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(do użytku wewnętrznego) 
 

  

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». 
 

BŁOGOSŁAWIONY, KTO NIE ZWĄTPI WE MNIE 
 

W Adwencie czuwamy i oczekujemy powtórnego przyjścia Pana. Wyraża 

się to w podjęciu 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 miło-

sierny. Czasem trudno zawierzyć Bogu, gdy dzieło życia leży w gruzach… 

gdy nie ma powodów, by się po prostu ucieszyć. Błogosławiony jednak 

ten, który nie zwątpił.  
 



 

Mam takie odczucie, że  nasza 

codzienność wpada w coraz 

szybsze tempo życia. Wynalazki, 

takie jak: telefon, smartfon, ta-

blet, komputer, szybkie samo-

chody i media społecznościowe, 

które miały zapewnić nam więcej 

wolnego czasu, stały się „zło-

dziejami czasu”. Okazuje się, że 

dzięki współczesnej technice 

człowiek może zrobić więcej  

w krótszym czasie, ale wcale te-

go czasu nie wykorzystuje na od-

poczynek i „pozbieranie się”. 

Wręcz przeciwnie, współczesny 

człowiek wydaje się być coraz 

bardziej rozbity wewnętrznie. 

Dziś człowiek stwierdza, że zdą-

ży jeszcze więcej zrobić i jeszcze 

więcej…  więc nie odpoczywa. 

Coraz bardziej zmęczony po-

święca czas na bezwartościowe 

rozrywki - coś, co go „rozrywa”, 

rozbija wewnętrznie. Poświęca 

czas na TV, INTERNET, SE-

RIALE, GRY, WIADOMOŚCI, 

MEDIA SPOŁECZNOŚCIOWE 

… bywa tak, że spotkania ro-

dzinne i w gronie przyjaciół prze-

radzają się w wspólnotowe wpa-

trywanie się w ekran swojego 

smartfona i wymianę wiadomości 

podanych na różnych portalach – 

co tworzy tylko pozór dialogu  

i spotkania.   

W naszej Parafii rozpoczynamy 

rekolekcje adwentowe  -  Reko-

lekcje to dobry czas by w tym ca-

łym zabieganiu „pozbierać się”,  

a może też „ochłonąć, opamiętać 

się”, odłożyć na bok wszelkie za-

bijacze czasu i organizatory od-

poczynku, aby spotkać się z bliź-

nim i spotkać się w ciszy z Jezu-

sem Chrystusem. Dochodzi do 

paradoksu, że w czasie przygo-

towań do świąt Bożego Narodze-

nia nie mamy czasu dla siebie 

nawzajem, rodzice nie mają cza-

su dla dzieci, dzieci nie mają cza-

su dla rodziców, kapłani nie mają 

czasu na spowiadanie, parafianie 

nie mają czasz na spowiedź… 

NIE MAMY CZASU! Przepra-

szam śpieszę się NIE MAM 

CZASU bo przygotowuje się do 

świąt… 

Pytanie o rekolekcje to nie pyta-

nie o nauki rekolekcyjne, kazanie 

czy wysłuchane konferencje. Ale 

pytanie czy potrafisz się zatrzy-

mać i czy chcesz się zatrzymać. 

Ćwiczenia duchowe to „słuchanie 

duchowe”, które zakłada nie tyl-

ko wysłuchanie nauk, ale własną 

aktywność w życiu duchowych – 

więc chwila zatrzymania się  

w pędzie codziennego życia  

i wejście całym sobą w życie 

chrześcijańskie – zaproszenie Je-

zusa do swojego życia. Rekolek-

cje więc to także osobista reflek-

 

SŁOWO KS. PROBOSZCZA 
 

 



sja, poświęcenie więcej czasu na 

modlitwę - zarówno indywidual-

ną, jak i wspólną w kościele,  

w rodzinie, w domu.  Wysłucha-

ne nauki rekolekcyjne to tylko 

zaproszenie do głębszej refleksji 

nad sobą, nad życiem, nad obec-

nością Boga w mojej i rodzinnej 

codzienności.  

