksander VI polecił mu, by 
wystąpił przeciwko reformator-
skim działaniom Hieronima Savo-
naroli, skierowanym przeciwko 
kurii rzymskiej. Sebastian Maggi 
był dobrym przełożonym: suro-
wym wobec siebie, a łagodnym  
i cierpliwym wobec innych. Zmarł 
w Genui 16 grudnia 1496 r. Sława 
świętości i cudów przy jego grobie 
sprawiły, że proces beatyfikacyjny 
rozpoczął się w 1753 r., a siedem 
lat później, 15 kwietnia 1760 r.,  
beatyfikował go papież Klemens 
XIII.  

 
 
 

SŁOWO KS. MARKIEWICZA 

CZA 
 

 

Fragmenty 
kazań,                                                                                                                      

artykułów  
i „słówek 

wieczornych”  
bł. Ks. 

Bronisława 
Markiewicza. 

 

 

 

 

 
 

ŚWIĘCI KOŚĆIOŁA 

CZA 
 

 

 



 

 

Tę szczególnie piękną Nowen-
nę odprawia się w dniach 16-24 
grudnia. Kult Bożego Dzieciąt-
ka jest obecny w życiu Kościoła 
już od czasów najdawniej-
szych. Szczególnie dużo reflek-
sji na ten temat pojawia się  
u św. Hieronima, św. Augu-
styna czy św. Jana Chryzosto-
ma. Nieco później do jego roz-
powszechniania przyczyniła 
się św. Teresa Wielka, św. Jan 
od Krzyża i św. Ignacy Loyola. 
Bł. ks. Bronisław Markiewicz 
„przywiózł” tę nowennę aż  
z Włoch, od św. Jana Bosko. Co 
roku w zakładach wychowaw-
czych, szkołach, oratoriach, 
tworzonych przez założyciela 
zgromadzenia michalitów 
dzień 16 grudnia – dzień roz-
poczęcia tej modlitwy – stawał 
się wielkim i radosnym wyda-
rzeniem. Pomagało to w prze-
życiu ostatnich dni Adwentu.  
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Msza św. jest najdoskonal-
szym aktem uwielbienia Bo-
ga, a adoracja Najświętszego 
Sakramentu jest przedłuże-
niem Eucharystii i nieu-
stanną obecnością Chrystu-
sa. Czym jest dla mnie Eu-
charystia? Kim dla mnie jest 
Jezus obecny pod postacią 
Chleba i Wina? Eucharystia 

to przedziwne, niepojęte 
zjawisko przenikania tego co 
Boskie, w kruche ludzkie 
wnętrze, napełnione Bożą 
mocą, wiarą, miłością i na-
dzieją duszy ludzkiej, to 
utwierdzanie się w Bożym 
dziecięctwie. Właściwie nie 
ma na świecie innej możli-
wości, by człowiek tak moc-
no osobiście i wspólnotowo 
spotkał się z Bogiem. To ta-
jemnica, do której człowiek 
musi dorosnąć. Tajemnica 

fascynująca, za każdym ra-
zem nowa i odkrywcza, ży-
ciodajna.  

 
 

 

NOWENNA DO DZIECIĄTKA JEZUS 

CZA 
 

 

 

 

 



 
 

Przedświą-

teczne na-
stroje i 
smaki po-
zostają na 
długo w 
naszej pa-

mięci i w 
naszych 

sercach. 
Rodzice i troje ich dzieci 
dźwigało z targowiska do 

domu dużą, ciężką i żywą 
choinkę. Przystawali co 
chwilę, zasapani, ale zado-
woleni. Jedno z dzieci co 
chwilę dopytywało: - Tato, 
ubierzemy ją dzisiaj? Proszę! 

Tata milczał jak zaklęty, ale 
mama krótko rozstrzygnęła 
kwestię. - Dopiero w Wigilię. 
Taka jest tradycja. Więcej py-
tań nie było, bo tradycję się 

zachowuje i pielęgnuje. Moż-
na - co coraz częściej widać - 
„ubierać” choinkę nawet  
w połowie grudnia, ale gdzie 
te „smaki” i te wigilijne emo-
cje? Dopiero w Wigilię czuje 

się sens całego Adwentu  
i oczekiwania na „chwilę”, 
gdy przy wspólnym ubiera-
niu choinki, przy wigilijnej 
kolacji, dzieleniu się opłat-

kiem i wspólnym śpiewie ko-

lęd umacnia się więź wza-
jemna i tradycja. Zawsze 

można ją ominąć, zapomnieć 
i wymazać, ale cóż to za 
święta bez niej?  

(p-Q) 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

Otwórz się,  
niebo pokryte chmurami, 

I Sprawiedliwy niech zejdzie  
z obłoków 

Jak deszcz ożywczy,  
co zwilży pustynię 

Każdego serca. 
 
 

Boży Baranku,  
czekamy na Ciebie 

I pieśnią chwały wielbimy  
Twą dobroć; 

Sławimy również i Ojca, 
 i Ducha 

W jedności z Tobą. Amen. 
 
 

 

 

 

 
 

 

TRADYCJA 

CZA 
 

 

 



ADORACJA 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

Zapraszamy na adwentową Ado-
rację Najświętszego Sakramentu, 
którą dzisiaj poprowadzi Bractwo 
Adoracji Najświętszego Sakra-
mentu. Zapraszamy wszystkich, 
którzy po niezapomnianych prze-
życiach renowacji Misji pragną 
czegoś jeszcze. Dzisiaj o godz. 
15.00.  
 
 

 
Kruchość moja  

wobec Hostii białej, 
w „zapatrzeniu” w Nią, 

 godnością się staje. 
Gdy Twa Boska  

moc żywioły wyzwala, 
siłą miłosierdzia –  

bliskością zniewalasz 
Tak odlegle i tak blisko  

człowiek Boga sięga. 
Paradoksu tego źródłem  

jest Twoja potęga, 
która majestat i miłość  

łączy w jednym tchnieniu, 
by kruchość mą „uwikłać” –  

w przebaczeniu. 
 

 

 

 

 

 

NIEDZIELA  
INWESTYCYJNA 

 
Ofiary 

złożone 
dzisiaj i 
w kolejne 
niedziele 
inwesty-

cyjne, 
będą przeznaczone na położe-
nie kostki brukowej wokół ko-
ścioła i remont schodów głów-
nych. Niech to dzieło służy nam 
i przyszłym pokoleniom. Skła-
damy serdeczne „Bóg zapłać” 
za ofiarność, wszelką pomoc  
i troskę o nasz kościół.  

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

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 
 

 
 

 

 

 

 

Msze św. roratnie 

od poniedziałku 

do soboty 

godz. 6.00 

 

ZAPRASZAMY 
 

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

