
 

 

 

 
 
 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
CZWARTA NIEDZIELA ADWENTU                                                                     52 (313) 18 GRUDNIA 2022R. 
 

(do użytku wewnętrznego) 
 

  
 

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. 
 

EMMANUEL, TO ZNACZY BÓG Z NAMI.  
 

Dzisiejsza Ewangelia niesie prawdę, że wypełniło się słowo zapowiadane 

przez Proroka – Dziewica pocznie i porodzi Syna, któremu nadadzą imię 

Emmanuel, to znaczy Bóg z nami. Bóg jest ze swoim narodem i prowadzi 

go ku wypełnieniu wielkiej obietnicy danej Dawidowi. Ewangelista po-

twierdza, że w chwili, w której Maryja poczęła Jezusa za sprawą Ducha 

Świętego, następuje wypełnienie proroctwa Izajasza. Imię Emmanuel 

przynależy odtąd w całej pełni do Jezusa. To w Jezusie – jako prawdziwym 

Bogu i prawdziwym człowieku – Bóg jest w pełnym tego słowa znaczeniu 

z nami, „aż do skończenia świata”.  
 



 

Drodzy Bracia i Siostry,  

Kochani Parafianie 
 

Ubieranie choinki, oczekiwanie na 

pierwszą gwiazdkę, przygotowa-

nie i obdarowanie prezentami, 

wzajemne przebaczenie win 

podczas łamania się opłatkiem, 

przygotowanie 12 potraw wigilij-

nych czy pozostawienie wolnego 

miejsca przy stole - to tylko wy-

brane t r a d y c j e  i   z w y c z a 

j e   które towarzyszą nam co roku 

podczas Świąt Bożego Narodze-

nia. Tradycja, ale jakże ważna, bo 

jest zewnętrznym wyrazem na-

szych najgłębszych tęsknot i po-

trzeb człowieka bez względu na 

wiek, płeć czy majętność mate-

rialną. Pięknym zwyczajem, ko-

niecznym do spełnienia, aby do-

brze przeżyć święta Bożego Naro-

dzenia jest przede wszystkim  

- uczestnictwo w rekolekcjach 

adwentowych,  

- spowiedź sakramentalna,  

- przeżycie porannej Mszy św. tzw 

RORAT 

- szczególna modlitwa osobista  

i rodzinna 

- pomoc potrzebującym i chorym. 

Święta to więc nie tylko stół suto 

zastawiony, opłatek przełamany, 

prezenty pod choinką i sianko pod 

obrusem stołu wigilijnego. Święta 

to przede wszystkim pełnia życia 

sakramentalnego: udział w Eucha-

rystii, przebaczenie, które otrzy-

mujemy i które dajemy bliźniemu 

w sakramencie pokuty, pokarm na 

życie wieczne w Komunii św., 

zgoda której dokonujemy w ro-

dzinie, domu, Ojczyźnie przekazu-

jąc sobie znak pokoju – a źródłem 

tej zgodny i pokoju  serca jest je-

dynie Jezus Chrystus – Zbawiciel 

świata i każdego z nas.  Dlatego 

zatrzymajmy się na chwilę w pę-

dzie zadośćuczynienia tradycjom 

zewnętrznym i wołajmy z wiarą 

do Dzieciątko Jezus. 
 

Twój widok, Panie Jezu w żłób-

ku betlejemskim oznacza: “Tak 

Bóg umiłował świat, że Syna 

swego Jednorodzonego dał, aby 

każdy kto w Niego wierzy, nie 

zginął, ale miał życie wieczne” (J 

3,16). Posłuszny Ojcu uniżyłeś 

siebie, aby nas wywyższyć i ob-

darzyć nas zbawieniem. Uwiel-

biajmy Cię Synu Boży, Dzieciąt-

ko Jezus, który istniejąc od-

wiecznie, w pełni czasów, dla 

nas ludzi i dla naszego zbawienia 

zstąpiłeś z nieba i wołamy do 

CIEBIE 
 

o mocną wiarę – prosimy Cię, 

Dzieciątko Jezus! - Dzieciątko 

Boże wysłuchaj naszych próśb 

o dawanie świadectwa wierze – 

prosimy Cię, Dzieciątko Jezus! - 

Dzieciątko Boże wysłuchaj na-

szych próśb 

 

