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Emmanuel – Bóg z nami 
 

„Emmanuel”, to znaczy „Bóg z nami”. Bóg jest ze swoim narodem  

i prowadzi go ku wypełnieniu wielkiej obietnicy danej Dawidowi. 
Ewangelista Mateusz, cytując proroctwo Izajasza, potwierdza,  

że w chwili, w której Maryja poczęła Jezusa za sprawą Ducha Święte-
go, następuje wypełnienie proroctwa Izajasza. Imię Emmanuel przy-

należy odtąd w całej pełni do Jezusa. To w Jezusie – jako prawdzi-
wym Bogu i prawdziwym człowieku – Bóg jest w pełnym tego słowa 

znaczeniu z nami, „aż do skończenia świata”.  
 

 

Ewangelia (Mt 1, 18-24) 
Słowa Ewangelii według Świętego Mateusza 
Jezus urodzi się z Maryi zaślubionej Józefowi, potomkowi Dawida 
 

Z narodzeniem Jezusa Chrystusa było tak. Po zaślubinach Matki Jego, 
Maryi, z Józefem, wpierw nim zamieszkali razem, znalazła się brze-
mienną za sprawą Ducha Świętego. Mąż Jej, Józef, który był człowie-
kiem sprawiedliwym i nie chciał narazić Jej na zniesławienie, zamierzał 
oddalić Ją potajemnie. 
Gdy powziął tę myśl, oto Anioł Pański ukazał mu się we śnie i rzekł: 
«Józefie, synu Dawida, nie bój się wziąć do siebie Maryi, twej Małżonki; 
albowiem z Ducha Świętego jest to, co się w Niej poczęło. Porodzi Syna, 
któremu nadasz imię Jezus, on bowiem zbawi swój lud od jego grze-
chów». A stało się to wszystko, aby się wypełniło słowo Pańskie powie-
dziane przez Proroka: «Oto dziewica pocznie i porodzi Syna, któremu 
nadadzą imię Emmanuel», to znaczy Bóg z nami. 
Zbudziwszy się ze snu, Józef uczynił tak, jak mu polecił Anioł Pański: 
wziął swoją Małżonkę do siebie. 
 

 



 

Drodzy Parafianie 
 

Już niebawem święta 
Bożego Narodzenia. Zapew-
ne codziennie odmawiamy 
modlitwę „Zdrowaś Maryjo”. 
Dziś jednak uświadamiamy 
sobie, jak wielkich i donio-
słych wydarzeń z historii 
zbawienia te słowa dotyczą. 
Dziś, te słowa codziennej 
modlitwy i częstych rozwa-
żań różańcowych stają rze-

czywistości tak bardzo real-
ną, że aż dotykalną. Jak 
bardzo więc, ważne jest, 
abyśmy tę właśnie modlitwę 
wypowiadali całym sercem, 
z pełną świadomością i gor-
liwym skupieniem.  
 

Drodzy Bracia i Siostry, 
Kochani Parafianie  
 

„Zdrowaśka” niech niesie 
nasze życie ku Bogu, który 
dla nas stał się człowiekiem, 
z miłości do nas przyszedł 
na ziemię przez Maryję. Ma-
ryja staje się ważnym ogni-
wem w historii zabawienia  
i w historii życia każdego  
z nas. Idąc do Jezusa  

w żłóbku, na Golgocie, 
Krzyżu czy wreszcie w Eu-
charystii zawsze przywitaj 

się z Jego Matką. W istocie, 
to anielskie zawołanie, jest 
wejściem w osobistą relację 
z Matką Boga, Matką moją, 

Królową, Przyjaciółką, Orę-
downiczką. Ta modlitwa jest 
przylgnięciem do Maryi po 
to, aby oddawać BOGU swo-
ją codzienność i siebie sa-
mych. Jezus w postaci Bożej 
Dzieciny przyszedł do naszej 
codzienności i powszednio-
ści. Jezus oddał się nam ca-
ły aż po śmierć i zmar-
twychwstanie. Kontempluj-
my to wielkie wydarzenie 
Zbawcze – Boże Narodzenie 

wraz z Maryją ze czcią od-
mawiając:  
 

POZDROWIENIE  
ANIELSKIE 
 

Zdrowaś Maryjo, łaski 
pełna, Pan z Tobą, bło-
gosławionaś Ty między 
niewiastami i błogo-
sławiony owoc żywota 
Twojego Jezus. Święta 
Maryjo, Matko Boża, 
módl się za nami 
grzesznymi teraz  
i w godzinę śmierci na-
szej.  

