
 

 

 

 
 
 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       

IV NIEDZIELA ADWENTU                                                                                      51 (209) 20 GRUDNIA 2020r. 
(do użytku wewnętrznego) 

 

  

Słowa Ewangelii według Świętego Łukasza 
Maryja pocznie i porodzi Syna 
 

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. 
Wszedłszy do Niej, Anioł rzekł: «Bądź pozdrowiona, łaski pełna, Pan z Tobą, 
błogosławiona jesteś między niewiastami ». Ona zmieszała się na te słowa  
i rozważała, co by miało znaczyć to pozdrowienie. 
Lecz anioł rzekł do Niej: «Nie bój się, Maryjo, znalazłaś bowiem łaskę u Bo-
ga. Oto poczniesz i porodzisz Syna, któremu nadasz imię Jezus. Będzie on 
wielki i zostanie nazwany Synem Najwyższego, a Pan Bóg da Mu tron Jego 
praojca, Dawida. Będzie panował nad domem Jakuba na wieki, a Jego pa-
nowaniu 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 
okryje Cię cieniem. Dlatego też Święte, które się narodzi, będzie nazwane 
Synem Bożym. a oto również krewna Twoja, Elżbieta, poczęła w swej starości 
syna i jest już w szóstym miesiącu ta, którą miano za niepłodną. Dla Boga 
bowiem nie ma nic niemożliwego». 
Na to rzekła Maryja: «Oto ja służebnica Pańska, niech mi się stanie według 
słowa twego». 
Wtedy odszedł od Niej Anioł. 
 

NIECH SIĘ TAK STANIE 
 

Boże Narodzenie, jak sama nazwa wskazuje, odnosi się do narodzin 
Jezusa, Boga wcielonego, ale druga Osoba Trójcy Świętej stała się 
człowiekiem w momencie, kiedy Maryja odpowiedziała aniołowi: 
„Niech mi się stanie według słowa twego”. Kiedy mówimy Bogu „tak”, 
„niech się tak stanie”, to On poczyna się w nas, zaczyna zamieszkiwać 
w naszym sercu. Jeśli nasze „tak” jest szczere i trwałe, jesteśmy w sta-
nie nieść światu Boga.  

 



 

Drodzy Parafianie 
 

Przeżyliśmy ostatnio rekolekcje 

ADWENTOWE, przed nami 

ostatnie ROROTY. Już blisko nas 

jest PAN w tajemnicy Bożego 

Narodzenia. Przygotowania do 

świąt  

w tym roku są diametralnie inne 

niż w niedalekiej przeszłości. 

Pandemia ograniczy nam wielo-

pokoleniowe spotkania rodzinne, 

wigilie w miejscu pracy i nauki, 

ograniczona będzie możliwość 

połamania się opłatkiem… Pan-

demia, covid, reżim sanitarny, 

lock-down… to wszystko jednak 

nie może nam przysłonić BO-

ŻEGO NARODZENIA.  

       Czeka nas odbudowywanie 

wiary i kultury chrześcijańskiej, 

nie na zasadzie tradycyjnej bie-

siady (wigilii - kolacji), choinki, 

gwiazdki i prezentów, ale jako 

obowiązek przemiany życia, co-

dzienne przyjmowanie Słowa 

Bożego, przeplatanie dnia modli-

twą i pracą, wyzwolenie ze szpo-

nów tego świata na zasadzie 

prawdy zawartej w miłości BO-

GA STWORZYCIELA  

i Jego daru dla nas w Osobie JE-

ZUSA CHRYSTUSA, DEKA-

LOGU i EWANGELII. W tych 

wszystkich przedświątecznych 

przygotowaniach chodzi o odnaj-

dywanie Boga w codzienności 

dzięki zachowaniu umiaru i dy-

stansu do świata i przylgnięciu do 

Jezusa obecnego w SAKRA-

MENTACH. Jednocześnie ko-

niecznie trzeba nam zrobić po-

rządek w domu, obejściu, umyć 

okna, upiec (zakupić) ciasto, za-

mówić „swojskie” więdliny, ale 

przede wszystkim uporządkować 

życie osobiste, rodzinne i spo-

łeczne gdzie: 

- modlitwa, 

- służba Boża – Eucharystia 

- sakrament pokuty 

- właściwy stosunek do pracy  

i pieniądza  

- zdrowa asceza,  

- stałość w życiu,  

- równowaga oraz gościnność  

przeniesie realnie w naszym ży-

ciu nadzieję zbawienia oraz za-

chowa nas wierzących przed 

mentalnością świąt jako „imprezy 

rodzinnej” bez Boga i Jego Syna 

Jezusa Chrystusa. Błagajmy No-

wonarodzonego Boga o miłość 

do świata i cierpliwe zmienianie 

go przez poddanie się przeobra-

żeniu przez Ducha Świętego. 