SŁOWO KS. PROBOSZCZA 
 

 



o łaskę miłowania Ciebie – pro-

simy Cię, Dzieciątko Jezus! 

o miłość w naszych rodzinach – 

prosimy Cię, Dzieciątko Jezus! 

o łaski potrzebne nam do zba-

wienia – prosimy Cię, Dzieciątko 

Jezus! 

o łaskę pełnienia Twojej woli – 

prosimy Cię, Dzieciątko Jezus! 

o łagodność i cierpliwość – pro-

simy Cię, Dzieciątko Jezus! 

o pokorę i prostotę – prosimy 

Cię, Dzieciątko Jezus! 

o dar dobrej modlitwy – prosimy 

Cię, Dzieciątko Jezus! 

o pokój dla świata – prosimy Cię, 

Dzieciątko Jezus! 

o światło dla sprawujących wła-

dzę – prosimy Cię, Dzieciątko 

Jezus! 

o ulgę dla cierpiących – prosimy 

Cię, Dzieciątko Jezus! 

o pociechę dla płaczących – pro-

simy Cię, Dzieciątko Jezus! 

o otuchę dla wątpiących – prosi-

my Cię, Dzieciątko Jezus! 

o błogosławieństwo Twoje dla 

wszystkich ludzi – prosimy Cię, 

Dzieciątko Jezus! 
 

Tak módlmy się razem i często.  
 

Wasz Proboszcz 
 

 

 
 

 

 

 

 

CZWARTA  

NIEDZIELA ADWENTU 
 

 

 

 

 

 

Dzisiaj przypada czwarta  

i ostatnia niedziela Adwentu, 

która pozwala już w obfitości 

poczuć świąteczny klimat. 

Ostatnia niedziela Adwentu kie-

ruje nasz wzrok w stronę Maryi 

Panny, w której życiu wypełnia 

się obietnica Pana Boga, złożona 

praojcom w wierze. Podkreśla 

się wyjątkowa rola Maryi, przez 

którą Zbawiciel stał się człowie-

kiem. Ona najpierw zgodziła się 

na przyjęcie „Słowa Bożego”,  

a następnie daje Go światu. Ma-

ryja jet pierwszą „czuwającą”. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INTENCJA ZA MIASTO  
STALOWA WOLA 

 

grudzień: Za ubogich i ludzi 
dobrej woli 

 
 

 

 

 

INTENCJA PAPIESKA 
 

GRUDZIEŃ: 
 

Aby organizacje wolontariatu  

i zajmujące się promocją czło-

wieka znalazły osoby pragnące 

angażować się na rzecz dobra 

wspólnego oraz aby szukały 

wciąż nowych dróg współpracy 

na poziomie międzynarodowym.  

 
 



SŁOWO WCIELONE 
 

 

 

 

 

 

 

O, Słowo Wcielone, na to sta-
łeś się ciałem, aby nasze serca 
zapalić żarem Bożej miłości! 
Odwieczny Ogniu, który zaw-
sze gorejesz, oświeć mnie  
i wypal! Błagam Cię najpo-
korniej, abyś raczył udzielić 
mi wielkiego daru nadprzy-
rodzonej miłości, albowiem 
wraz z nią osiągnę wszystkie 
dobra. Największym skarbem 
jest miłość Boża, przez którą 
Bóg sam w nas trwa, a my  
w Nim. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

19 GRUDNIA 
św. Atanazy I, 

papież 
bł. Urban V, 

papież 
 

20 GRUDNIA 
św. Makary i Eugeniusz, 

prezbiterzy 
 

21 GRUDNIA 
św. Piotr Kanizjusz, 

prezbiter  
i doktor Kościoła 

 

22 GRUDNIA 
św. Franciszka Cabrini, 
dziewica i zakonnica 

 

23 GRUDNIA 
św. Serwulus 

 

24 GRUDNIA 
święci Adam i Ewa, 
pierwsi rodzice 

 

 

Kto może zostać 

bierzmowanym i 

czego wymaga się 

od kandydatów do 

bierzmowania? 

Każdy chrześcija-

nin, katolik, który 

 

 

W KATOLICKIM 
KALENDARZU 

 

W dzień Adama i Ewy 
daruj bliźnim gniewy. 

(24.12) 
 

Gdy na Gody bardzo biało, 
wiosną śniegu jest niemało. 