Amen. 

 

 

SŁOWO KS. PROBOSZCZA 
 



 

 Boże Narodzenie jest Wielką 

Tajemnicą Miłości Boga do człowieka. 

Wielkim Misterium Miłości Boga do 

człowieka. Wielką Tajemnicą Wielkiej 

Miłości Boga do człowieka, która ob-

jawia się w bezbronności i słabości 

Dzieciątka Jezus. Trzeba zawierzyć 

tak jak Święty Michał Archanioł, aby 

wejść w Wielkie Misterium Miłości 

Boga do człowieka. Trzeba ciągle po-

wtarzać za Świętym Michałem – Któż 

jak Bóg! aby odkryć Wielką Tajemni-

cę Miłości Boga do człowieka. Bóg  

w Trójcy Jedyny zamierzał od zawsze 

– od przedwieczności – dokonać Bo-

żego Narodzenia. Narodzenia Boga – 

Człowieka Jezusa Chrystusa przez Ma-

ryję naszą Matkę i Królową.  

A Święty Michał był pierwszym, 

który przyjął i uznał Wielką Tajemnicę 

Miłości Bożego Narodzenia. Święty 

Michał pierwszy zawołał donośnie – 

Któż jak Bóg, kiedy Bóg w Trójcy Je-

dyny oznajmił aniołom, że dokona Bo-

żego Narodzenia – Narodzenia Jezusa 

przez Maryję Niepokalanie Poczętą – 

najczystszą i najpiękniejszą Mamę nas 

wszystkich. Możemy wyobrazić sobie 

wielkiego i potężnego Archanioła – 

który w pokorze pada na twarz i składa 

hołd Bogu – Człowiekowi Jezusowi 

Chrystusowi i Maryi Królowej Anio-

łów i Królowej wszystkich ludzi. To 

dzięki złożeniu hołdu Bożemu Naro-

dzeniu – Dzieciątku Jezus narodzone-

mu z Dziewicy Maryi Archanioł 

otrzymał imię Michał i stał się Księ-

ciem i Wodzem wszystkich Chórów 

Anielskich. 

Trzeba zawierzyć tak jak Święty 

Michał Archanioł. Złożyć hołd Dzie-

cięciu Jezus – odwiecznemu Królowi 

Miłosiernej Miłości i Maryi Matce Mi-

łosierdzia. Trzeba złożyć hołd Jezuso-

wi i Maryi w Wielkim Misterium Bo-

żego Narodzenia. Trzeba złożyć hołd  

i w pokorze upaść na twarz tak jak 

prości pasterze, którzy trzymali straż 

nocną pod Betlejem – Domem Chleba. 

Trzeba złożyć hołd tak jak mędrcy, 

wędrujący dniami i nocami, aby w po-

korze upaść na twarz przed Jezusem 

Królem Wieków Królem Miłości który 

ma twarz Dziecka. BK               

 

 
Nie wystarczało Bogu stworzyć 

Adama na swój obraz i podo-
bieństwo, jeszcze sam stał się 
człowiekiem podobnym do nas, 
aby rodzaj ludzki odkupić. 
Dzięki temu podobieństwu stał 
się jednym z nas, naszym bra-
tem, synem praojca Adama, 
podatnym na cierpienie, a na-
wet na śmierć. O Słowo Wcie-
lone, na to stałeś się ciałem, 
aby nasze serce zapalić żarem 
Bożej miłości! 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

ZAWIERZYĆ JAK ŚWIĘTY MICHAŁ 
 

 

 
 

SŁOWO KS. MARKIEWICZA 

CZA 
 

 

Fragmenty 
kazań,                                                                                                                      

artykułów  
i „słówek 

wieczornych”  
bł. Ks. 