Telewizor, telefon, komputer nie 

są dobrymi sprzymierzeńcami re-

kolekcji. Te gadżety tylko „roz-

rywają”, powodują, że zamiast 

wejść w siebie i w to, co dla mnie 

ważne, pozostaję na powierzchni, 

„zabijam czas”, marnuję go. Le-

piej więc odłączyć się  na czas 

rekolekcji od TV, INTERNETU, 

FB i innych zagłuszaczy.  Pod-

czas rekolekcji spójrz nie na 

ekran ale w Boskie Oblicze Jezu-

sa Chrystusa w Najświętszym 

Sakramencie. W naszej Parafii po 

każdej Mszy św. jest okazja do 

adoracji Najświętszego Sakra-

mentu w ciszy i spokoju. Jest 

okazja do spowiedzi św. i do 

rozmowy z kapłanem.  Nie na-

rzekaj, że życie jest ciężkie i na-

zbyt szybkie – dziś się zatrzymaj 

i usłysz Jezusa, który przemawia 

do Ciebie w sakramentach i z ta-

bernakulum - ZATRZYMAJ SIĘ. 

Jezus chce być w Twoim życiu, 

to jest istota Bożego Narodzenia.  
 

Wasz Proboszcz 
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W liturgii adwentowej obowią-

zuje fioletowy kolor szat litur-

gicznych, ale wyjątkiem jest III 

niedziela Adwentu – tzw. nie-

dziela „Gaudete” (radujcie się). 

W tę niedzielę pojawia się ró-

żowy kolor szat liturgicznych, 

który wyraża przewagę światła, 

a tym samym bliskość Bożego 

Narodzenia. Na adwentowym 

wieńcu zapalamy trzecią świecę. 

Pierwsza świeca jest świecą po-

koju, druga - wiary, trzecia - mi-

łości, czwarta – nadziei.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

O Wschodzie,  
Blasku światłości wieczystej  

i Słońce sprawiedliwości,  
przyjdź i oświeć żyjących  
w mroku i cieniu śmierci.  

 

 

 



W BOGU MOJA ROZKOSZ 
 

W Bogu nasza 

rozkosz! Bogu je-

dynie mamy słu-

żyć. Dla Niego 

żyjmy. Dla Niego 

się poświęcajmy, 

bo On nasz Stwórca i Zbawiciel.  

Bądźmy doskonałymi, jak On 

jest doskonałym. O, jakież to 

szczęście zawita do duszy czło-

wieka, gdy w skupieniu znajdzie 

Boga, a w Nim wszystko, co 

tylko może być prawdziwie do-

brego. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12 GRUDNIA 
Najświętsza Maryja Panna 

z Guadalupe 
św. Finian,  

opat 

13 GRUDNIA 
św. Łucja,  

dziewica i męczennica 
św. Otylia,  

opatka 

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 
 

 

Każda Eucharystia i adoracja 

Najświętszego Sakramentu jest 

miejscem i czasem zawierzenia  

i przemienienia. Jezus prawdzi-

 

WSPOMNIENIA LITURGICZNE 

W TYM TYGODNIU 
 

 

 
 

INTENCJA ZA MIASTO  
STALOWA WOLA 

 

grudzień: Za ubogich i ludzi 
dobrej woli 

 
 

 

W KATOLICKIM 
KALENDARZU 

 

Święta Łucja głosi, 
jaką pogodę styczeń przynosi. 

(13.12) 
 

Taką pogodę  
Nowy Rok przynosi, 

jaka na Jana  
od Krzyża się głosi.  

(14.12) 
 
  

KAŻDA EUCHARYSTIA I ADORACJA 
 

 



wie Obecny w Eucharystii i re-

alnie i całkowicie Obecny  

w Najświętszym Sakramencie 

tak bardzo pragnie zawierzenia  

i przemienienia każdej osoby.  

