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(do użytku wewnętrznego) 
 

  

Słowa Ewangelii według Świętego Mateusza 
Potrzeba czujności w oczekiwaniu na przyjście Chrystusa 
 

Jezus powiedział do swoich uczniów: 
«Jak było za dni Noego, tak będzie z przyjściem Syna Człowiecze-
go. Albowiem jak w czasie przed potopem jedli i pili, żenili się i za 
mąż wydawali aż do dnia, kiedy Noe wszedł do arki, i nie spostrze-
gli się, aż przyszedł potop i pochłonął wszystkich, tak również bę-
dzie z przyjściem Syna Człowieczego. Wtedy dwóch będzie w polu: 
jeden będzie wzięty, drugi zostawiony. Dwie będą mleć na żar-
nach: jedna będzie wzięta, druga zostawiona. 
Czuwajcie więc, bo nie wiecie, w którym dniu Pan wasz przyjdzie.  
A to rozumiejcie: Gdyby gospodarz wiedział, o jakiej porze nocy 
nadejdzie złodziej, na pewno by czuwał i nie pozwoliłby włamać 
się do swego domu. Dlatego i wy bądźcie gotowi, bo o godzinie, 
której się nie domyślacie, Syn Człowieczy przyjdzie». 
 

CZUWAJCIE 
 

W dzisiejszej Ewangelii Pan Jezus mówi do nas: Czuwajcie więc, bo nie 

wiecie, w którym dniu Pan wasz przyjdzie. Mamy czuwać, abyśmy byli 

gotowi na przyjście Pana. Dzisiaj, 2000 lat po przyjściu na świat Mesja-

sza i dokonaniu przez Niego dzieła odkupienia, czuwanie odnosi się do 

drugiego przyjścia Jezusa, to znaczy do paruzji. Będzie ona jednocześnie 

oznaczała koniec świata i sąd ostateczny. Odrzućmy więc uczynki ciem-

ności, a przyobleczmy się w zbroję światła. Czuwać to znaczy żyć mą-

drze, żyć tym, co prowadzi do pełni życia, a co przyniesie nam ze sobą 

przychodzący Pan Jezus. 
 



 

Drodzy Bracia i Siostry,  

Kochani Parafianie  
 

W Kościele świętym przeżywa-

my kolejny okres liturgiczny – 

ADWENT – niejako rozpoczy-

namy przeżywanie w liturgii na 

nowo całej historii zbawienia – 

naszego zbawienia. Nasi pierwsi 

rodzicie zostali wypędzeni z Raju 

z powodu grzechu nieposłuszeń-

stwa Bogu. Bóg jednak tak nas 

umiłował, że nie zostawił nas 

samych w naszym grzechu  

i skutkach wygnania nas z Raju, 

lecz wysłał do nas swojego Syna 

Jezusa Chrystusa. Właśnie ad-

went jest dla nas tym czasem, 

kiedym możemy uświadomić so-

bie z całą pewności, że nigdy, 

mimo naszych grzechów nie po-

zostaniemy sami. Zawsze jest  

z nami Bóg w Trójcy Jedyny.  

Kontynuując rozważania z po-

przedniego tygodnia zapytajmy 

dzisiaj w kontekście miłości Bo-

ga do człowieka o bardzo kon-

kretne skutki grzechu: Czy istnie-

je piekło? Piekło oznacza pozo-

stać z wolnego wyboru na zawsze 

oddzielonym od naszego Stwo-

rzyciela Boga Ojca i celu naszego 

życia jakim jest niebo. Ten stan 

ostatecznego samowykluczenia  

z jedności z Bogiem i świętymi 

określa się słowem „piekło”, 

umrzeć w grzechu śmiertelnym, 

nie żałując za niego i nie przyj-

mując miłosiernej miłości Boga.  

Nauczanie Kościoła stwierdza 

istnienie piekła i jego wieczność. 

Dusze tych, którzy umierają  

w stanie grzechu śmiertelnego, 

bezpośrednio po śmierci idą do 

piekła, gdzie cierpią męki, „ogień 

wieczny”. Jest to bardzo trudna 

prawda naszej wiary, ale jedno-

cześnie mamy świadomość, że 

Bóg nas ta kocha, że obdarzył nas 

nieskrępowaną wolnością wybo-

ru. Człowiek w swojej wolności 

naprawdę może odrzucić Boga  

i Jego miłość. Jezus często mówi 

o „gehennie ognia nieugaszone-

go”, przeznaczonej dla tych, któ-

rzy do końca swego życia odrzu-

cają wiarę i nawrócenie; mogą 

oni zatracić w niej zarazem ciało 

i duszę. Zasadnicza kara piekła 

polega na wiecznym oddzieleniu 

od Boga; wyłącznie w Bogu 

człowiek może mieć życie  

i szczęście, dla których został 

stworzony i których pragnie. 

