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Słowa Ewangelii według Świętego Marka 
Prostujcie ścieżki dla Pana 
 

Początek Ewangelii Jezusa Chrystusa, Syna Bożego. 
Jak jest napisane u proroka Izajasza: «oto Ja posyłam wysłańca me-
go przed Tobą; on przygotuje drogę Twoją. Głos wołającego na pu-
styni: Przygotujcie drogę Panu, prostujcie dla Niego ścieżki», wy-
stąpił Jan Chrzciciel na pustyni i głosił chrzest nawrócenia na od-
puszczenie grzechów. Ciągnęła do niego cała judzka kraina oraz 
wszyscy mieszkańcy Jerozolimy i przyjmowali od niego chrzest  
w rzece Jordan, wyznając swoje grzechy. 
Jan nosił odzienie z sierści wielbłądziej i pas skórzany około bioder, 
a żywił się szarańczą i miodem leśnym. i tak głosił: «idzie za mną 
mocniejszy ode mnie, a ja nie jestem godzien, aby schyliwszy się, 
rozwiązać rzemyk u Jego sandałów. Ja chrzciłem was wodą, on zaś 
chrzcić was będzie Duchem Świętym». 
 

PROSTUJCIE ŚCIEŻKI DLA PANA 
 

Głos wołającego na pustyni Jana Chrzciciela wzywa nas i dzisiaj do 
prostowania dróg sumienia. Pojęcie sumienia i poczucie grzechu 
giną nieraz w kłamliwym zgiełku świata czy medialnym przekazie. 
Ale prawda o Bogu przychodzącym w Osobie Syna – Emmanuela 
„przebije się” i przygotuje świat na Jego powtórne przyjście. Dlate-
go odnowionym sercem wołajmy: „Przyjdź, Panie Jezu!”.  
 



 

Drodzy Bracia i Siostry 
 

Trwamy w radosnym, choć na-
znaczonym pandemią, oczekiwa-
niu na przyjście naszego Pana Je-
zusa Chrystusa – Syna Bożego  
w pamiątce BOŻEGO NARO-
DZENIA. Adwent, roraty, no-
wenna przed uroczystością Nie-
pokalanego Poczęcia Najświęt-
szej Maryi Panny, adoracja Naj-
świętszego Sakramentu, nowen-
na o powrót młodzieży do Ko-
ścioła… nasza osobista modlitwa, 
korzystanie z sakramentów – 
szczególnie udział w Mszy św., to 
wszystko jest odpowiedzią na we-
zwanie Boga Ojca do miłości. Bóg 
Stworzyciel obdarzył nas życiem  
i tak umiłował, że kiedy zgrzeszy-
liśmy dał nam swojego Syna Je-
zusa Chrystusa. 
Drodzy Parafianie 
W wyznaniu wiary, w pierwszym 
zdaniu mówimy:  
Wierzę w Boga 
Ojca Wszechmogącego 
Stworzyciela nieba i ziemi.  
Okres Adwentu, zbilżające się (za 
tydzień) rekolekcje adwentowe to 
szczególny czas łaski. To błogo-
sławiony czas aby odnowić 
wiarę i zaangażowanie  
w osobistą relację z Bogiem, 
który do nas przychodzi.  
Z wielką, niemalże niezastąpioną 
pomocą, w budowaniu relacji  
z Bogiem, przychodzi do nas Naj-
świętsza Maryja Panna. To ONA 

