
 

 

 

 
 
 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
DRUGA NIEDZIELA ADWENTU                                                                             50 (311) 4 GRUDNIA 2022R. 
 

(do użytku wewnętrznego) 
 

 
 

Słowa Ewangelii według Świętego Mateusza 
Nawracajcie się, bo bliskie jest królestwo niebieskie 
 

W owym czasie pojawił się Jan Chrzciciel i głosił na Pustyni 
Judzkiej te słowa: «Nawracajcie się, bo bliskie jest królestwo 
niebieskie». Do niego to odnosi się słowo proroka izajasza, gdy 
mówi: «Głos wołającego na pustyni: Przygotujcie drogę Panu, 
dla Niego prostujcie ścieżki!» 
Sam zaś Jan nosił odzienie z sierści wielbłądziej i pas skórzany 
około bioder, a jego pokarmem były szarańcza i miód leśny. 
Wówczas ciągnęły do niego Jerozolima oraz cała Judea i cała 
okolica nad Jordanem. Przyjmowano od niego chrzest w rzece 
Jordan, wyznając swoje grzechy. A gdy widział, że przychodziło 
do chrztu wielu spośród faryzeuszów i saduceuszów, mówił im: 
«Plemię żmijowe, kto wam pokazał, jak uciec przed nadchodzą-
cym gniewem? Wydajcie więc godny owoc nawrócenia, a nie my-
ślcie, że możecie sobie mówić: „Abrahama mamy za ojca”, bo 
powiadam wam, że z tych kamieni może Bóg wzbudzić dzieci 
Abrahamowi. Już siekiera jest przyłożona do korzenia drzew. 
Każde więc drzewo, które nie wydaje dobrego owocu, zostaje wy-
cięte i wrzucone w ogień. Ja was chrzczę wodą dla nawrócenia; 
lecz Ten, który idzie za mną, mocniejszy jest ode mnie; ja nie je-
stem godzien nosić Mu sandałów. On was chrzcić będzie Du-
chem Świętym i ogniem. Ma on wiejadło w ręku i oczyści swój 
omłot: pszenicę zbierze do spichlerza, a plewy spali w ogniu nie-
ugaszonym». 
 



PROSTUJCIE  

ŚCIEŻKI DLA PANA 
 

W Adwencie mamy wyprostować 

drogi swojego życia tak, aby nie 

prowadziły na manowce, ale ku 

spotkaniu z Chrystusem, który 

jest naszym Zbawicielem. Mamy 

usunąć ze swojego życia wszel-

kie pagórki pychy, egoizmu i te-

go wszystkiego, co czyni nas 

niewolnikami grzechu. Nie moż-

na bowiem ciągle uciekać przed 

tym, co boli i czego się wstydzi-

my. Kto tak postępuje, nigdy nie 

zazna spokoju. Nawrócenie, 

przemiana siebie, to duży wysi-

łek, ale warto go podjąć, aby 

„być czystym i bez zarzutu na 

dzień Chrystusa”.  
 

 

Drodzy Bracia i Siostry,  

Kochani Parafianie  
 

Już za tydzień w naszej Parafii re-

kolekcje adwentowe – bezpośred-

nie przygotowanie duchowe do 

świąt Bożego Narodzenia.  Istnieje 

wielkie zagrożenie, że nasze co-

dzienne zabieganie i zapatrzenie 

się w telewizor i telefon, jak w in-

ne lata, przysłoni nam istotę czasu 

w którym obchodzimy pamiątkę 

Narodzenia Jezusa Chrystusa – 

naszego Zbawiciela.  
 

 

Jednym z najważniejszych zwy-

czajów w tradycji religijnej na 

polskiej ziemi jest pamięć, w tych 

dniach, o zmarłych, którzy odeszli 

z tego świata w minionym roku. 

Zostawiamy także puste – wolne 

miejsce przy stole wigilijnym dla 

samotnych i opuszczonych. Czy to 

tylko zwyczaj i pobożna tradycja, 

którą wypełniamy bez głębszej re-

fleksji?  

W dniach, w których przygotowu-

jemy się na narodzenie Jezusa 

Chrystusa w naszych sercach  

i domach, warto przyjrzeć się głę-

biej w staropolskiej tradycji chrze-

ścijańskiej i zapytać jeszcze raz: 

jak możemy pomóc tym, którzy 

już nie zasiądą z nami do stołu 

wigilijnego, nie przeżyją z nami 

kolejnego Bożego Narodzenia  

i kolejnego Nowego Roku? 

