
OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE 
Poniedziałek 10.12 Dzień Powszedni 
1530 + Jerzego Kowalskiego z int. rodziny 
1600  + Genowefę Daleszak, wsp. Franciszka Daleszaka, Wawrzyńca Wójcika z int. syna 
Wtorek  11.12 Dzień Powszedni 
 700 za parafian  
1600 + Jana Wawrzeńczyka (4 r. śm.) z int. rodziny  
Środa  12.12 Dzień Powszedni 
800 + Ryszarda, Kazimierza Januszków, Genowefę Januszek, Anielę, Józefa Stachurów  
z int. Januszkowej  
1000 w int. Stanisławy 
1200 + Elżbietę Baś z d. Mai z int. uczestników pogrzebu z autokaru   
1600 + Mariannę, Mariana, Adama, Tomasza Kubickich, Stanisława Znoja z int. Włady-
szewskich   
Czwartek 13.12 św. Łucji, dziewicy i męczennicy (wsp. obowiązkowe) 
1530 + w int. Stanisławy  
1600  + Stanisława i Genowefę Stachurów z int. córki z rodziną 
Piątek  14.12 św. Jana od Krzyża, prezbitera i doktora Kościoła (wsp. obowiązkowe) 
1530 + Celinę Więcek z int. córki z rodziny 
1600 + Stanisława Znoja (2 r. śm.) z int. Znojowej 
Sobota  15.12 Dzień Powszedni 
700 za parafian 
1600 + Kazimierę Kowalską (2 r. śm.) z int. rodziny 
Niedziela  16.12 III Niedziela Adwentu  
800 + Piotra Pobochę z int. żony z dziećmi 
1000 + Eugeniusza, Piotra, Mariana Prędotów, ks. Edwarda Nowaka, Józefę, Stefana, Ma-
riana Nowaków z int. rodziny 
1200 + Stanisława Zawadzkiego (r. śm.) z int. bratanicy 
1530 + Władysława Domagałę, Mariana, Marię, Ignacego Bentkowskich, Józefa Bentkow-
skiego, zm. z rodziny Domagałów, Tkaczów z int. rodziny 
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Niech się otworzą  
niebiosa już dziś.  

Maranatha wołamy  
Panie Jezu przyjdź! 

Maranatha wołamy wszyscy! 

Słowo Boże na dziś… 
Czytania:  Ba 5,1-9  
                   Flp 1,4-6.8-11 
Ewangelia: Łk 3,1-6 
„Było to w piętnastym roku 
rządów Tyberiusza Cezara. 
Gdy Poncjusz Piłat był na-
miestnikiem Judei, Herod te-
trarchą Galilei, brat jego Filip 
tetrarchą Iturei i kraju Tra-
chonu, Lizaniasz tetrarchą 
Abileny; za najwyższych ka-
płanów Annasza i Kajfasza 
skierowane zostało słowo 
Boże do Jana, syna Zacha-
riasza, na pustyni. Obcho-
dził więc całą okolicę nad 
Jordanem i głosił chrzest 
nawrócenia dla odpuszcze-
nia grzechów, jak jest napi-
sane w księdze mów proro-
ka Izajasza: Głos wołające-
go na pustyni: Przygotujcie 
drogę Panu, prostujcie 
ścieżki dla Niego! Każda do-
lina niech będzie wypełnio-
na, każda góra i pagórek 
zrównane, drogi kręte niech 
się staną prostymi, a wyboi-
ste drogami gładkimi!  
I wszyscy ludzie ujrzą zba-
wienie Boże.” 

Słowa błogosławionych… 
„Adwent zatem jest przygotowaniem do wielkiej i radosnej zmiany. Zmieni się radykalnie sy-
tuacja człowieka na świecie i dokona się owo „dobre dzieło”, które Pan „zapoczątkował”  
w człowieku. (…) Konieczną jest rzeczą, abyśmy rozumieli Adwent jako „dzieło Boże”, które 
dokonuje się w każdym z nas i w każdym z nas powinno osiągnąć swoją pełną miarę.” 

 /bł. Jan Paweł II/  
„Choć nie zawsze możemy dać wiele, to jednak zawsze możemy dać radość, która 
tryska z serca miłującego Boga. Dlatego bądźcie zawsze pełni radości.”  