dała nam przykład doskonałego 
posłuszeństwa Bożej woli. To 
Matka Boża uczy nas dialogu – 
modlitwy, osobistej rozmowy  
z Bogiem Ojcem. To Niepokalana 
Maryja wypełniła całkowicie wolę 
Bożą w swoim życiu. To ONA 
chce nas wspierać i orędować za 
nami.  
Drodzy Bracia i Siostry, niech 
więc nasza codzienna modlitwa 
zanoszona do Boga Ojca 
Wszechmogącego, Stworzyciela 
nieba i ziemi (Ojcze nasz) będzie 
poparta wstawiennictwem i orę-
downictwem Maryi – Matki Bo-
żej. Codzienna modlitwa „ANIOŁ 
PAŃSKI”, ustawiczny szept 
„Zdrowaś Mario”, różaniec, lita-
nia, „Pod Twoją obronę”…. to po-
tężny oręż przeciw złu, które 
próbuje zapanować nad człowie-
kiem w dzisiejszym świecie.  
Z Maryją Niepokalaną Dziewicą, 
Matką Bożą - idźmy razem do Je-
zusa i Jego Ojca w Duchu Świę-
tym.  
Maryjo Niepokalana Dziewico 
prowadź nas do swojego Syna – 
Amen.  

Wasz Proboszcz.  
 

   

 

 

SŁOWO KS. PROBOSZCZA 
 

 

 

INTENCJA 
ZA MIASTO STALOWA WOLA: 

 

GRUDZIEŃ: 
Za ubogich i ludzi dobrej woli. 

 



 

''Jest on jak 

drzewo za-

sadzone nad 

płynącą 

wodą, które 

wydaje 

owoc we właściwym czasie. Liście 

jego nie więdną, co czyni pomyślnie 

wypada'' Opis duszy człowieka któ-

rego dusza opiera się na wewnętrz-

nym ładzie oraz pokoju. Przeciwień-

stwem tego stanu jest wewnętrzny 

chaos osób ogarniętych dążeniem 

górowania nad innymi. Jezus w ad-

wentowym czasie proponuje nam 

etyczną odnowę naszej duszy. War-

to sięgnąć po duchowe owoce. 

Jednym z nich jest roztropność. 

Roztropność to cnota która uspraw-

nia nas w prawidłowym podjęciu 

decyzji. Roztropnym jest ten, kto 

potrafi trafnie dostrzec dobro, i pra-

widłowo je wybrać. Na zakończenie 

opowieść która obrazuje czym roz-

tropność nie jest i nigdy nie będzie. 

'' Pewien ojciec podróżnik zabrał 

swego kilkuletniego syna na wę-

drówkę, przez pustynię. Po kilku 

dniach drogi zaczął im dokuczać 

straszny upał oraz brak wody. Syn 

jest śmiertelnie zmęczony. W Tym 

stanie zaczyna majaczyć. Woła z ra-

dością: '' Oaza, widzę drzewa, zie-

leń, wodę''. Biegnie w tym kierunku. 

Ojciec ostrzega - to złuda, to fata-

morgana. Do prawdziwej  oazy trze-

ba iść jeszcze cały dzień drogi. Syn 

nie słucha i nie wierzy. Opierając się 

na złudnym widzeniu odchodzi i gi-

nie na oczach zrozpaczonego ojca.'' 

Ks. Basista W., Daje życie, BK 

1/1975/, S.41  ks. Krzysztof Surma 

 

Wody Jordanu, weselcie się, 

Nasz Zbawiciel przychodzi. 

Woda życia, zdrój na pustyni! 

Jeśli ktoś jest spragniony, 

A wierzy we Mnie, 

Niech przyjdzie do Mnie i pije, 

Strumienie wody żywej popłyną  

z jego wnętrza. 
 

 

Święty Mikołaj 

ukazuje nam w pro-

sty, codzienny spo-

sób pełnię Miło-

siernej Miłości Bo-

ga w Trójcy Jedy-

nego. Mikołaj  

w zwykły sposób 

ukazuje nam Miłosierną Miłość Je-

zusa i Maryi. Całe życie Mikołaja 

jest codziennym naśladowaniem ci-

chej i dyskretnej Miłosiernej Miłości  

Jezusa i Maryi. Mikołaj, który 

wcześnie został sierotą, szybko od-

nalazł w Miłosiernej  Miłości Jezusa 

i Maryi źródło i siłę do okazywania 

codziennej miłości dla biednych  

i opuszczonych, dla słabych i zapo-

mnianych. Mikołaj szybko stał się 

prostym i zwyczajnym, cichym  

i dyskretnym wzorem jak w co-

dziennym życiu świadczyć o Miło-

siernej Miłości. Mikołaj kocha Boga 

ŚW. MIKOŁAJ 
 

 

