
OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE 
Poniedziałek 17.12 Dzień Powszedni 
1530 Zofię Pobocha (1 r. śm.) z int. rodziny 
1600  Czesławę, Bolesława Jędrochów, Helenę Nowak z int. córki z rodziną 
Wtorek  18.12 Dzień Powszedni 
 700 + za parafian  
1600 + Stanisława Machulskiego z int. żony z dziećmi 
Środa  19.12 Dzień Powszedni 
1530 + za parafian  
1600 + Zofię, Stefana Dziewięckich z int. syna z rodziną   
Czwartek 20.12 Dzień Powszedni 
700 +  za parafian 
Piątek  21.12 Dzień Powszedni 
700 + (r. śm.) Józefa Jana Pragnącego 
730 + Edwarda Śmietanę, Stefana Gubałę (28 r. śm.) z int. rodziny 
Sobota  22.12 Dzień Powszedni 
1500  
1600  
1700  
Niedziela  23.12 IV Niedziela Adwentu 
800 + Karola, Władysława Tetelewskich, Zofię, Henryka, Włodzimierza Lechów z int. Te-
telewskich 
1000 1) + Józefa Plewę, Piotra, Leonię Kurtków z int. Kurtków 
        2) + Apolonię, Stanisława, Helenę, Henryka, Antoniego Puchałów z int. wnuczki Elż-
biety 
1200 + Antoninę Buras (2 r. śm.) z int. wnuczki Magdaleny Mazur z rodziną 
1530 + Jana Sochę z int. Sochowej 
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Słowa błogosławionych… 
„Adwent nie tylko ukazuje 
przyjście do nas Boga.(…) 
Droga do Boga jest nade 
wszystko drogą sumienia i mo-
ralności. Tą drogą prowadzą 
człowieka przykazania. (…) 
Droga do Boga polega nie tylko 
na zachowaniu przykazań, lecz 
na głębszym oczyszczeniu du-
szy z przywiązania do grzechu, 
do pożądliwości i do namiętno-
ści.”                /bł. Jan Paweł II/  
„Radość to modlitwa; radość to 
siła; radość to miłość, to sieć 
miłości, w którą można łowić 
dusze. ‘Radosnego dawcę mi-
łuję Bóg’ (2Kor 9,7). Ten daje 
najwięcej, kto daje z radością.”  
     /bł. Matka Teresa z Kalkuty/ 

Pan jest blisko! O nic się już zbytnio 
nie troskajcie, ale w każdej sprawie 
wasze prośby przedstawiajcie Bogu 

Słowo Boże na dziś… 
Czytania:      So 3,14-18a     /     Flp 4,4-7     Ewangelia:     Łk 3,10-18 
„Pytały go tłumy: Cóż więc mamy czynić? On im odpowiadał: Kto ma dwie suknie, niech 
[jedną] da temu, który nie ma; a kto ma żywność, niech tak samo czyni. Przychodzili także 
celnicy, żeby przyjąć chrzest, i pytali go: Nauczycielu, co mamy czynić? On im odpowiadał: 
Nie pobierajcie nic więcej ponad to, ile wam wyznaczono. Pytali go też i żołnierze: A my, co 
mamy czynić? On im odpowiadał: Nad nikim się nie znęcajcie i nikogo nie uciskajcie, lecz 
poprzestawajcie na swoim żołdzie. Gdy więc lud oczekiwał z napięciem i wszyscy snuli do-
mysły w sercach co do Jana, czy nie jest Mesjaszem, on tak przemówił do wszystkich: Ja 
was chrzczę wodą; lecz idzie mocniejszy ode mnie, któremu nie jestem godzien rozwiązać 
rzemyka u sandałów. On chrzcić was będzie Duchem Świętym i ogniem. Ma On wiejadło  
w ręku dla oczyszczenia swego omłotu: pszenicę zbierze do spichlerza, a plewy spali  
w ogniu nieugaszonym. Wiele też innych napomnień dawał ludowi i głosił dobrą nowinę.” 
 
 
 
 

 

Za ewentualne zmiany Zespół Redakcyjny nie ponosi odpowiedzialności. Prosimy  
o uważne słuchanie ogłoszeń duszpasterskich. 
 

