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I NIEDZIELA ADWENTU 
NOWY ROK LITURGICZNY 2018/2019 –  

„W MOCY BOŻEGO DUCHA” 

 

EWANGELIA  

(Łk 21,25 – 28.34-36) 

Jezus powiedział do swoich uczniów: Będą 

znaki na słońcu, księżycu i gwiazdach, a na 

ziemi trwoga narodów bezradnych wobec 

szumu morza i jego nawałnicy. Ludzie mdleć 

będą ze strachu, w oczekiwaniu wydarzeń za-

grażających ziemi. Albowiem moce niebios 

zostaną wstrząśnięte. Wtedy ujrzą Syna Czło-

wieczego, nadchodzącego w obłoku z wielką 

mocą i chwałą. A gdy się to dziać zacznie, na-

bierzcie ducha i podnieście głowy, ponieważ 

zbliża się wasze odkupienie. Uważajcie na 

siebie, aby wasze serca nie były ociężałe 

wskutek obżarstwa, pijaństwa i trosk docze-

snych, żeby ten dzień nie przypadł na was 

znienacka, jak potrzask. Przyjdzie on bowiem 

na wszystkich, którzy mieszkają na całej 

ziemi. Czuwajcie więc i módlcie się w każ-

dym czasie, abyście mogli uniknąć tego 

wszystkiego, co ma nastąpić, i stanąć przed 

Synem Człowieczym. 

 

ZAMYŚLENIA 

 

Ważny tydzień Adwentu 

 

Kolejny Adwent w Twoim życiu. 

Czas spokoju, zadumy, oczekiwania. Cze-

kamy na święta, na śnieg, na lepsze jutro. 

Czekamy na kolejną wypłatę, na podwyżki, 

na świątecznych gości. Można czekać  

z założonymi rękami, ale wtedy oczekiwanie 

się wydłuża, wloką się godziny - a nam się 

wydaje, że to minęła już wieczność.  

  Dzisiaj Jezus zaprasza Cię do twór-

czego oczekiwania na święta Bożego Naro-

dzenia. Jesteś zaproszony przez Trójjedynego 

Boga byś wziął się do roboty, do pracy nad 

sobą, byś opamiętał się, otrząsnął z tych na-

wyków i przyzwyczajeń, które szkodzą Tobie 

i bliźnim - byś chociaż próbował się ich po-

zbyć. Adwent to czas radosnego przygotowa-

nia do świąt, ale także przygotowania na spo-

tkanie z Bogiem w wieczności.  

  Weź do ręki Księgę Życia - Biblię, 

weź udział w rekolekcjach, pojednaj się  

z Bogiem, rodziną, znajomymi; zobacz  

w telewizji dobry film czy program, przeczy-

taj mądrą gazetę czy książkę, pojedź do kina 

czy teatru - zrób w czasie tego Adwentu coś 

pożytecznego, dobrego i mądrego. By nad-

chodzące święta były dla Ciebie radosne  

i były religijne, byś choć wtedy spotkał Boga.  

Niektórzy mają już swe postano-

wienia, niektórzy (wraz z dziećmi lub młod-

szym rodzeństwem), będą wędrować na Ro-

raty. W tym zaś tygodniu Adwentu mamy 

okazję do szczególnych przeżyć. 

Najpierw radosny dzień św. Miko-

łaja. Ożywa postać dobrego biskupa, który 

dzielił się z potrzebującymi. A my na pa-

miątkę tego chcemy siebie obdarowywać. 

Dzieci, ale pewnie i dorośli czekają na ten 

dzień. Czasem drobiazg od kogoś bliskiego 

przyniesie wiele radości. Nie zapomnijmy  

o tym dniu i naszych bliskich. 

Potem kolejna radość Adwentu – 

uroczystość Niepokalanego Poczęcia NMP 

/wręczenie medalików z wizerunkiem Niepo-

kalanej dzieciom klas trzecich SP/. To odkry-

cie duchowego piękna Maryi, która staje się 

zaproszeniem dla nas, abyśmy nie zaniedbali 

troski o swoje wnętrze. Ona jest wzorem, ale 

i wspomożycielką.  