Bronisława 
Markiewicza. 

 



 
 
 
 
 

 

FUNDAMENT 

WIARY 

 

Człowiek, powołany do szczęścia, 
ale zraniony przez grzech, po-
trzebuje zbawienia Bożego. Po-
moc Boża zostaje mu udzielona  
w Chrystusie przez prawo, które 
nim kieruje, i przez łaskę, która go 
umacnia. Prawo moralne znajduje 
w Chrystusie swoją pełnię i jed-
ność. Osoba Jezusa Chrystusa jest 
drogą do doskonałości. Jest celem 
prawa, ponieważ to On sam pou-
cza o Bożej sprawiedliwości i jej 
udziela: "A przecież kresem Pra-
wa jest Chrystus, dla usprawie-
dliwienia każdego, kto wierzy" 
(Rz 10, 4).  
 

 
 

PRZED SNEM 

 
W jakimś zna-
czeniu, każda 
modlitwa jest 
spowiedzią. Ma 
wyrażać prawdę, 

która jest w nas. W spotkaniu z 
Bogiem człowiek musi być 
ostrożny. Nie może sobie pozwo-
lić na pozory, jakieś maski i uda-
wanie. Kiedy przed Bogiem uda-
jemy, albo coś ukrywamy, On to 
wydobędzie. I uczyni jawnym na 
wiele lat. Boga trzeba szanować, a 
wyrazem szacunku jest prawda. 

 

 

23 grudnia 
św. Wiktoria,  

dziewica i męczennica 
 

24 grudnia 
Adam i Ewa,  

pierwsi rodzice 
Wigilia Bożego Narodzenia 

 

25 grudnia 
Boże Narodzenie 

 

26 grudnia 
św. Szczepan,  

diakon i pierwszy męczennik 
 

27 grudnia 
św. Jan,  

Apostoł i Ewangelista 
 

28 grudnia 
święci Młodziankowie,  

Męczennicy 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

WSPOMNIENIA LITURGICZNE  

W TYM TYGODNIU 
 

 

 

 
 

ZE STARYCH 
KALENDARZY 

 

W dzień Adama i Ewy 
daruj bliźnim gniewy. 

(24.12) 
 

Gdy na Gody bardzo biało, 
wiosną śniegu jest niemało. 

(25.12) 
 

W dzień świętego Szczepana 
rzucają owsem w kapłana. 

(26.12) 
 

Gdy w Ewangelistę chmury, 
będą plonów góry. 

(27.12) 
 

 

 



 

 
 

Święci 
Adam i Ewa 

 
 
 
 

Adam i Ewa byli pierwszymi ro-
dzicami. W Martyrologium Rzym-
skim nie ma o nich wzmianki. Jed-
nakże Bibliotheca Sanctorum na-
zywa ich wprost świętymi. Nie ma 
też ani jednego wśród pisarzy ko-
ścielnych, który by miał odwagę 
umieszczać rodziców rodzaju 
ludzkiego wśród potępionych. Ad-
am był pierwszym człowiekiem, 
praojcem ludzkości. Imię "Adam" 
wywodzi się od słowa hebrajskiego 
Adamah, co znaczy ziemia, aby 
podkreślić myśl natchnionego au-
tora, że ciało pierwszego człowieka 
powstało z materii i do niej powró-
ci (Rdz 3, 19). Ewa to pierwsza ko-
bieta, pramatka, małżonka Adama. 
Jej imię oznacza "życie", jak to tłu-
maczy Pismo święte: "bo stała się 
matką wszystkich żyjących" (ludzi) 
(Rdz 3, 20). Zbawiciel - Syn Boży, 
tak obficie zadośćuczynił za winę 
naszych prarodziców i tak wiele 
nam przyniósł dobra, że Kościół 
ma odwagę śpiewać w liturgii Wi-
gilii Paschalnej: O szczęśliwa wino 
Adama!  