 

† W ostatnim czasie z naszej wspólnoty parafialnej pożegnaliśmy śp. Elżbietę Dale-
szak z Kowali, która odeszła do domu Ojca. Niech odpoczywa w pokoju † 

Ekstra… 
× 17.12 - Dzień bez Przekleństw 
× 18.12 - Międzynarodowy Dzień Migrantów 
× 20.12 - Dzień Ryby 



A w parafii… 
▪ Dziś przeżywamy III Niedzielę Adwentu, nazywaną Niedzielą Gaudete. Nazwa pochodzi od 
pierwszego słowa antyfony na wejście “Gaudete in Domino” (czyli “radujcie się w Panu”). 
Niedziela “Gaudete” to swego rodzaju obwieszczenie bliskości Zbawiciela, co stanowi jedno-
cześnie zaproszenie do radości. W tą niedzielę obowiązuję różowy kolor ornatu, zastępowal-
nie można używać fioletowego. Z tego powodu w wieńcu adwentowym przed ołtarzem w na-
szym kościele dziś świeci się świeca z różową wstążką. 
▪ W ubiegłą środę w naszej parafii odbyła się spowiedź adwentowa. Na każdej mszy świętej 
kazanie głosił ojciec franciszkanin z Chęcin.  
▪ Przypominamy o możliwości zakupu w zakrystii świecy wigilijnej i opłatka. 
W poszukiwaniu… 
III Niedziela Adwentu, dla wielu z nas dość szyb-
ko minęły dwa tygodnie Adwentu. A czy zdążyli-
śmy się już zacząć przygotowywać do świąt? Ma-
ryja z Józefem dwa tysiące lat temu udali się na 
spis ludności. Szukając miejsca na nocleg pukali 
zapewne nie tylko do gospody ale być może także 
do kilku innych miejsc, niestety nikt ich nie przyjął. 
Musieli samotnie udać się do stajenki. Tam dopie-
ro przyszli do nich mędrcy i pasterze. Co w tym 
niezwykłego? Chrystus po dziś dzień przychodzi 
do nas, przynoszony przez kapłanów. To od nas 
zależy czy otworzymy drzwi serca, czy nie bę-
dziemy mieć dla Niego miejsca.                      /KK/ 

Znalezione… 
Bracia: Kto skąpo sieje, ten skąpo i zbie-
ra, kto zaś hojnie sieje, ten hojnie też 
zbierać będzie. (2 Kor 9, 6) Miarą na-
szych ludzkich stosunków jest hojność  
w dawaniu dobra, życzliwości, zrozumie-
nia, miłości. Ludzie, z którymi żyjemy, 
potrzebują hojności naszego dobrego 
działania i uczuć i my ich potrzebujemy 
od innych. Wszyscy potrzebujemy,  
a możliwości wzajemnego ubogacania 
się dobrem mamy wręcz nieograniczone. 
Zawsze można więcej dawać, być lep-
szym. Dobro zaś ma to do siebie, że się 
udziela, że rodzi dobro. Miarą wielkości 
człowieka jest dobro jakie świadczy in-
nym, hojność w dawaniu dobra. Praw-
dziwie hojnym nie jest jednak ten, kto 
wprawdzie dużo daje, ale czyni to tylko 
dlatego, by go ludzie widzieli i chwalili. 
Prawdziwa hojność jest nieobłudna, bez-
interesowna, nie spodziewa się żadnej 
nagrody ze strony obdarowanej osoby. 
Nie jest to łatwa cnota. To wielka sztuka, 
której trzeba się długo uczyć, a przede 
wszystkim długo praktykować. 
                                              /za: deon.pl/ 

Porzekadła… 
« Mroźny grudzień, wiele śniegu, żyzny roczek 
będzie w biegu. 
« Gdy w adwencie szadź na drzewach się poka-
zuje, to rok urodzajny nam zwiastuje. 
« Jak w zimie piecze, to w lecie ciecze. 
« Na świętego Dominika wszędzie śpiew ptactwa 
zanika.  
« Dzień świętego Makarego pewnie przepowiada, 
czy we wrześniu pogoda, czy też ciągle pada. 
« Na święty Tomasz dzień się z nocą sili, mniej 
nocy, więcej dnia będzie po chwili. 