(25.12) 
 
 

WSPOMNIENIA LITURGICZNE 

W TYM TYGODNIU 
 

 

CZYTAMY KATECHIZM (56) 

) 
 

 

 



przyjął sakrament chrztu i jest 

w stanie łaski uświęcającej, 

może być dopuszczony do 

bierzmowania  [KKK 1306 – 

1311, 1319]. 

Stan łaski uświęcającej oznacza, 

że nie popełniło się żadnego 

grzechu śmiertelnego. Przez 

grzech śmiertelny człowiek odłą-

cza się od Boga i może znowu 

pojednać się z Bogiem poprzez 

spowiedź. Młody chrześcijanin, 

który przygotowuje się do bierz-

mowania, znajduje się na jednym 

z najważniejszych etapów swoje-

go życia. Powinien zrobić 

wszystko, aby całym sercem  

i umysłem pojąć wiarę; powinien 

sam i z innymi modlić się do Du-

cha Świętego; powinien również 

pojednać się ze sobą, z ludźmi  

i z Bogiem, czemu służy sakra-

ment pokuty i pojednania, który 

zbliża do Boga także wówczas, 

gdy nie popełniło się grzechu 

śmiertelnego. Przyjąć sakrament 

bierzmowania oznacza zawrzeć  

z Bogiem swego rodzaju umowę. 

Bierzmowany mówi: „Tak, wie-

rzę w Ciebie, mój Boże, daj mi 

Twojego Ducha Świętego, żebym 

całkowicie do Ciebie należał.” 

Bóg mówi: „Tak, ufam ci, moje 

dziecko – i obdaruję cię moim 

Duchem, czyli sobą samym. Nie 

odstąpię od ciebie nigdy.”   

(ks. Dariusz Kielar) 

 

 

 

 

 

 
 

Oto Pan Bóg przyjdzie,  
z rzeszą świętych  
nam przybędzie. 

Wielka światłość  
w dzień ów będzie  
Alleluja, alleluja.  

 

 

Każdy jest tak bardzo obdaro-

wany przez Boga w Trójcy Je-

dynego.  

Każdy otrzymał od Boga nie-

śmiertelną duszę.  

Każdy otrzymał od Boga uni-

kalną i niepowtarzalną tożsa-

mość.  

Każdy dzięki Bogu jest jedyną  

i wyjątkową osobą.  

Jedyny Pan Bóg stwarza jedynie 

unikalne i niepowtarzalne osoby.  

Przedwieczny Bóg stwarza nie-

śmiertelne osoby.  

W zgiełku codzienności, wśród 

tylu spraw, obowiązków i trud-

ności tak łatwo można zapo-

mnieć jak bardzo obdarował 

każdego z nas Bóg Ojciec. I dla-

 

 

KAŻDY JEST TAK BARDZO 

) 
 

 



tego potrzebna jest codzienna ci-

sza modlitwy. Potrzebna jest co-

dzienna Eucharystia. Potrzebna 

jest cisza codziennej adoracji 

Najświętszej Obecności Jezusa 

Chrystusa w Najświętszym Sa-

kramencie.  

BK 
 

 

 

 

 

ŻYCZENIA  

I MODLITWA 

 

 

 

 

 

 

19 grudnia imieniny obchodzą:  

ks. Dariusz Wilk – Przełożo-

ny Generalny Zgromadzenia 

Św. Michała Archanioła.                    

ks. Dariusz Kielar - duszpa-

sterz posługujący w naszej pa-

rafii.  

ks. Dariusz Kotkowski – ka-

pelan DPS. 

Solenizantom życzymy błogo-

sławieństwa Bożego, opieki 

Maryi i Aniołów.  

Pamiętajmy o Nich w swoich 

modlitwach. 

SZTAFETA MODLITWY 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

W roku jubileuszowym konse-

kracji naszego kościoła, zachę-

camy Parafian do wsparcia mo-

dlitewnego i do aktywnego włą-

czenia się w „Sztafetę modli-

twy”. Wzajemna modlitwa 

umacnia, wydaje obfite owoce  

i jednoczy parafialną wspólnotę. 

W tym tygodniu módlmy się  

w intencjach mieszkańców ulicy 

Sienkiewicza. 
 