WIGILIA 
 KATOLICKA 

 

Wiecze-
rza wigi-
lijna po-

winna 
mieć cha-
rakter re-

ligijny. Na początku czytamy 
fragment Ewangelii św. Łukasza  
o narodzeniu Jezusa, a potem 
wspólna modlitwa. Atmosfery te-
go wieczoru nie powinien zagłu-
szać - włączony telewizor, kompu-
ter itp., bo to jest „Cicha i święta 
noc”. W Wigilię Bożego Narodze-
nia obowiązuje post. Nie jemy 
wtedy mięsa i nie pijemy alkoholu. 
Zasada ta dotyczy całego dnia. 
Warto, by wspólnie śpiewać kolę-
dy, a powinni się przyłączyć nawet 
ci, którzy uważają, że nie mają 
słuchu i głosu. Wolne miejsce  
w czasie wieczerzy wigilijnej prze-
znaczone jest dla przypadkowego 
gościa, samotnego, bezdomnego. 
To miejsce symbolizuje obecność 
Chrystusa, który tego wieczoru  
w sposób szczególny przychodzi 
do człowieka. Ważne jednak, by 
nie był to pusty gest. Pasterka jest 
pamiątką z pierwszych wieków 
chrześcijaństwa. Przybywamy do 
świątyni jak pasterze, aby oddać 
pokłon Jezusowi obecnemu  
w Najświętszym Sakramencie Oł-
tarza. Dlatego ważne jest przyjęcie 
Komunii Świętej, aby Chrystus 
mógł prawdziwie narodzić się  
w naszym życiu.  

 

 
 

ŚWIĘCI KOŚCIOŁA 

CZA 
 

 

 



 
 
 
 
 
 
 

Oto Pan Bóg przyjdzie, 
z rzeszą świętych  
nam przybędzie. 
Wielka światłość  
w dzień ów będzie  

 
Alleluja, alleluja. 

 

 
 

OPŁATKOWE PORCJE 
 

Opłatek to 

pierwszy wi-
gilijny smak, 
który zależ-
nie od oko-

liczności przyprawiany bywa 
łzami, albo uśmiechem. Każdy 
inaczej łamie ten niecodzienny 
chleb. Niektórzy bez wahania i 
stanowczo, tak jak ściska się 
dłoń kogoś bliskiego i zaufa-
nego. Niektórzy z nieśmiało-
ścią, jakby się bali, albo też tak 
jakby chcieli, by ta chwila 
trwała jak najdłużej. Jedni 
urywają spory kawałek, któ-
rym można by posilić się na 

dłużej, inni nieśmiało i symbo-
licznie odrywają, zaledwie wi-
doczny skrawek tej ulotnej bie-
li. Każdy na swój sposób od-
rywa swoją opłatkową porcję,  
a w każdej „porcji” tkwi pra-
gnienie wspólnoty, wspomnie-
nia z lat dziecięcych, a przede 
wszystkim – potrzeba miłości. 
W ten szczególny,  wigilijny 
wieczór, nie żałujmy sobie. 
Dzielmy się opłatkiem, a porcje 
miłości niech będą szczodre  
i obfite. (p-Q) 
 
 

 
 

 
 

 

Opłatkowy odcień bieli 
– jedyny, uroczy. 

Dzielimy go, 
patrząc sobie w oczy. 

Gdy głos 
tremą roztrzęsiony, 

a i życzeń 
słów brakuje. 

Ta świąteczna i jedyna 
w roku biel, 

cudownie smakuje. 
 

 

 

 

 

 

 



ADWENTOWE 

 DROŻDŻÓWKI  
 

 

Adwent do-

biega końca. 

Święta coraz 

bliżej. Zo-

stały już 

tylko dwa 
„roratnie” 

śniadania, które już od 

początku Adwentu czekały 

na tych, którzy przed świ-

tem z lampionami podążali 

do kościoła na Roraty,  
a potem mogli się posilić 

drożdżówką, kakaem  

i herbatą przed pójściem 

do szkoły, do pracy… 

Wszystko było podane na 

czas, smacznie i sprawnie. 