Stwierdzenia Pisma świętego  

i nauczanie Kościoła na temat 

piekła są wezwaniem do odpo-

wiedzialności, z jaką człowiek 

powinien wykorzystywać swoją 

wolność ze względu na swoje 

wieczne przeznaczenie. Stanowią 

one równocześnie naglące we-

 

SŁOWO KS. PROBOSZCZA 
 

 



zwanie do ciągłego nawracania: 

„Wchodźcie przez ciasną bramę! 

Bo szeroka jest brama i prze-

stronna ta droga, która prowadzi 

do zguby, a wielu jest takich, któ-

rzy przez nią wchodzą. Jakże cia-

sna jest brama i wąska droga, 

która prowadzi do życia, a mało 

jest takich, którzy ją znajdują!” 

Adwent jest takim szczególnym 

czasem sprzyjającym nawróceniu 

i umiłowaniu Boga ponad 

wszystko. Któż jak Bóg.  
 

Wasz Proboszcz.  
 

 

 

 

 

 

 

PIERWSZA NIEDZIELA 

ADWENTU 
 

Czas, którego 

rytm wyzna-

czają cztery 

kolejne nie-

dziele, to do-

bra sposobność do odnowienia 

życia i jeszcze mocniejszego 

związania go z Bogiem. Czuj-

ność to cnota, która otwierając 

nas na bezmiar Bożego Miło-

sierdzia, sprzyja odrzuceniu 

grzechów, które gnębią i upoka-

rzają. Podczas Adwentu szcze-

gólnie doniośle brzmi wołanie 

Pana Jezusa: „Czuwajcie!”.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Całe nasze życie powinno być 
«adwentem», czujnym ocze-
kiwaniem na ostateczne 
przyjście Chrystusa. Aby 
przygotować nasze serce na 
przyjęcie Pana, który pewne-
go dnia przyjdzie sądzić ży-
wych i umarłych, musimy 
nauczyć się dostrzegać Jego 
obecność w wydarzeniach 
codziennego życia. Adwent 
jest więc intensywnym przy-
gotowaniem do przyjęcia  
w sposób zdecydowany Te-
go, który już przyszedł, który 
przyjdzie i który nieustannie 
przychodzi. 

Jan Paweł II 
 
 

 

Całe nasze życie  
jest Adwentem, 

ciągłym czekaniem, tęsknotą. 
A czym jest tęsknota? 

Smutkiem  
z powodu oddalenia. 
W każdej chwili mogę  
spotkać się z Jezusem 
bo Adwent się nigdy  

nie kończy. 
 

Ks. Jan Twardowski 
 
 



DAR WYTRWANIA 
 

Jest rzeczą nie-

zbędną, aby nasze 

prośby były po-

korne i połączone 

z ufnością.  

To jednak nie wy-

starcza, aby wytrwać w dobrym 

aż do końca i tym sposobem 

zbawić duszę.  

Wprawdzie modlący się w in-

tencjach szczegółowych otrzy-

mają od Boga odpowiednie ła-

ski, ale jeżeli błagania nie będą 

wytrwałe, ludzie, którzy proszą, 

nie uzyskają łaski ostatecznego 

wytrwania.  

Ten dar wytrwania jest zbiorem 

łask, wymagających licznych 

próśb, ponawianych aż do 

śmierci. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

28 LISTOPADA 
św. Stefan Młodszy,  

męczennik 

św. Jakub z Marchii,  

prezbiter 
 

29 LISTOPADA 
św. Saturnin,  

biskup 

bł. Dionizy i Redempt,  

męczennicy 
 

30 LISTOPADA 
św. Andrzej Apostoł 

 

1 GRUDNIA 
św. Eligiusz,  

biskup 

bł. Karol de Foucauld,  

prezbiter 
 

2 GRUDNIA 
bł. Rafał Chyliński,  

prezbiter 

św. Blanka Kastylijska 
 

3 GRUDNIA 
św. Franciszek Ksawery,  

prezbiter 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INTENCJA PAPIESKA 
 

grudzień: Aby organizacje 
wolontariatu i zajmujące się 
promocją człowieka znalazły 
osoby pragnące angażować 
się na rzecz dobra wspólnego 
oraz aby szukały wciąż no-
wych dróg współpracy na 
poziomie międzynarodo-
wym.  
 