W każdej Eucharystii i w każdej 

adoracji Najświętszego Sakra-

mentu każdy może oddać i za-

wierzyć Jezusowi całego siebie.  

Oddać i zawierzyć całe życie, 

całe ciało, serce i duszę.  

Oddać i zawierzyć wszystkie 

trudności i słabości, wszystkie 

lęki i niepokoje.  

Oddać i zawierzyć wszystkie 

trudne i niekochane uczucia – 

zazdrości i zawiści, wstydu i ża-

lu, złości i gniewu.   

Oddać i zawierzyć wszystko co 

jest codzienną radością i szczę-

ściem. Jezus Eucharystyczny, 

któremu oddajesz i zawierzasz 

wszystko, może przemienić two-

je serce i duszę przez Ogień Ho-

stii. Jezus może przemienić 

Ogniem Miłosiernej Miłości ca-

łą twoją codzienność. Jest tylko 

potrzebna twoja codzienna zgo-

da na przemianę przez Ogień 

Hostii. I twoja codzienna zgoda 

na życie w łasce sakramentów 

spowiedzi i komunii świętej  

w pełnym udziale w codziennej 

Eucharystii.  

BK         
 
 

 

Co mówi Pismo święte o sakra-

mencie bierzmowania? 
 

W Starym Testamencie lud Bo-

ży oczekiwał na zstąpienie Du-

cha Świętego na Mesjasza. Je-

zus żył w Duchu miłości i jed-

ności ze swoim Ojcem w niebie. 

Ten Duch Jezusa był Duchem 

Świętym upragnionym przez 

lud Izraela. Był to ten sam 

Duch, którego Jezus obiecał 

swoim uczniom i który w dniu 

Pięćdziesiątnicy zstąpił na 

uczniów. Jest to również ten 

sam Święty Duch Jezusa, który 

zstępuje na każdego, kto 

otrzymuje sakrament bierz-

mowania (KKK 1285 -1288, 

1315). 
 

Już w Dziejach Apostolskich, na-

pisanych kilkadziesiąt lat po 

śmierci Jezusa, widzimy Piotra  

i Jana bierzmujących. Obaj pod-

czas podróży misyjnej nakładają 

ręce na chrześcijan, którzy nie-

gdyś byli ochrzczeni w imię Pana 

Jezusa, aby ich serca zostały na-

pełnione Duchem Świętym. Po-

przez bierzmowanie jeszcze głę-

biej wrastamy w Kościół, jedno-

cześnie dokonuje się w nim 

zwieńczenie chrztu. W bierzmo-

waniu Duch Święty zostaje nam 

 

CZYTAMY KATECHIZM (54) 

) 
 

 



dany na nowo – i to w sposób 

nieusuwalny. Osoba bierzmowa-

na pozostaje taką na zawsze, na 

jej duszy zostaje wyciśnięta Boża 

pieczęć, która nie może już zo-

stać usunięta. Dlatego bierzmo-

wania nie można powtarzać. 

Zwyczajnym szafarzem bierz-

mowania jest biskup. Czasem 

zleca udzielenie tego sakramentu 

jakiemuś kapłanowi, na przykład 

wówczas, gdy ktoś jest przyjmo-

wany do Kościoła. Każdy kapłan 

może bierzmować, jeśli osoba, 

która nie była jeszcze bierzmo-

wana, znajdzie się w niebezpie-

czeństwie śmierci.  

(ks. Dariusz Kielar) 

 
 

 

 

NOWENNA  
DO DZIECIĄTKA JEZUS  

 

„O Boże Dziecię,  
prosimy Cię, spraw,  

abyśmy coraz doskonalej  
należeli do Ciebie 

i służyli Ci coraz lepiej.  
Chcemy Cię miłować  
w naszych bliźnich  

i szerzyć  
Twoje Królestwo wszędzie,  

gdziekolwiek się znajdziemy.  
Amen.”  

 

Nowenna do Dzieciątka Jezus to 

piękne adwentowe nabożeństwo, 

które trwa od 16 do 24 grudnia. 