Pomoc jaką możemy dać naszym 

kochanym zmarłym to:  

- przede wszystkim ofiara Mszy 

świętej, której nie można niczym 

zastąpić. 

- przyjęcie i ofiarowanie cierpie-

nia. Każde cierpienie fizyczne  

i duchowe ofiarowane za zmar-

łych przynosi im ulgę. 

- różaniec stanowi skuteczny śro-

dek pomocy tym, których kocha-

my. Przez modlitwę różańcową co 

dzień wiele dusz zostaje wyba-

wionych, a żywi otrzymują łaskę. 

 

SŁOWO KS. PROBOSZCZA 
 

 



- odprawianie Drogi Krzyżowej 

również może przynieść wielką 

ulgę. 

- zyskiwanie odpustów. Są one 

przyznaniem im zadośćuczynie-

nia, które złożył Jezus Chrystus 

Ojcu Niebieskiemu. Jest okrucień-

stwem, nie używać skarbów Ko-

ścioła dla dusz, które kochamy. 

Gdzieniegdzie ustaje powoli zwy-

czaj modlitw odpustowych. Nale-

ży zdobywać odpusty dla dusz 

czyśćcowych. 

- Jałmużny i dobre uczynki, 

zwłaszcza na misje. 

- Palenie świec także pomaga du-

szom czyśćcowym, ponieważ naj-

pierw jest to akt pamięci i miłości. 

Poświęcone z wiarą światło po-

siada dużą wartość dla dusz 

czyśćcowych.   

- Kropienie wodą święconą rów-

nież łagodzi cierpienia.   
 

Drodzy Bracia i Siostry Kochani 

Parafinie – Boże Narodzenie  

i Adwent, który nas przygotowuje 

do tych uroczystości są doskona-

łym okazjami do odnowienia wia-

ry i prawdziwych - świątecznych 

i codziennych prezentów, jakie 

możemy ofiarować żywym  

i zmarłym – tym których kochamy 

i którzy potrzebują naszej pamięci 

i ofiary. Gwiazdka, Mikołaj, kie-

dyś tzw. Dziadek Mróz - to piękne 

i cudowne zwyczaje, ale są tylko 

raz do roku i ograniczają się czę-

sto do szeleszczących świecidełek 

i zabawek. My chrześcijanie, 

przyjmujemy od Chrystusa naj-

większy dar – ZBAWIENIE,  

i tym darem z wiarą - korzysta-

jąc z sakramentów - możemy 

dzielić się niemal codziennie  

z bliźnimi. Podzielenie się świą-

tecznym opłatkiem to za mało.   
  

Wasz Proboszcz  

 

 

 

 

DRUGA NIEDZIELA  

ADWENTU 
 

Druga niedzie-

la Adwentu 

przybliża nas 

do punktu 

kulminacyjne-

go, jakim będzie powtórne przyj-

ście na świat Jezusa Zbawiciela. 

Słowo Adwent pochodzi z łaciny 

i oznacza właśnie „przyjście”. 

Prośmy więc, by Kościół głosząc 

Ewangelię i sprawując sakramen-

ty przygotował drogę dla Pana do 

naszych serc, abyśmy przygoto-

wali drogę dla Pana przez swe 

nawrócenie, aby nasza adwento-

wa pokuta przygotowała drogę 

dla Pana, który przybywa, by 

przynieść nam zbawienie. Dzię-

kujmy Panu, że nas nie opuszcza, 

ale czeka, byśmy dla Niego przy-

gotowali drogę.  

 



 

 

 

 
 

Otwórz się,  
niebo pokryte chmurami, 

I Sprawiedliwy  
niech zejdzie z obłoków 

Jak deszcz ożywczy,  
co zwilży pustynię 

Każdego serca. 
 

 

 

WIELBI DUSZA 

MOJA PANA 
 

Fundamentem 

gmachu świętości  

i wielkości Naj-

świętszej Maryi 

Panny jest Niepo-

kalane Poczęcie.  

Dlatego Maryja z głębi wdzięcz-

nego serca bezustannie powtarza; 

"Wielbi dusza moja Pana, gdyż 

wielkie rzeczy uczynił mi 

Wszechmocny". Wzywa również 

wszystkie rozumne stworzenia do 

wspólnego z Nią dziękczynienia; 

zwłaszcza, że łaskę tę otrzymała 

nie tylko dla siebie, ale i dla nas, 

dla naszego zbawienia. Więc 

mówi: "Uwielbiajcie ze mną Pa-

na".  