Bądźmy świadkami Jezusa na tu  

i teraz. Tak bardzo wielu ludzi 

tęskni z prawdziwym Bożym Na-

rodzeniem a nie za koleją impre-

zą….  
 

Wasz Proboszcz  

 

 

SŁOWO KS. PROBOSZCZA 
 

 



 

''Bo Pan uznaje drogę sprawiedli-

wych, a droga występnych zagi-

nie''. Powstaje w nas, naturalne po-

równanie jakości dwóch traktów. 

Trakt występnych to droga hipo-

krytów. Jej jakość określają: sub-

telne zło, potajemny jad, ukryta 

trucizna, udawanie cnót czyli kary-

katura pobożności. Stańmy przed 

jednym z jej luster. W nim odbija 

się waga świadectwa rodziców.'' 

Pewnego dnia przyszedł do ojca  

i powiedział, że rzuca szkołę  

i opuszcza dom. Na pytanie zasko-

czonego ojca odrzekł:- Cóż tato 

prawdę mówiąc, nienawidzę cię. 

Zaszokowany ojciec zapytał: Ale 

dlaczego synu? Czy nie dałem ci 

wszystkiego co miałem?- No wła-

śnie. Nie dałeś. Rzeczywiście kupi-

łeś mi wszystko, na co było cię 

stać, lecz nie dałeś mi nic, w co 

mógłbym wierzyć''. Skierujmy na-

szą uwagę na drogę sprawiedli-

wych. Jedno z wielu świadectw 

anonimowych świętych. '' Lotnisko 

Okęcie w Warszawie. Grupa stu-

dentów i naukowców wraca z po-

dróży naukowo-badawczej po Wło-

szech. Nadarza się okazja wygod-

nej jazdy samochodem osobowym 

do miejsca zamieszkania. Propozy-

cja zostaje skierowana do najsłab-

szej z kobiet, uczestniczek wypra-

wy naukowej. Pani profesor dzię-

kuje, życzliwie odmawia. Oświad-

cza , że nie była jeszcze dzisiaj na 

mszy św. i u komunii św. Chce te-

raz pójść do kościoła. Nocnym po-

ciągiem wróci do domu. Był to 

dzień powszedni .....'' Dla nikogo 

nie jest za wcześnie, ani za późno, 

troszczyć się o zdrowie swej du-

szy'' - Epikur.  
 

 ks. Krzysztof Surma 

 

 

 

SŁOWO 
KS. MARKIEWICZA 

 

Pan Jezus na-
rodził się dla 
wszystkich, dla 
każdego kto 
tylko pragnie 
Go znaleźć,  
a szczególnie 
dla pokornych. 

Dlatego anioł nie zwiastuje Je-
go narodzin cesarzowi albo He-
rodowi, ale ubogim i pokornym 
pasterzom. Wejdźmy wszyscy 
do stajenki, bo ona – pozba-
wiona drzwi stoi otworem i ni-
komu nie wzbrania do niej wej-
ścia.  
 

ADWENT W CIENIU PSALMU (4) 
 

 

 

 

 

 



 
 

Bóg posłał anio-

ła Gabriela. Tak 

Łukasz rozpo-

czyna opowieść 

o Zwiastowaniu 

Najświętszej 

Maryi Panny. – 

Anioł przyszedł 

do Niej i powie-

dział: „Raduj się, łaski pełna, Pan 

z Tobą.” Każde codzienne Zdro-

waś Maryjo jest wezwaniem do 

radości której prawdziwym źró-

dłem jest Bóg w Trójcy Jedyny. 

Bóg w nieskończonej Miłosiernej 

Miłości dał nam Maryję za Matkę, 

abyśmy z radością szli do Niej ja-

ko Pośredniczki wszelkich łask 

Boga. Maryja jest Matką która 

pragnie przytulić do swojego Nie-

pokalanego Serca każde cierpiące 

serce, otrzeć każdą łzę i pocieszać 

w każdym smutku. Maryja zawsze 

prowadzi do Jezusa. Maryja raduje 

się kiedy przez Jej Niepokalane 

Serce oddajemy swoje serce Naj-

świętszemu Sercu Jezusa. Można 

odnajdywać prawdziwą radość  

w zwykłej codzienności oddając  

i zawierzając swoje serce i swoje 

życie Jezusowi przez Maryję. 