Niech te dwa wydarzenia pomogą 

nam w umocnieniu adwentowej radości.                

         ks. Grzegorz Wolan 
 

 

GODZINA ŁASKI 

 

8 grudnia - od 12.00 do 13.00 
Matka Boża, (Roża Duchowna) objawiając 

się w Święto Niepokalanego Poczęcia, 8 

grudnia 1947 r, pielęgniarce Pierinie Gilli  

w Montichiari we Włoszech powiedziała: 

„Życzę sobie, aby każdego roku w dniu 8 

grudnia, w południe obchodzono Godzinę Ła-

ski dla całego świata. Dzięki modlitwie  

w tej godzinie ześlę wiele łask dla duszy  

i ciała. Będą masowe nawrócenia. Dusze za-

twardziałe i zimne jak marmur poruszone 

będą łaską Bożą i znów staną się wierne  

i miłujące Boga. Pan, mój Boski Syn Jezus, 

okaże wielkie miłosierdzie, jeżeli dobrzy lu-

dzie będą się modlić za bliźnich. Jest moim 

życzeniem, aby ta Godzina była rozpowszech-

niona. Wkrótce ludzie poznają wielkość tej 

Godziny łaski. Jeśli ktoś nie może w tym cza-

sie przyjść do kościoła, niech modli się  

w domu" (opis sceny objawienia poniżej). 

JAK ODPRAWIĆ GODZINĘ ŁASKI? 
  To szczególna godzina i dobrze bę-

dzie, jeśli zdołasz wykorzystać ją całą. 

Im więcej czasu spędzisz z Maryją, tym wię-

cej łask spłynie na ciebie i tych, których no-

sisz w sercu. Dlatego postaraj się oddać Nie-

pokalanej całą świętą godzinę. Jeżeli to nie-

możliwe, przybliż się do Jej Niepokalanego 

Serca na tyle czasu, na ile cię stać. Każda 

chwila, którą spędzisz przytulony do obiet-

nicy Matki Bożej, okaże się bezcenna! 

Przykład: 
W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. 

♥ ZACZNIJ OD PRZYPOMNIENIA SOBIE 

OBIETNIC MATKI NAJŚWIĘTSZEJ. 

Skup się na modlitwie i zapytaj siebie: „Co 

obiecuje mi Matka Najświętsza?”. Ona za-

pewnia, że Godzina Łaski „zaowocuje wie-

loma nawróceniami”. 

♥ PROŚ O ŁASKĘ NAWRÓCENIA DLA 

TYCH, KTÓRZY JEJ NAJBARDZIEJ PO-

TRZEBUJĄ. „Serca zatwardziałe i zimne jak 

ten marmur zostaną dotknięte Bożą łaską  

i staną się wiernymi czcicielami naszego 

Pana, i będą Go szczerze miłować (...)”. 

♥ PROŚ O TĘ ŁASKĘ DLA SIEBIE  

I NAJBLIŻSZYCH. „Przez to nabożeństwo 

uzyskacie wiele łask duchowych  

i cielesnych”. Nie bój się prosić o łaski - na-

wet największe! „Nasz Pan, mój Boski Syn, 
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Jezus, ześle swe przeobfite Miłosierdzie, je-

żeli dobrzy ludzie będą stale modlić się za 

swych grzesznych braci (...)”. 

♥ PROŚ O ŁASKĘ NAWRÓCENIA DLA 

GRZESZNIKÓW. „"Każdy, kto będzie mo-

dlić się w tej intencji i wylewał łzy pokuty, 

odnajdzie pewną drabinę niebieską, przez me 

macierzyńskie Serce będzie też miał zapew-

nioną opiekę i łaskę”. 

♥ A teraz PODZIĘKUJ ZA TĘ ŁASKĘ, 

KTÓRĄ CI DZIŚ MATKA NAJŚWIĘTSZA 

GWARANTUJE! W tym momencie możesz 

zacząć rozmawiać z Maryją modlitwami, 

które są najbliższe twemu sercu. 

♥ - WYZNAJ SWĄ WIARĘ W BOGA (Wie-

rzę w Boga), Wychwalaj Jego dobroć (np. 

Chwała na wysokości Bogu), 

Chwała na wysokości Bogu, a na ziemi pokój 

ludziom dobrej woli. Chwalimy Cię. Błogo-

sławimy Cię. Wielbimy Cię. Wysławiamy Cię. 

Dzięki Ci składamy, bo wielka jest chwała 

Twoja, Panie Boże, Królu nieba, Boże Ojcze 

wszechmogący. Panie, Synu Jednorodzony, 

Jezu Chryste, Panie Boże, Baranku Boży, 

Synu Ojca. Który gładzisz grzechy świata, 

przyjm błaganie nasze. Który siedzisz po pra-

wicy Ojca, zmiłuj się nad nami. Albowiem 

tylko Tyś jest święty. Tylko Tyś jest Panem. 