 

 

 

ADWENT W CIENIU PSALMU (2) 
 

 

 

 

 



w Trójcy Jedynego, który jest źró-

dłem i dawcą życia. Mikołaj otwiera 

serce na Miłosierną Miłość Boga  

i przyjmuje całym sercem Miłosier-

ną Miłość Jezusa i Maryi. Mikołaj 

zgadza się, aby być kochanym przez 

Miłosierną Miłość Boga, a Miło-

sierna Miłość Jezusa i Maryi jest 

nieustannym źródłem jego miłości 

do siebie i do innych ludzi. Kochany 

święty Mikołaju o dobrym, czułym  

i wrażliwym sercu, pomagaj nam 

otwierać serca na Miłosierną Miłość 

Boga. Kochany święty Mikołaju co-

dzienny świadku Miłosiernej Miło-

ści Boga, pomagaj nam w prostym  

i zwykłym dawaniu świadectwa  

o Miłosiernej Miłości Jezusa i Ma-

ryi. BK               

 
 

 

NIEPOKALANE POCZĘCIE 

NAJŚWIĘTSZEJ  
MARYI PANNY 

 
8 grudnia 1854 
r. papież Pius 
IX ogłosił: 
Najświętsza 
Maryja Panna 
od pierwszej 
chwili swego 

poczęcia - mocą szczególnej łaski 
i przywileju wszechmocnego Bo-
ga, mocą przewidzianych zasług 
Jezusa Chrystusa, Zbawiciela ro-
dzaju ludzkiego - została zacho-
wana nietknięta od wszelkiej 
zmazy grzechu pierworodnego. 

GODZINA ŁASKI 
DLA ŚWIATA 

 
 

8 grudnia od 12.00-13.00 przy-
pada „Godzina łaski dla świata”. 
Najświętsza Maryja w 1947 roku 
w Montichiari, we Włoszech, po-
wiedziała:  
 

Życzę sobie, aby każdego roku  
w dniu 8 grudnia, w południe ob-
chodzono Godzinę łaski dla całe-
go świata.  
Dzięki modlitwie w tej godzinie 
ześlę wiele łask dla duszy i ciała. 
Będą masowe nawrócenia. Dusze 
zatwardziałe i zimne jak marmur 
poruszone będą łaską Bożą  
i znów staną się wierne i miłujące 
Boga. Jest moim życzeniem, aby 
ta Godzina była rozpowszechnio-
na.  
 

 
 
 
 
 
 

SŁOWO NADZIEI 
 

Narody świata nie zaznają po-
koju i radości, dopóki nie po-
wrócą do Boga. Świat bez Boga 
jest światem ciemności, kłam-
stwa i egoizmu. Musimy głosić 
światu, że nasza nadzieja ma 
imię, jest nią Jezus Chrystus, 
jedyny Zbawiciel świata i ludz-
kości.  

Kard. Robert Sarah 

 

 

 

 

 



 

 

7 GRUDNIA 
św. Ambroży,  

biskup i doktor Kościoła 
 

8 GRUDNIA 
Niepokalane Poczęcie  

Najświętszej Maryi Panny 
 

9 GRUDNIA 
św. Leokadia,  

dziewica i męczennica 
św. Juan Diego 

św. Piotr Fourier,  
prezbiter 

 

10 GRUDNIA 
św. Grzegorz III,  

papież 
Najświętsza Maryja Panna 

Loretańska 
 

11 GRUDNIA 
w. Damazy I,  

papież 
bł. Dawid,  

mnich 
bł. Maria Maravillas  

od Jezusa,  
dziewica 

św. Wicelin,  
biskup 

 

12 GRUDNIA 
św. Finian,  

opat 
Najświętsza Maryja Panna  

z Guadalupe 
 

SŁOWO 
KS. MARKIEWICZA 

 

Największym 
skarbem jest 
miłość Boża, 
przez którą Bóg 
sam w nas trwa, 
a my w Nim. 
Jeśli więc przy-
stępujemy do 

naszego wszechmocnego  
i najdobrotliwszego Pana, 
prośmy Go głównie o rzeczy 
wielkie, prośmy Go o Niego 
samego i o to, co On z całego 
serca pragnie nam dać, pro-
śmy Go o to, co jest w ścisłym 
związku z naszym zbawie-
niem.  
 