Każde codzienne Zdrowaś Maryjo 

prowadzi do prawdziwej radości 

w życiu w zjednoczeniu z Jezu-

sem. BK      

 

21 GRUDNIA 
św. Piotr Kanizjusz,  

prezbiter  
i doktor Kościoła 

bł. Piotr Friedhofen,  
zakonnik 

 

22 GRUDNIA 
św. Franciszka  

Ksawera Cabrini,  
dziewica i zakonnica 

 

23 GRUDNIA 
św. Wiktoria,  

dziewica i męczennica 
 

24 GRUDNIA 
święci Adam i Ewa,  

pierwsi rodzice 
 

25 GRUDNIA 
Boże Narodzenie 

 

26 GRUDNIA 
św. Szczepan,  

diakon  
i pierwszy męczennik 

 

 

RADUJ SIĘ 
 

 

 

 

WSPOMNIENIA  LITURGICZNE 

W TYM TYGODNIU 
 

 

INTENCJA 
ZA MIASTO STALOWA WOLA: 

 

GRUDZIEŃ: 
Za ubogich i ludzi dobrej woli. 

 



 

 

 

BŁ. PIOTR 

FRIEDHOFEN,  
zakonnik 

 

 

 

 

Piotr Friedhofen urodził się 25 lu-

tego 1819 roku w Weitersburgu,  

w Niemczech. W wieku 9 lat stra-

cił matkę. W dniu Pierwszej Ko-

munii świętej Maryję obrał za 

swoją matkę, a Boga za ojca. Jego 

siła brała się z częstego przyjmo-

wania Jezusa w Eucharystii. Zor-

ganizował wiele wspólnot Stowa-

rzyszenia w miejscowościach,  

w których pracował jako komi-

niarz. W 1845 r. wstąpił do nowi-

cjatu redemptorystów w Wittem, 

w Holandii. W 1850 roku założył 

Zgromadzenie Braci Miłosierdzia 

Maryi Wspomożycielki (z Trewi-

ru). Jego członkowie nie przyj-

mowali święceń kapłańskich. 

Głównym zadaniem nowego 

zgromadzenia była opieka nad 

ubogimi i chorymi mężczyznami. 

Kanoniczne zatwierdzenie zgro-

madzenia dokonało się już po 

śmierci założyciela w 1905 roku. 

Piotr zmarł  21 grudnia 1860 r.  

Do grona błogosławionych wpro-

wadził go w 1985 roku papież św. 

Jan Paweł II.  

 

 

 

GODZINA 

DLA PANA JEZUSA 
 

Parafialne Bractwo Adoracji za-

prasza Parafian do adoracyjnego 

wsparcia. W tym tygodniu prosi-

my o trwanie na modlitwie w na-

stępujących dniach i godzinach; 

 

Poniedziałek 17.00-18.00 

Wtorek 17.00-18.00 

Środa 17.00-18.00 

 

 

 
 

 

ZE STARYCH  

KALENDARZY 
 

Na świętego Dominika 
wszędzie śpiew 
ptactwa zanika.  

(20.12) 
 

Na święty Tomasz  
dzień się z nocą sili, 

mniej nocy,  
więcej dnia będzie po chwili. 

(21.12) 
 

Jak w Wigilię z dachu ciecze, 
zima długo się przewlecze.  

(24.12) 
 

 

ŚWIĘCI KOŚCIOŁA 
 

 

 

 



 

NIEBEZPIECZNE ZABAWY 
 
Niektóre zabawy 
oferowane dzi-
siaj najmłod-
szym niszczą ich 
psychikę, nie-
winność i duszę. 
W kolorowym  

i bezpiecznym świecie bajek po-
jawiły się brzydota, ciemność, 
przemoc, agresja, niepokój, lęk  
i śmierć.  
W wielu utworach dla dzieci za-
ciera się granicę między dobrem 
a złem. Tradycyjne małżeństwo 
pokazuje się dzieciom jako coś 
przypadkowego i nietrwałego,  
a autorytet rodziców, kapłana, 
nauczyciela, starszych itp. przed-
stawia się karykaturalnie i nie-
poważnie. Warto o tym pamiętać 
zawsze, a szczególnie przed za-
kupem świątecznej zabawki „pod 
choinkę”.  
 

 

 

NIEDZIELA  

INWESTYCYJNA 
 

Złożone dzisiaj ofiary będą 

przeznaczone na położenie kost-

ki brukowej wokół kościoła. 

Składamy serdeczne Bóg zapłać 

za ofiarność i wszelką pomoc. 