/bł. Matka Teresa z Kalkuty/ 
 
 
 
 

 

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

Ekstra… 
× 09.12 -  Międzynarodowy Dzień Przeciwdziałania Korupcji 
× 10.12 -  Dzień Odlewnika 
× 11.12 -  Międzynarodowy Dzień Terenów Górskich 



A w parafii… 
▪ Dziś przeżywamy drugą Niedzielę Adwentu, zachęcamy do codziennego uczestniczenia  
w Roratach 
▪ W zakrystii można już zakupić opłatek oraz świece Wigilijnego Dzieła Pomocy Dzieciom. 
▪ Dziś w Polsce już po raz trzynasty obchodzony jest Dzień modlitwy i pomocy materialnej 
Kościołowi na Wschodzie. 

Znalezione… 
Kim właściwie On jest, że nawet wicher  
i jezioro są mu posłuszne? (Mk 4, 41) 
My, ludzie wierzący, chrześcijanie — jakże 
często podobni jesteśmy do uczniów Je-
zusa płynących z Nim w jednej łodzi. Do-
brze nam jest, gdy morze jest spokojne. 
Jezus może spokojnie spać w tyle łodzi. 
Nie jest nam potrzebny. Nasze morze jed-
nak też się czasem burzy. Najgorzej jest, 
gdy wicher przyjdzie nagle, gdy zło nas 
zaskoczy. Wtedy się rodzi niepokój, a gdy 
fale zła wzbierają tak, że już nic wiadomo, 
jak łódź opanować, przychodzi lęk i bez-
radność. Człowiek sam sobie nie radzi,  
a inni też pomóc nic potrafią. Zaczyna się 
paniczna walka z żywiołem, miotanie się  
w trosce o utrzymanie łodzi na rozszala-
łych falach. Zapomniał człowiek, że na je-
go łodzi jest Chrystus. Śpi, ale jest,  
a z Nim łódź zatonąć nie może. Niemal  
w ostatniej chwili zdesperowany żeglarz 
spostrzega spokojnie śpiącego w tyle łodzi 
Jezusa. Pyta: — Nauczycielu, nic Cię nie 

obchodzi, że giniemy? Człowiek robi Bogu wyrzut, zarzuca Mu obojętność, nieinteresowanie 
się ludzką niedolą. A Jezus nie wdaje się w polemikę z rozsierdzonym i pełnym lęku człowie-
kiem. Niczego nie tłumaczy, nie przekonywuje, że przecież jest i troszczy się o każdego, Je-
zus najpierw ucisza burzę. Dopiero potem, już w spokojnej atmosferze pyta: — Czemu tak 
bojaźliwi jesteście? Jakże wam brak wiary! Wasz lęk jest znakiem braku wiary, że gdzie ja 
jestem, tam żadna burza nie może wam zagrozić ani waszej łodzi przewrócić. Dlaczego tak 
bojaźliwi jesteśmy?                                                                                               /www.deon.pl/ 
Zakonnie… 
Ojcowie szensztaccy – Instytut Ojców Szensztackich jest częścią Międzynarodowego Ruchu 
Szensztackiego, został założony przez twórcę ruchu, o. Józefa Kentenicha w 1965 r., jako 
jego część centralna, kierownicza i inspirująca. Istotą duchowości Ruchu Szensztackiego jest 
przymierze miłości z Matką Bożą, w którym członkowie ruchu zmierzają do Jej Syna, a przez 
Jezusa Chrystusa w Duchu Świętym – do Ojca. W Polsce instytut istnieje od 1981 r. Zada-
niem ojców szensztackich jest kapłańska służba całemu ruchowi. Ojcowie odpowiedzialni są 
m.in. za specjalistyczne duszpasterstwo prowadzone w centrach szensztackich (głoszenie 
rekolekcji, konferencji, organizowanie spotkań, pielgrzymek itp.). Jednym z głównych celów 
instytutu i całego ruchu jest dążenie do zjednoczenia wszystkich apostolskich sił w Kościele  
i utworzenia światowego związku apostolskiego. Część ojców poświęca się na całe życie lub 
też na pewien czas kontemplacji, tworząc wewnątrz instytutu gałąź ojców adoracji. W instytu-
cie istnieje nadto forma życia eremickiego. Pełna nazwa: Instytut Ojców Szensztackich 
(ISChP).                                                                                                                    /za: ekai.pl/ 