 

 

 

 

NOWENNA 

DO 

DZIECIĄTKA  

JEZUS 
 

Zachęcamy do uczestnictwa 
w Nowennie do Dzieciątka 
Jezus.  
Zapraszamy codziennie o 
godz. 17.30 do 24 grudnia 
włącznie. 

 

 

 



RORATY 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

W ostatnim tygodniu Adwentu 

zapraszamy na Roraty:  
 

Dla wszystkich parafian: 

codziennie o godz. 6.00 

Dla dzieci: 

poniedziałek, środa i piątek  

o godz.18.00 

w soboty o 6.00 rano. 
 

Oprawa liturgiczna porannych 

Rorat:  

- poniedziałek:  

Akcja Katolicka 

- wtorek   

Róże Różańcowe 

- środa  

Męski Różaniec 

- czwartek  

Apostolstwo M.B. Patronki 

Dobrej Śmierci 

- piątek  

Bractwo Adoracji Najświęt-

szego Sakramentu 

- sobota  

Domowy Kościół 
 

NIEDZIELA 

INWESTYCYJNA 
 

Składamy serdeczne Bóg zapłać 

za wszelką pomoc i za złożone 

dzisiaj ofiary. 

W zakładce internetowej naszej 

parafii możemy złożyć ofiarę 

„on-line” na parafialne konto: 

 

NADSAŃSKI 

BANK SPÓŁDZIELCZY 

68 9430 0006 0040 

9092 2000 0001 

 

Dziękujemy wszystkim Para-

fianom i dobroczyńcom za 

składane ofiary na konto i tacę. 
 

 

 

 

 

ZIMOWISKO Z MICHALITAMI 
 

Zimowiska odbędą się w Rycerce 

Górnej, w terminach: 

15-21 stycznia 2023 
(województwa: lubelskie, łódzkie, podkar-

packie, pomorskie, śląskie) 

29 stycznia – 4 lutego 2023 
(województwa: kujawsko-pomorskie, lubu-

skie, małopolskie, świętokrzyskie, wielko-

polskie) 

12-18 lutego 2023 
(województwa: dolnośląskie, mazowieckie, 

opolskie, zachodniopomorskie) 
 

Zapisy przez stronę:obozy.michalici.pl 
 

 



WIGILIA KATOLICKA 
 

 

 

 

 

 

 

Zasiadając do Wigilii, najpierw 

czytamy fragment Ewangelii św. 

Łukasza o narodzeniu Jezusa, 

potem następuje wspólna 

modlitwa i dzielenie się 

opłatkiem. W tym dniu na stole 

nie podajemy mięsa i alkoholu. 

Przy stole zostawiamy puste 

miejsce dla niespodziewanego 

gościa. Ważne jednak, by nie 

był to pusty gest. Po wieczerzy 

idziemy na Pasterkę, by jak 

pasterze, oddać pokłon Jezusowi 

obecnemu w Najświętszym 

Sakramencie Ołtarza. Ważne 

jest przyjęcie Komunii Świętej, 

aby Chrystus mógł prawdziwie 

narodzić się w naszym życiu.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wanda Chotomska 
 

"TO JUŻ PORA NA WIGILIĘ" 
 
To już pora na wigilię,  
to już czas,  
A tu jeszcze kogoś nie ma po-
śród nas,  
A tu jeszcze,  
a tu jeszcze ktoś ma przyjść,  
Bo przy stole  
wolne miejsce czeka dziś.  
Gwiazdo betlejemska,  
prowadź go przez świat,  
Żeby razem z nami  
przy tym stole siadł.  
Prowadź go tu  
do nas z tych dalekich dróg,  
Żeby razem z nami  
kolędować mógł.  
Daj mu światło,  
bo tak łatwo zmylić ślad,  
Daj nadzieję,  
kiedy w oczy wieje wiatr,  
Strudzonemu,  
zmęczonemu pomóż iść,  
Bo samotny nikt  
nie może zostać dziś… 
 

 

 

Wierzysz, że się Bóg zrodził 
w betlejemskim żłobie, 

Lecz biada ci,  
jeżeli nie zrodził się w tobie.  

 

(Adam Mickiewicz) 
 

 
 

 

 

 

Parafia Rzymskokatolicka  

p.w. Trójcy Przenajświętszej 
 

adres: Ofiar Katynia 57, 

 37-450 Stalowa Wola; 

 parafia.sw@gmail.com;  