 

Na parafialnej stronie interneto-

wej znajdziemy zakładkę: 

OFIARA ONLINE.   

Ofiarę „on-line” możemy złożyć 

na parafialne konto: 
 

NADSAŃSKI 

BANK SPÓŁDZIELCZY 
68 9430 0006 0040 9092 2000 0001 

 

Składamy najszczersze podzię-

kowania wszystkim Parafianom 

i dobroczyńcom za składane 

ofiary na konto i na tacę na 

utrzymanie i funkcjonowanie 

Parafii jak i domu zakonnego. 

Serdecznie „Bóg zapłać”.  
 
 

 

 

Kolejny numer 
„Naszego Słowa” 

już w pierwszy dzień świąt  
Bożego Narodzenia.                                                                  

Zachęcamy do lektury  
świątecznego wydania. 

 

UCHROŃ SWOJĄ DUSZĘ 
 

 

 

 

 

 

 

 



KONCERT  

BOŻONARODZENIOWY 

 

W przyszłą niedzielę – 27 grud-

nia o g. 19.00 w naszym koście-

le odbędzie się Koncert Bożona-

rodzeniowy. Wykonawcami bę-

dą stalowowolscy artyści:  

 

Joanna Herdzik – sopran,  

Monika Kuca – piano,  

Mariusz Ryś – organy,  

Janusz Turek – klarnet,  

Piotr Kucia – słowo.  

 

Serdecznie zapraszamy 

Parafian i Gości. 

 
 

PRZY JEDNYM STOLE 
 

Dzięku-

jemy Ci, 

Boże  

i Ojcze 

nasz, za 

ten biały 

chleb - opłatek, owoc ziemi  

i ludzkiej pracy, który zgromadził 

nas dzisiaj w jedno przy tym stole. 

Panie, Ty sam nauczyłeś nas tego, 

aby w znaku przełamania się chle-

bem dzielić się z innymi -  

a zwłaszcza z potrzebującymi - 

miłością, życzliwością i pokojem.  

 

 

 

 
 

"PRZY WIGILII" 
 

Podzielić się opłatkiem, 
powiedz mi, co to znaczy? 
To dobrze życzyć innym 
I wszystko im przebaczyć. 
Przy wigilijnym stole  
niech obcy gość zasiędzie. 
W twoim rodzinnym kole – 
przy opłatku, kolędzie. 
 

Mieczysława Buczkówna 
 

 

 

 

 



 

Wigilia Bożego Narodzenia.  

Z radia płynie potok niby kolęd  

o śniegu, którego nie ma, i ani 

słowa o Bogu który jest.  

W wielu oknach rzęsiście oświe-

tlone choinki i dekoracje świą-

teczne. W domu zapach -  „do-

mu”. To jedyny taki w roku za-

pach. Inny na te, a inny na inne 

święta. Tego wieczoru, patrząc 

na własne dzieci, widzimy sa-

mych siebie, gdy przed laty -  

z miłością i troską patrzyli na nas 

nasi rodzice, a na nich nasi 

dziadkowie. I nadal urzeka nas to 

samo: miłość, radość, barwy, 

smaki, zapachy i wyobraźnia. 

Wspaniała ta wigilijna sztafeta. 

Oby trwała najdłużej, bo gdyby 

się skończyła – skończyłoby się 

tak wiele. Wigilia to najpiękniej-

szy dzień w roku. Wigiliami od-

mierzamy życie, wdzięczni Bogu, 

że jeszcze dał nam czas na wigi-

lijną sztafetę.   
(p-Q) 

***** 
 

* Dziękujemy za wszelkie dary, 

które wpłynęły pod bożonaro-

dzeniowe drzewko. Trafiły one 

do wielu potrzebujących osób  

i rodzin na terenie naszej parafii. 

Wszystkim darczyńcom składa-

my serdeczne „Bóg zapłać”.  
 

 

 

 

 
 

***** 
 
 

* Zapraszamy na ostatnie Rora-

ty:  w poniedziałek i środę  

o godz. 6.00,  we wtorek o godz. 

18.00. 
 

***** 
 
 

* W czwartek w Wigilię zapra-

szamy parafian i gości o 22.00  

i o północy na Pasterkę. 
 

 

 

***** 
 

WIGILIJNA SZTAFETA 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

Parafia Rzymskokatolicka  

p.w. Trójcy Przenajświętszej 
 

adres: Ofiar Katynia 57, 

 37-450 Stalowa Wola; 

www.stalowawola-michalici.pl; 

  parafia.sw@gmail.com;  

naszeslowo.stw@gmail.com 