Boży człowiek…  -  św. Piotr Fourier (9 grudnia) 
Piotr Fourier urodził się 30 listopada 1565 r. w Mirecourt 
w Lotaryngii (Francja). Szczególnie czcił Najświętszą 
Marię Pannę. W wieku 20 lat wstąpił w Chamouoy, nie-
daleko rodzinnej miejscowości, do klasztoru kanoników 
regularnych. Swoją postawą pełną modlitwy i ascezy 
nie pasował do tego klasztoru, gdzie reguła była luźno 
traktowana. Zaproponowano mu trzy probostwa do wy-
boru, by się go pozbyć. Nie budzi zdziwienia to, że wy-
brał sobie plebanię w Matincourt. Było to miejsce, gdzie 
mieszkali ludzie o najniższych dochodach, a zepsucie  
i moralny upadek parafian wymagał od Piotra ciężkiej 
pracy. Piotr wiedział, że nieznajomość religii jest głów-
nym powodem niewiary i bezbożności w tej okolicy. 
Cieszył się takim posłuchem, że nawet gdy przychodził 
po swoich wiernych do karczmy, szli z nim bez oporu 
na nabożeństwa. W zdobywaniu dusz był nieprzejed-
nany. Odwiedzał zatwardziałych grzeszników, padając 
im do nóg z błaganiem o nawrócenie. Po upływie trzech 
lat jego parafia należała do wzorowych. Niestrudzony 
Piotr, nazywany "ojcem z Matincourt", nawrócił swoją 
świątobliwością i naukami tysiące niedowiarków i roz-
grzał wiarę obojętnych. W okolicy mieszało wielu rze-
mieślników. Aby im pomóc i ukrócić praktyki lichwiarzy, 

utworzył bank kredytowy bez odsetek. Walczył też z ogólną niewiedzą, tworząc bezpłatne 
szkoły dla chłopców. Nauką dziewcząt zajęły się siostry zakonne. Ten zakon był również jego 
dziełem. Zgłosiło się bowiem do niego kilka dziewcząt, które chciały żyć w dziewictwie i po-
święcić się Panu. Po zastanowieniu i konsultacji z innymi pobożnymi ludźmi, przepisał owym 
dziewicom regułę świętego Augustyna i nazwał je "Kongregacją Matki Bożej" (Notre-
Dame).Ostatnią Mszę św. odprawił w uroczystość Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Ma-
ryi Panny. Umarł dnia 9 grudnia 1640 r. Modlitwa. Boże Miłosierny spraw, abyśmy wzorem 
Twego kapłana, św. Piotra Fouriera, praktykowali dzieła miłosierdzia i zasłużyli sobie na wej-
ście do grona błogosławionych w Twoim Królestwie. Amen. 
Zamyśl się… 
„Nie ma lepszego sposobu po-
budzenia dobroci w ludziach, niż 
traktować ich tak, jakby byli do-
brymi ludźmi.”  

/Gustav Radbruch/ 

Uśmiech… 
Kiedy możesz powiedzieć, że masz naprawdę duży pro-
blem? Kiedy w dniu Sądu Ostatecznego stoisz w kolejce 
do Pana Boga tuż za Matką Teresą, a Bóg mówi do niej: - 
No cóż, córko, chyba wiesz, że można było zrobić nieco 
więcej ... 

Coś dla ducha… 
„O poznaniu Chrystusa” 

Między świeżo nawróconym na wiarę chrześcijańską a jego niewierzącym przyjacielem odby-
ła się następująca rozmowa: - Czy to prawda, że nawróciłeś się na wiarę Chrystusa? – Tak. – 
To musisz o Nim dużo wiedzieć; powiedz mi więc, w jakim kraju się urodził? – Nie wiem. – Ile 
miał lat, gdy umarł? – Nie wiem. – Ile wygłosił kazań? – Też nie wiem. – To naprawdę niewie-
le wiesz o Tym, do którego się przekonałeś!  - Masz rację. Wstyd mi, że o Nim tak mało wiem. 
Ale jedno wiem na pewno: jeszcze rok temu byłem pijaczyną, miałem pełno długów i moja ro-
dzina przeżywała ze mną męki. Dziś przestałem pić, nie mam żadnych długów i jesteśmy 
znów szczęśliwą rodziną. Wszystko to uczynił dla mnie Chrystus. Tyle wiem o Jezusie.  

/ks. Kazimierz Wójtowicz/  
 