Serdecznie dziękujemy 
tym, którzy od początku, 

każdego adwentowego po-

ranka o wszystkim pamię-

tali, wszystko przygotowa-

li, a potem posprzątali:  

Pani Annie, Pani Marcie, 

Pani Danucie, ministran-
tom i lektorom. Ich „rorat-

nie” serca nas ogrzewały, 

smakowały i radowały. 

Serdecznie dziękujemy.  
 

UBOGICH ZAWSZE 

MACIE U SIEBIE 
 
 
 
 
 
 

Przedświąteczny czas obfitu-
je spotkaniami opłatkowymi 
różnych wspólnot i środo-
wisk. 19 grudnia br. o go-
dzinie 10.00 w sali teatralnej, 
przy naszym kościele odbyło 
się niezwykłe spotkanie 
opłatkowe, którego uczest-
nikami były osoby samotne  
i ubogie. Przy wigilijnym 
stole usiadło ponad 50 osób. 
Organizator tegorocznej Wi-
gilii – wspólnota Parafialne-
go Klubu Seniora, stanęła  
na wysokości zadania.  
Na stołach pojawił się pysz-
ny barszcz, pierogi, kapusta 
i ciasto. Spotkanie rozpoczę-
ło odczytanie Ewangelii  
o narodzeniu Jezusa, modli-
twa i serdeczne słowo Księ-
dza Proboszcza. Wzajemne 
życzenia i dzielenie się 
opłatkiem wzruszyło wielu 
uczestników, a radosny 
śpiew kolęd wypełnił salę  
i wszystkie serca.  
 

 

 



WIZYTA DUSZPASTERSKA  

„KOLĘDA” 2020 
 

02 .01.2020 CZWARTEK  

od 16:00 

ul. Siedlanowskiego 10 

ul. Siedlanowskiego 8 mieszkanie 

 od 1- do 60, 
 

03 .01.2020 PIĄTEK  

od 16:00 

ul. Podleśna 2                                                                               

ul. Popiełuszki 36, 39                                                                               

ul. Dmowskiego 2, 3. 4, 5 

ul. Dmowskiego 6 klatka I, IV, V                                                                            
 

04.01.2019 SOBOTA  

od 10:00 

 Ciemny Kąt  

ul. Przemysłowa,                                                                                  

ul. Podleśna - domki,  

ul. Piwna,  

ul. Komunalna   

ul. Niezłomnych – domki 

ul. Popiełuszki 40a od 33-65 

ul. Popiełuszki 40b  
 

07.01.2020 WTOREK  

od 16:00 

ul. Dmowskiego 6 kl. II, III  

ul. Dmowskiego 7  

ul. ŻEROMSKIEGO 6  

ul. ŻEROMSKIEGO 7 mieszkania  

od 1 do 36 
 

08.01.2020 ŚRODA  

od 16:00 

ul. Siedlanowskiego 1 i 1a  

ul. Siedlanowskiego 2 kl. II, IV, VII, 

IX, X  

ul. Orzeszkowej 7  

ul. Orzeszkowej 9  od 1-32  
 

09.01.2020 CZWARTEK  

od 16:00 

ul. Orzeszkowej 9  od 33-48                                                              

ul. Orzeszkowej 11  

ul. ŻEROMSKIEGO 8                                                                                                                                                                                                                                         
 

10.01.2020 PIĄTEK  

od 16:00 

ul. Bema  

ul. Okrzei  

ul. Kilińskiego 2 i domki,  

ul. Podleśna 3 i 5 

ul. Dmowskiego 8a  
 

11.01.2020 SOBOTA 

 od 10:00 

ul. Gałczyńskiego 

ul. Staffa 

ul. Asnyka  

ul. Tuwima  

ul. Orzeszkowej  

ul. Słowackiego  

ul. Sienkiewicza  DOMKI 
 

Dalszy planu wizyty duszpasterskiej  

w następnym numerze Naszego Sławo 

 
 

Kolejny numer „Naszego Słowa” 
już w pierwszy dzień świąt Bożego 
Narodzenia.                                
Zachęcamy do lektury świąteczne-
go wydania. 
 

 
 

 

 

 

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/