 

 

WSPOMNIENIA LITURGICZNE 

W TYM TYGODNIU 
 

 
 

ZE STARYCH 

KALENDARZY 
 
 

Święty Ambroży 
zimy przysporzy.  

(7.12) 
 

Święta Łucja głosi, 
jaką pogodę  

styczeń przynosi.  
(13.12) 

 

 



 
 

 

 
 

ŚW. MARIA 

MARAVILLAS 

OD JEZUSA 
 

 

Maria Maravillas urodziła się 4 

listopada 1891 r. w Madrycie. 

Do klasztoru wstąpiła 12 paź-

dziernika 1919 r. Jako nowi-

cjuszka, ucząc się życia zakon-

nego, wiele godzin dziennie  

poświęcała modlitwie, ale też 

spełniała zwykle prace codzien-

ne, jak karmienie drobiu, sprzą-

tanie, szycie szkaplerzy. Zaled-

wie półtora roku po profesji zo-

stała mistrzynią nowicjuszek,  

a wkrótce, z nominacji biskupa, 

również przeoryszą. Rozumiała 

potrzeby robotników, budowała 

mieszkania dla bezdomnych, 

troszczyła się o opuszczone 

dzieci, a dla zakonnic klauzuro-

wych otworzyła hospicjum, 

gdzie mogły korzystać z opieki 

lekarskiej. 11 grudnia, otoczona 

przez swą wspólnotę sióstr  

zakonnych odeszła do domu Pa-

na. Papież św. Jan Paweł II bea-

tyfikował ją 10 maja 1998 r.  

w Rzymie, a kanonizował 4 ma-

ja 2003 r. w Madrycie.  
 

 

FARYZEIZM 
 

Do nikogo Jezus 

nie odnosił się 

tak stanowczo  

i ostro jak do fa-

ryzeuszy. Nie ma 

bowiem większego zagrożenia dla 

duszy człowieka jak faryzeizm. Ta 

cecha pociąga za sobą postawę, 

która w zasadzie uniemożliwia 

człowiekowi dorastanie do życia 

w Niebie. Faryzeusz to człowiek, 

który jest przekonany o swojej do-

skonałości, czyli nie potrzebuje 

przemiany. Nawet kiedy przycho-

dzi łaska przemiany, faryzeusz nie 

odpowiada na nią, bo uważa, że 

jej nie potrzebuje. 

Strzeżmy się faryzeizmu jak 

ognia, jak najgorszego kataklizmu. 
 

 

 

GODZINA  

DLA PANA JEZUSA 
 

Parafialne Bractwo Adoracji za-
prasza Parafian do adoracyjnego 
wsparcia. W tym tygodniu pro-
simy o trwanie na modlitwie  
w następujących dniach i godzi-
nach: 
- wtorek:   17 - 18 
- czwartek:   15 - 16, 17 - 18 
- piątek:  17 - 18 

 

ŚWIĘCI KOŚCIOŁA 
 

 

 

 

 

UCHROŃ SWOJĄ DUSZĘ 
 

 

 

 



RORATY 
 

 

 

 

 

 

 

 

ZAPRASZAMY NA RORATY  

W NASZYM KOŚCIELE: 

 

6.00 - poniedziałek, środę,  

piątek i sobotę. 

18.00 - wtorek i czwartek. 
 