Celebrans i wierni podejmują in-

tonowane przez organistę we-

zwania nowennowe i kolejne 

zwrotki psalmu: „Radujcie się 

niebiosa i wesel się ziemio” z co-

dziennym śpiewem antyfony: 

„Na przyjście Chrystusa Króla, 

pójdźmy wszyscy z pokłonem”.  

Zapraszamy wszystkich Parafian, 

a szczególnie dzieci na nowennę 

codziennie o godz. 17.30.  
 

 

 

 

SZTAFETA MODLITWY 
 

 

 

 

 

 

Zachęcamy Parafian do udziału 

w  „Sztafecie modlitwy” w roku 

jubileuszu poświęcenia naszego 

kościoła, a tym samym do 

wsparcia modlitewnego, bo-

wiem wzajemna modlitwa 

umacnia, wydaje obfite owoce  

i jednoczy parafialną wspólnotę. 

W tym tygodniu módlmy się  

w intencjach mieszkańców ulicy 

Ofiar Katynia 35 i domków. 
 

 



REKOLEKCJE  

ADWENTOWE 
 

11-13 grudnia 2022 

 

ks. Marek Posełkiewicz  

michalita 
 

NIEDZIELA 
 

- 7.00 

- 9.00 

- 10.30 

- Nauka w Domu Pomocy Spo-

łecznej 

- 12.00 

- 16.00 

- 18.00  

 

PONIEDZIAŁEK i WTOREK 
 

- 6.00 rano na Roratach 

- 8.00 

- 18.00. 

- 16.00 nauka w Domu Pomocy 

Społecznej  

 

 

SPOWIEDŹ ADWENTOWA 
 

wtorek: 

od 9.00 do 12.00 i od 15.00 do 

18.00. 

 

Zapracowanych i zajętych spra-

wami domowymi zapraszamy na 

nauki rekolekcyjne last minute,  

w poniedziałek i wtorek o godz. 

20.00.  

spowiedź – 20.30 – 22.00. 

RORATY 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zapraszamy na Roraty w na-

szym kościele:  

 

Dla wszystkich parafian: 

codziennie o godz. 6.00 

 

Dla dzieci: 

poniedziałki, środy i piątki  

o godz.18.00 

w soboty o 6.00 rano. 

 

O oprawę liturgiczną porannych 

Rorat prosimy:  
 

- w poniedziałki: 

Akcję Katolicką 

- we wtorki: 

Róże Różańcowe 

- w środy: 

Męski Różaniec 

- w czwartki: 

Apostolstwo M.B. Patronki 

Dobrej Śmierci 

- w piątki: 

Bractwo Adoracji Najświęt-

szego Sakramentu 

- w soboty: 

Domowy Kościół 
 

 



ZIMOWISKA 

Z MICHALITAMI 
 

Zimowiska odbędą się w Ry-

cerce Górnej, w terminach: 
 

15-21 stycznia 2023 
 

(województwa: lubelskie, łó-

dzkie, podkarpackie, pomor-

skie, śląskie) 
 

Zapisy przez stronę: 

http://obozy.michalici.pl 

 

 

 

 

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.  

CHOINKA  

Z SERCEM 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

„Wszystko, co uczyniliście jed-

nemu z tych braci moich naj-

mniejszych, Mnieście uczynili” 

(Mt 25, 40).  
 

Zachęcamy Parafian do włą-

czenia się dzieło świątecznej 

pomocy najbardziej jej potrze-

bującym. Osoby pragnące 

spełnić uczynek miłosierdzia 

zapraszamy pod drzewko, 

gdzie są wydrukowane najpil-

niejsze potrzeby pod odpo-

wiednim numerem. Zdejmu-

jemy bombkę i w to miejsce 

wieszamy serduszko.  
 

 

 

 
 

 

 

 

Parafia Rzymskokatolicka  

p.w. Trójcy Przenajświętszej 
 

adres: Ofiar Katynia 57, 

 37-450 Stalowa Wola; 

 parafia.sw@gmail.com;  