Tylko Tyś Najwyższy, Jezu Chryste. Z Du-

chem Świętym w chwale Boga Ojca. Amen. 

Odmów akt wiary: Wierzę w Ciebie, Boże 

żywy, w Trójcy jedyny, prawdziwy; Wierzę, 

coś objawił Boże, Twe słowo mylić się nie 

może. 

♥- ODMÓW RÓŻANIEC, przeplatając go 

aktami; Akt miłości: Boże, choć Cię nie poj-

muję, jednak nad wszystko miłuję. Nad 

wszystko, co jest stworzone, Boś Ty dobro 

nieskończone. Akt nadziei: Ufam, Tobie, boś 

Ty wierny, wszechmogący i miłosierny; Dasz 

mi grzechów odpuszczenie, łaskę i wieczne 

zbawienie. Akt żalu: Ach żałuję za me złości, 

jedynie dla Twej miłości. Bądź miłościw 

mnie grzesznemu, dla Ciebie odpuszczam 

bliźniemu. 

♥- ODDAJ SIĘ MARYI POD OPIEKĘ 

Akt zawierzenia Niepokalanemu Sercu Ma-

ryi, Królowej Polski: Niepokalana Matko Je-

zusa i Matko moja – Maryjo, Królowo Polski! 

Biorąc za wzór Błogosławionego Jana Pawła 

II mówię dziś: cały(a) jestem Twój(a). Two-

jemu Niepokalanemu Sercu zawierzam ca-

łego(ą) siebie, wszystko czym jestem; mój 

umysł, serce, wolę, ciało, zmysły, emocje, pa-

mięć, zranienia, słabości, moją przeszłość od 

chwili poczęcia, teraźniejszość i przyszłość 

wraz ze śmiercią cielesną – każdy mój krok, 

czyn, słowo i myśl. Twojemu Niepokalanemu 

Sercu zawierzam także moją rodzinę  

i wszystko, co posiadam. Tobie oddaję 

wszystkie moje prace, modlitwy i cierpienia. 

Ty najlepsza Matko chroń mnie i moich bli-

skich od Złego. Upraszaj nam łaski potrzebne 

do przemiany i uzdrowienia. Prowadź po dro-

gach życia i posługuj się nami do budowania 

Królestwa Twojego Syna Jezusa Chrystusa – 

jedynego Zbawiciela świata, od którego po-

chodzi wszelkie dobro, prawda i życie. 

Amen. 

Objawienie: 
8 grudnia bazylikę w Montichiari wypełniała 

rzesza ludzi, w tym bardzo liczni kapłani. Ko-

ściół był tak pełen, że Pierina z trudem do-

stała się do wnętrza. Uklękła na środku bazy-

liki i zaczęła odmawiać Różaniec. Nagle prze-

rwała pełnym zachwytu okrzykiem:  

„O, Matka Najświętsza!”. Zapanowała cisza. 

Pierina spoglądała na Maryję, która ukazała 

się jej na szerokich, białych schodach ozdo-

bionych białymi, czerwonymi i złotymi różami 

- symbolami czystości, wierności  

i świętości. Najpierw powtórzyła z uśmiechem 

słowa, które w 1858 r. wypowiedziała  

w Lourdes: „Jestem Niepokalanym Poczę-

ciem”, po czym uroczyście, z powagą  

i majestatem zaczęła zstępować po schodach. 