 

5 GRUDNIA 
św. Saba Jerozolimski, 

biskup 
bł. Filip Rinaldi,  

prezbiter 
 

6 GRUDNIA 
św. Mikołaj, biskup 

 

7 GRUDNIA 
św. Ambroży,  

biskup i doktor Kościoła 
 

8 GRUDNIA 
Niepokalane Poczęcie Naj-

świętszej Maryi Panny 
 

9 GRUDNIA 
św. Leokadia,  

dziewica i męczennica 
św. Piotr Fourier,  

prezbiter 
 

10 GRUDNIA 
św. Grzegorz III,  

papież 
Najświętsza Maryja Panna 

Loretańska 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

WSPOMNIENIA LITURGICZNE 

W TYM TYGODNIU 
 

 

 
 

INTENCJA ZA MIASTO  
STALOWA WOLA 

 

grudzień: Za ubogich i ludzi 
dobrej woli 

 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GODZINA ŁASKI 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

W czwartek – 8 grudnia będzie-

my przeżywać uroczystość Nie-

pokalanego Poczęcia Najświęt-

szej Maryi Panny.  

W tym dniu w godzinach od 

12.00 -13.00 przypada „Godzina 

łaski dla świata”. Łączy się ona  

z objawieniem Maryi, w Monti-

chiari, we Włoszech. Orędzie 

Matki Bożej jest wezwaniem do 

modlitwy, zadośćuczynienia  

i pokuty za tych, którzy przeży-

wają kryzys wiary, za osoby kon-

sekrowane i kapłanów, którzy 

odchodzą i otwarcie walczą  

z Kościołem.  

 

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 Apostołów. 

Sakrament bierzmowania jest 

naszą Pięćdziesiątnicą.  

W chwili bierzmowania zstępuje 

na nas Duch Święty, udzielając 

nam swoich darów. Katecheta 

przygotowujący dzieci do bie-

rzmowania, tłumaczył im, 

dlaczego ich życie zmieni się na 

zawsze, skoro przyjmą Ducha 

Świętego: „Nie będziecie już 

mogli kłamać rodzicom ani 

podkradać cukierków ze sklepu, 

ani dokuczać młodszemu rodze-

ństwu. 

Teraz w waszych głowach 

odezwie się głos Ducha Świętego, 

który powie ‘STOP’, kiedy tylko 

będziecie chcieli zrobić coś złego. 

 

W KATOLICKIM 
KALENDARZU 

 

Gdy w Barbarę pada - 
ostrą zimę zapowiada. 

(4.12) 
 

Święty Ambroży 
zimy przysporzy. 

(7.12) 
 
 

 

 

CZYTAMY KATECHIZM (54) 

) 
 

 

 



W ten sposób zaczniecie nad sobą 

panować.” To jest pewien obraz. 

Kiedy trener wysyła na boisko 

piłkarza, kładzie mu rękę na 

ramieniu i daje mu ostatnie 

wskazówki.  

W ten sposób można zobrazować 

bierzmowanie. Zostaje na nas 

położona ręka. Wchodzimy na 

„boisko życia”. Dzięki Duchowi 

Świętemu wiemy, co mamy robić.  

Czujemy Jego pomoc. On nigdy 

nas nie zawiedzie. Musimy tylko 

chcieć i Go słuchać.  

(ks. Dariusz Kielar) 

 

 

 

 

 

 

 
 

Akcja Katolicka rozprowadza 

świece Caritas w ramach akcji 

Wigilijnego Dzieła Pomocy Dzie-

ciom, które na stałe wpisała się  

w przygotowania do Świąt Boże-

go Narodzenia. Tegorocznym ha-

słem są słowa: Świeca, która two-

rzy Polską Wigilię. Świece z logo 

Caritas, które zapala się w czasie 

Wigilii i stawia na świątecznym 

stole są wyrazem naszej pamięci  

o osobach potrzebujących. W tym 

roku ofiara na świece wynosi 10 

zł. Składamy serdeczne Bóg za-

płać za każdy dar serca.  