 
 

WSPOMNIENIA LITURGICZNE 

W TYM TYGODNIU 
 

 

 
 

INTENCJA ZA MIASTO  
STALOWA WOLA 

 

grudzień: Za ubogich i ludzi 
dobrej woli 

 
 



ADWENTOWE  ZNAKI 
 

 

 

 

 
 

ŚWIECA RORATKA   
 

Symbol Maryi, która w mroczny 

czas adwentowy niesie światu 

Chrystusa  

- Światłość Prawdziwą. 

 

RORATNIE LAMPIONY  
 

Przypominają o konieczności 

zbierania dobrych uczynków,  

rozjaśniających mroki grzechu 

w naszej duszy  

i wskazują Chrystusowi drogę 

do naszego serca. 

 

WIENIEC ADWENTOWY  
 

Cztery świece zapalane w każdą 

niedzielę adwentu  

symbolizują zbliżanie się do 

prawdziwej światłości,  

czyli do Jezusa Chrystusa. 

 

 

Co to jest bierzmowanie? 
 

Bierzmowanie to sakrament, 

który jest dopełnieniem chrztu 

i w którym zostajemy obda-

rzeni Duchem Świętym (por. 

YOUCAT polski, Edycja Świę-

tego Pawła, 2011). 
 

Zanim Chrystus 

został wydany na 

śmierć, obiecał 

uczniom, że pośle 

do nich Ducha, 

który ich pocieszy  

i umocni. W Dniu 

Pięćdziesiątnicy 

Duch Święty zstąpił na Aposto-

łów. Sakrament bierzmowania 

jest naszą Pięćdziesiątnicą.  

W chwili bierzmowania zstępuje 

na nas Duch Święty, udzielając 

nam swoich darów. Katecheta 

przygotowujący dzieci do 

bierzmowania, tłumaczył im, 

dlaczego ich życie zmieni się na 

zawsze, skoro przyjmą Ducha 

Świętego: „Nie będziecie już 

mogli kłamać rodzicom ani pod-

kradać cukierków ze sklepu, ani 

dokuczać młodszemu rodzeń-

stwu. Teraz w waszych głowach 

odezwie się głos Ducha Święte-

go, który powie ‘STOP’, kiedy 

tylko będziecie chcieli zrobić 

coś złego. W ten sposób za-

czniecie nad sobą panować.” To 

jest pewien obraz. Kiedy trener 

wysyła na boisko piłkarza, kła-

dzie mu rękę na ramieniu i daje 

mu ostatnie wskazówki. W ten 

sposób można zobrazować 

 

 

CZYTAMY KATECHIZM (53) 

) 
 

 

 



bierzmowanie. Zostaje na nas 

położona ręka. Wchodzimy na 

„boisko życia”. Dzięki Duchowi 

Świętemu wiemy, co mamy ro-

bić. Czujemy Jego pomoc. On 

nigdy nas nie zawiedzie. Musi-

my tylko chcieć i Go słuchać.  
 

(ks. Dariusz Kielar)  

 

 

 

 

 

 

 

 
 

W pierwszą niedzielę Adwentu 

czyli 27 listopada 2022 r. w pol-

skim Kościele rozpocznie się 

nowy programu duszpasterski 

pod hasłem: Wierzę w Kościół 

Chrystusowy. Program skierowa-

ny jest nie tylko do duszpasterzy 

ale również do wiernych. Projekt 

wyrasta z analizy aktualnej sytu-

acji Kościoła i dość powszechne-

go uznawania jej za wyjątkowo 

trudną. Uznano za pierwszorzęd-

ne zadanie Kościoła w Polsce 

obudzenie i umocnienie wiary w 

Kościół.  Wzrastający poziom 

ignorancji i niewiedzy na temat 

tego, czym jest Kościół w swej 

istocie rodzi brak zaufania do 

Kościoła i podważanie sensu jego 

funkcjonowania w świecie.  

 

Zawierzenie Jezusowi jest co-

dziennym oddaniem Jezusowi 

wszystkich uczuć i emocji,  

a szczególnie uczuć trudnych  

i niekochanych: gniewu, złości, 

wstydu, zazdrości, wszystkich 

uczuć wypieranych ze świadomo-

ści i pamięci.  

Jest codziennym oddaniem całej 

pamięci o wszystkich wydarze-

niach radosnych i trudnych.  

Jest zawierzeniem Jezusowi całej 

niepowtarzalnej i unikalnej tożsa-

mości.  

Jest oddaniem Jezusowi całej głę-

bi nieśmiertelnej duszy i całej po-

trzeby głębokiej wiary.  