O oprawę liturgiczną Rorat pro-

simy:  
 

- w poniedziałki – Akcję Kato-

licką i Róże Różańcowe, 
 

- we wtorki – dzieci ze Szkół 

Podstawowych 
 

- w środy – młodzież oazowa  

i przygotowujący się do bierz-

mowania,  
 

- w czwartki – dzieci ze Szkół 

Podstawowych  
 

- w piątki – Bractwo Adoracji 

Najświętszego Sakramentu i Pa-

rafialny Klub Seniora 
 

- w soboty – Apostolstwo M.B. 

Patronki Dobrej Śmierci oraz 

Domowy Kościół. 
 

DRZEWKO  

BOŻONARODZENIOWE   
 

W ramach akcji 

Drzewko Bożona-

rodzeniowe z racji 

pandemii parafianie 

i ludzie dobrej woli 

mogą składać dary 

dla osób i rodzin najbardziej po-

trzebujących w postaci artykułów 

pierwszej potrzeby i żywnościo-

wych o wydłużonej trwałości. Nie 

będzie indywidualnych list potrzeb. 

Osoby potrzebujące prosimy  

o zgłaszanie się do kancelarii para-

fialnej.    
 

 

ZAPROSZENIE 
NA KONCERT 

 

Zapraszamy Parafian i gości na 
Koncert adwentowy, który odbę-
dzie się w naszym kościele w na-
stępną niedzielę 13 grudnia  
o g. 19.00. Rozważania adwen-
towe i utwory muzyczne w wyko-
naniu stalowowolskich artystów 
będą szczególnym, duchowym 
przygotowaniem do narodzin Sy-
na Bożego.  
 

Wykonawcy:  
Joanna Herdzik – sopran, Mo-
nika Kuca – pianino, Janusz 
Turek – klarnet, Mariusz Ryś – 
organy, Piotr Kucia – słowo. 
 

Zapraszamy do wspólnego zasłu-
chania się w adwentowe piękno.  

 

 

 

 



ANIELSKA  

CIERPLIWOŚĆ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Coraz mniej umiemy czekać. 

Wszystko ma być szybkie: inter-

net, dostawa, działanie leku, efekt 

i satysfakcja.  

Nie lubimy czekać na cokolwiek. 

Prawdziwe czekanie jest jak Ad-

went i ma inny wymiar, gdy by-

wa dotkliwą próbą cierpliwości, 

gdy doświadczamy naszej kru-

chości i niewystarczalności. Dla 

niektórych czekanie jest radością 

i nadzieją, dla innych piekłem  

i cierpieniem. Wszystko zależy 

od tego na co naprawdę czekamy. 

Roman Brandstaetter pisał: 

„Kto powiedział, że czekanie jest 

piekłem? Kto powiedział, że cze-

kanie jest cierpieniem? Czekanie 

jest radością. Czekanie jest Anio-

łem”. Zapewne na tym polega 

prawdziwie adwentowe oczeki-

wanie. Musimy jeszcze znaleźć  

w sobie cierpliwość. Najlepiej … 

anielską  

(p-Q) 
 

TYCH ŚWIĄT NIGDY  

NIE ZAPOMNĘ  
– KONKURS NS 

 

Przeżyliśmy już wiele świąt Bo-

żego Narodzenia, ale być może 

w pamięci utkwiły nam szcze-

gólnie te wyjątkowe z różnych 

powodów. Czasem dobrych, 

czasem złych.  

Zapraszamy naszych Czytelni-

ków do udziału w konkursie za-

tytułowanym:  
 

„Tych świąt  

nigdy nie zapomnę”. 
 

Teksty nie powinny przekraczać 

1 strony formatu A-4. Świątecz-

ne wspomnienia - najpóźniej do 

19 grudnia br. można składać  

w zakrystii, w kancelarii lub ma-

ilem:  
 

naszeslowo.stw@gmail.com 
 

 

Najciekawsze teksty opubliku-

jemy w specjalnym – świątecz-

nym wydaniu Naszego Słowa – 

25 grudnia 2020. 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

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 