 

Zawierzenie Jezusowi przez Ma-

ryję jest codzienną drogą życia  

w łasce sakramentów spowiedzi  

i komunii świętej, pełnego udzia-

łu w Eucharystii i adoracji Naj-

świętszej Obecności Jezusa  

w Najświętszym Sakramencie. 

Jest drogą do przemiany serca, do 

uzdrowienia serca i duszy. Jest 

odpowiedzią na najważniejsze 

pytania o życie i śmierć, miłość  

i cierpienie. Jest codziennym od-

najdywaniem sensu życia i śmie-

rci, miłości i cierpienia w zawie-

rzeniu Jezusowi.  

BK      

 

 

 

SZTAFETA MODLITWY 
 

 

 

 

 

Zachęcamy Parafian do wspar-

cia modlitewnego i do aktywne-

go włączenia się w „Sztafetę 

modlitwy”. Wzajemna modli-

twa umacnia, wydaje obfite 

owoce i jednoczy parafialną 

wspólnotę. W tym tygodniu 

módlmy się w intencjach miesz-

kańców ulicy Ofiar Katynia 33. 

 

 

ABC ZAWIERZENIA JEZUSOWI (3) 
 

 

 



REKOLEKCJE 

ADWENTOWE  
 

11 – 13 GRUDNIA 2022 R. 
 

NIEDZIELA  

11 GRUDNIA 
7.00 – Msza św. – nauka ogólna 

9.00 – Msza św. – nauka ogólna  

i nauka dla młodzieży 

10.30 – Msza św. – nauka ogólna 

11.00 – DPS – Msza św. z nauką 

12.00 – Msza św. – nauka ogólna 

i dla dzieci 

13.00 - Konferencja dla 

małżeństw 

16.00 – Msza św. – nauka ogólna 

18.00 – Msza św. – nauka ogólna 
 

PONIEDZIAŁEK   

12 GRUDNIA 
6.00 – Msza św. – nauka dla 

dorosłych 

8.00 – Msza św. – nauka dla 

dorosłych 

15.30 – DPS – Msza św. z nauką 

18.00 – Msza św. – nauka dla 

dorosłych 

19.00 – konferencja dla 

młodzieży 
 

WTOREK  

13 GRUDNIA 
6.00 – Msza św. – nauka dla 

dorosłych 

8.00 – Msza św. – nauka dla 

dorosłych 

15.30 – DPS – Msza św. z nauką  

i spowiedź 

18.00 – Msza św. – nauka dla 

dorosłych - zakończenie 

rekolekcji 

19.00 – Nauka stanowa dla 

mężczyzn 
 

SPOWIEDŹ ŚW.  – (wtorek) 

od godz. 9.00 – 12.00 

od godz. 15.00 – 17.30. 

 

 

 

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 

 

 



CHOINKA Z SERCEM 
 

W Adwencie mamy okazję do do-

brych uczynków w ramach akcji 

Drzewko Bożonarodzeniowe, pod 

którym parafianie mogą składać 

dary dla osób i rodzin najbardziej 

potrzebujących. Prosimy znajdu-

jących się w trudnej sytuacji mate-

rialnej o zgłaszanie najpilniej-

szych potrzeb i adresów do kance-

larii parafialnej.  

 

 

 
 

WYCIĄGNIJ WTYCZKI 
 

Wyciągnij 

wtyczki. Wy-

łącz telewi-

zor, radio, 

komputer, te-

lefon. Przestań wchłaniać kłam-

stwa i strach.  

Nie słuchaj, nie czytaj i nie oglą-

daj. Wiadomości o zarazach, woj-

nach, katastrofach, kryzysach  

i głodach.  

Zacznij żyć w ciszy. W ciszy serca 

odkryj swój głód. Głód prawdy, 

dobra i piękna.  

Jezus Chrystus Jest Źródłem 

prawdy, dobra i piękna.  

Jezus Chrystus jest Prawdą, Drogą 

i Życiem.  

Jezus Chrystus jest prawdziwie 

Obecny w każdej Eucharystii.  

Jezus Chrystus jest prawdziwie  

i całkowicie Obecny w Najświęt-

szym Sakramencie.  

BK     

 

 
 

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 

 

 

 

MINI QUIZ 
 

Która postać jest prawdziwa? 

 

 

 
 

 

 

 

Parafia Rzymskokatolicka  

p.w. Trójcy Przenajświętszej 
 

adres: Ofiar Katynia 57, 

 37-450 Stalowa Wola; 

 



 

 

 

 

 