Jest odpowiedzią na potrzebę głę-

bokiej wiary, całkowitego oddania 

i bezgranicznego uwielbienia i ad-

oracji.  

(B.K.) 

 

 

 

 

SZTAFETA MODLITWY 
 

Trwamy w jubileuszowej  „Szta-

fecie modlitwy”. Wzajemna 

modlitwa umacnia, wydaje obfi-

te owoce i jednoczy parafialną 

wspólnotę. W tym tygodniu 

módlmy się w intencjach miesz-

kańców ulicy Ofiar Katynia 31. 

 

 

ABC ZAWIERZENIA JEZUSOWI (2) 
 

 



RORATY 
 

Zapraszamy 

na Roraty  

w naszym 

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 

Najświętszego Sakramentu 

w soboty – Domowy Kościół 

 

 

 

 

KIERMASZ STUDENCKI 
 

Dzisiaj po każdej Mszy świętej 

Studenci Politechniki Rzeszow-

skiej zapraszają na kiermasz 

własnoręcznie zrobionych ozdób 

świątecznych. Zebrane pienią-

dze z ich sprzedaży, trafią na cel 

charytatywny jakim jest Dom 

Pomocy Społecznej w Mocza-

rach, wybrany ze względu na 

szczególnie trudną sytuację ma-

terialną. Znajdują się w nim 

głównie osoby chore, samotne  

i starsze. Bardzo serdecznie za-

chęcamy do pomocy i dziękuje-

my za każdy dar serca. 

 

 

 

 

DRZEWKO 

BOŻONARODZENIOWE 
 

Tradycyjnie od 

wielu lat w na-

szym kościele, 

w czasie Ad-

wentu pojawia 

się „Drzewko 

Bożonarodze-

niowe”.  

Na jego gałązkach zawieszone 

są „numery”. Każdy numer kry-

je w sobie konkretne osoby i ich 

konkretne potrzeby. Możemy 

tym potrzebom zaradzić, ofiaru-

jąc świąteczną pomoc. Wystar-

czy wybrać z gałązki numer, po-

znać oczekiwania potrzebują-

cych, aby numer zamienić na 

„serduszko”.  

To piękna parafialna tradycja, 

bo to drzewko jest „z sercem”.  

 

 



DREWNIANE GODY 

Pięć lat temu, w pierwszą niedzie-

lę Adwentu 2017 roku, ukazał się 

pierwszy numer – wznowionej po 

latach, parafialnej gazetki „Nasze 

Słowo”. W minionych pięciu la-

tach do Państwa rąk i domów tra-

fiło ponad 300 cotygodniowych  

i 7 wydań specjalnych naszego  

pisma. Dziękujemy naszym  

Parafianom za zainteresowanie,  

a wszystkim autorom tekstów, re-

daktorom i współpracownikom za 

cierpliwą i wieloletnią pracę.  

 

 

 
 

 

PODZIELNIK 
 

W naszej parafii działa „Podziel-

nik” czyli miejsce, w którym 

można wymieniać niepotrzebne 

rzeczy na inne lub dzielić się nimi 

z potrzebującymi. To realizacja 

idei dzielenia się i ograniczenia 

skali marnowania żywności, ubrań 

i sprzętów. Zapraszamy do „Po-

dzielnika” w każdą środę od go-

dziny 16.00 do 17.30 w dolnym 

kościele. Znajdują się tam rzeczy 

codziennego użytku i ubrania dla 

dzieci i dorosłych do wzięcia za 

darmo. 

W TYM  

TYGODNIU: 
 

CZWARTEK 

17.00 – Różaniec o powołania ka-

płańskie i za powołanych. 
 

18.00 – Msza św. w intencji  

o powołania kapłańskie i zakonnei 

do Liturgicznej Służby Ołtarza 
 

PIĄTEK  

16.00 spowiedź dla dzieci 
 

16.30 Msza św. 
 

17.00 spowiedź dla młodzieży  

i dorosłych 
 

18.00 Msza św. 

Całonocna adoracja Najświętsze-

go Sakramentu. 
 

SOBOTA 

16.15 – Męski Różaniec 
 

19.00 – Nabożeństwo wynagra-

dzające 
 

NIEDZIELA 

12.00 – Msza św. w int. o rozwój 

życia duchowego i religijnego  

w naszej parafii. 
 

17.00 – Nieszpory i zmiana ta-

jemnic różańcowych 

 

 

 
 

 

 

 

Parafia Rzymskokatolicka  

p.w. Trójcy Przenajświętszej 
 

adres: Ofiar Katynia 57, 

 37-450 Stalowa Wola; 

 parafia.sw@gmail.com;  