Zakonnie… 
Orionistki – składają dodatkowy, czwarty ślub miłości, którym zobowiązują się do osobistego 
i wspólnotowego świadczenia miłości, poświęcając swe życie doprowadzaniu do poznania  
i umiłowania Jezusa Chrystusa, Ojca Świętego i Kościoła. Formacja w zgromadzeniu prowa-
dzona jest według metody św. Jana Bosko, jej główne elementy to: akceptacja siebie samej, 
akceptacja innych osób w ich różnorodności i z ich brakami, akceptacja sytuacji, dojrzała mi-
łość każdego człowieka, przyjmowanie i obdarowywanie przebaczeniem. Siostry współpracu-
ją m.in. z księżmi orionistami w Hospicjum Boskiej Opatrzności w Wołominie i w zakładzie 
wychowawczym dla chłopców w Warszawie. Pracują także w państwowym zakładzie opieki 
społecznej w Trzcińsku Zdroju. Zgromadzenie założył w 1915 r. we Włoszech bł. Alojzy Orio-
ne, w Polsce istnieje od 1932 r. W ramach wspólnoty zakonnej istnieje gałąź niewidomych 
sióstr adoratorek Najświętszego Sakramentu, które swe modlitwy i cierpienia ofiarowują za 
papieża i Kościół, a brak wzroku za niewierzących. Pełna nazwa: Zgromadzenie Sióstr Ma-
łych Misjonarek Miłosierdzia.                                                                                    /za: ekai.pl/ 

Boży człowiek…  -  bł. Sebastian Maggi (16 grudnia) 
Urodził się około 1414 r. w starym 
szlacheckim rodzie gwelfów - zwo-
lenników władzy papieża. Mając 
piętnaście lat wstąpił w swym ro-
dzinnym mieście do dominikanów 
 i przyjął imię Sebastian. Wyróżniał 
się przywiązaniem do zasad, czysto-
ścią życia i gorliwością religijną. Stu-
dia ukończył w Padwie. Był jednym 
 z największych dominikańskich ka-
znodziejów swoich czasów. Wygła-
szał swoje nauki w Weronie, Padwie, 
Brescii, Bolonii i Piacencie. Wiele 
czasu i energii poświęcił też zrefor-
mowaniu lombardzkich klasztorów  
w Mantui, Brixen i Bolonii. W Medio-
lanie poza reformą sprawił, że klasz-
tor został przeniesiony i przebudo-
wany. W latach 1480-1483 oraz 
1495-1496 był generalnym wikariu-
szem prowincji lombardzkiej. Wtedy 
to papież Aleksander VI polecił, by 
Sebastian wystąpił przeciwko refor-
matorskim działaniom Hieronima 
Savonaroli, skierowanym przeciwko 

kurii rzymskiej. Zadanie to było trudne dla Sebastiana, bo był spowiednikiem Hieronima. Stąd 
też zawsze świadczył na korzyść Savonaroli, gdy ktoś zaatakował go jako człowieka. Seba-
stian Maggi był dobrym przełożonym: surowym wobec siebie, a łagodnym i cierpliwym wobec 
innych. W drodze na wizytację do jednego z klasztorów zachorował i zmarł w Genui 16 grud-
nia 1496 r. Modlitwa. Panie Ty dałeś bł. Sebastianowi łaskę rozpoznawania Twojej świętej 
woli, spraw byśmy i my potrafili podążać za Tobą do pełni szczęści. Amen. 
Zamyśl się… 
„Całe szczęście i pomyślność naszego 
życia zależy od dobrego użytku, jaki zro-
bimy z naszych namiętności.” 

 /Kartezjusz/  

Uśmiech… 
Umiera internetoholik, idzie do nieba. U wrót św. 
Piotr go pyta: - Zarejestrowałeś się?   - Nie...  - To 
jazda z powrotem na Ziemię! To się nazywa 
śmierć kliniczna... 

Coś dla ducha… 
„O błogosławieństwie” 

Usłyszał kiedyś w raju archanioł Gabriel, jak Bóg osobiście błogosławił jakiemuś człowiekowi 
na ziemi. To musi być jakiś ważny sługa Najwyższego albo mędrzec czy pustelnik, pomyślał 
sobie anioł, i z ciekawości zszedł na ziemię, aby odszukać owego wybrańca. Szukał i szukał, 
ale bez skutku. W końcu poprosił Boga o dokładny adres. Pan Bóg odpowiedział:  - Idź do tej, 
a tej wioski, a tam w małej świątyńce ujrzysz światło! Gabriel zrobił, jak Pan Bóg polecił.  
W świątyni zobaczył człowieka modlącego się przed jakimś bożkiem. Anioł wrócił czym prę-
dzej do nieba i oburzony wykrzyknął: Ależ Panie, Ty przecież nie będziesz patrzył łaskawym 
okien na bałwochwalcę! – Ja nie zwracam uwagi na to – odpowiedział Pan Bóg – że on mnie 
rozumie źle. Przecież na dobra sprawę nikt nie pojmie naprawdę mojej istoty. Nie patrzę więc 
na ducha, lecz na serce. A serce tego człowieka szuka mnie gorąco i dlatego jest mi tak bli-
skie.                                                                                                     /ks. Kazimierz Wójtowicz/  

 