Po zejściu kilku stopni ogłosiła: „Jestem Ma-

ryja, pełna łaski, Matka mego Boskiego Syna 

Jezusa Chrystusa”. Znowu zeszła kilka 

stopni, by odezwać się raz jeszcze: „Przez 

swe przyjście do Montichiari chcę być znana 

jako Rosa Mystica. Jest mym życzeniem, by 

każdego roku, w dniu 8 grudnia, w południe, 

obchodzono godzinę łaski dla świata. Przez to 

nabożeństwo uzyskacie wiele łask duchowych 

i cielesnych. Nasz Pan, mój Boski Syn Jezus, 

ześle swe przeobfite miłosierdzie, jeżeli do-

brzy ludzie będą stale modlić się za swych 

grzesznych braci”. Matka Najświętsza popro-

siła, by przekazano Jej życzenie Papieżowi 

Piusowi XII, chce bowiem, aby Godzina Łaski 

dla świata była znana i rozpowszechniana na 

całym świecie. Wyjaśniła zasadę nabożeń-

stwa: „Jeśli ktoś nie może w tym czasie na-

wiedzić kościoła, a będzie modlił się w połu-

dnie w domu, ten także otrzyma za moim po-

średnictwem wiele łask. Każdy, kto będzie 

modlić się w tej intencji i wylewał łzy pokuty, 

odnajdzie pewną drabinę niebieską, przez me 

macierzyńskie Serce będzie też miał zapew-

nioną opiekę i łaskę”. W tym momencie 

Matka Najświętsza ukazała wizjonerce swe 

Serce, mówiąc: „Spójrz na to Serce, które tak 

umiłowało ludzkość, ale większość ludzi tylko 

rzuca w nie obelgami. Jeśli dobrzy i źli zjed-

noczą się w modlitwie, dostąpią przez to 

Serce miłosierdzia i otrzymają dar pokoju”. 

Maryja wyjaśniła: „Z powodu mego wsta-

wiennictwa Pan wciąż powstrzymuje czas 

wielkiej kary”. Zapewniła, że już przygoto-

wała dla swych dzieci morze łask. Jest ono dla 

tych, którzy „słuchają moich słów i zacho-

wują je w swoich sercach”.             ks. GW  

 

KĄTEM OKA 

 

Renifery św. Mikołaja 
  Pomagam ks. Grzegorzowi w akcji 

„I Ty możesz zostać Świętym Mikołajem”,  

w której zbiera słodycze i środki czystości dla 

Domu Dziecka w Strzyżowie. Należę do 

Róży Różańcowej i wśród jej członków udało 

mi się zebrać pieniądze na zakupy. Jedna 

dziewczyna Gosia, wpadła na pomysł, żeby 

każdemu dziecku napisać kartkę z życze-

niami. Ksiądz zdobył imiona i wiek dzieci  

i kartki już napisane. Inna koleżanka Monika, 

oprócz kartek zrobiła dla dzieci breloczki  

z ich imieniem i jakąś ładną myślą. W sumie 

kartki pisało 5 osób, którym bardzo dziękuję. 

Ksiądz ogłosił też w Parafii, że można zrobić 

paczkę dla konkretnego dziecka – zgłosiło się 

3 osoby. Opisuję wszystko tak dokładnie, bo 

pomyślałam sobie, że wystarczy mała iskra, 

zapalnik, który pociągnie za sobą łańcuch do-

brych uczynków. Wcale nie musi robić się 

wielkich rzeczy, wystarczą drobiazgi. Zresztą 

któż wie, może te drobiazgi tak naprawdę są 

wielkie.  

  Idąc przez miasto widzi się już 

Święta na całego. Przeraża komercja i jak 

ktoś mi ostatnio powiedział: zanim Święta się 

zaczną, to ja mam wrażenie, że już się skoń-

czyły. Tak, zmieniło się wiele, ale jedno po-

zostaje niezmienne – dobry duch Bożego Na-

rodzenia i jego siła w ludzkim sercu.  

  Adwent i okres Bożego Narodze-

nia, to czas pomagania. Są ludzie, dla których 

pomoc drugiemu, to zajęcie na 365 dni  

w roku. Inni robią to rzadziej, a jeszcze inni 

tylko wtedy, gdy po świecie chodzi Mikołaj. 

Dobrze więc, że jest taki czas, który budzi do 

działania nawet tych najmniej zaangażowa-

nych. 

  Nasze prezenty dla Domu Dziecka, 

to drobnostki i nie wiadomo na ile ucieszą 

dzieci. Myśląc o kartkach zastanawiałam się 

czego życzyć dziecku, które tak naprawdę 

marzy tylko o jednym. My jednak dajemy 

najpiękniejsze prezenty jakie mamy: miłe 

słowo, dobrą myśl, pamięć. Jeszcze więcej 

bierzemy dla siebie - radość z pomagania  

i wspólnej pracy rozsadza serce.  

  Jestem dumna ze wszystkich osób, 

które pomogły mnie i księdzu. Każdy z nas 

jest dzisiaj zabiegany i zapracowany, a jednak 

są momenty kiedy potrafimy się zatrzymać  

i zrobić coś ponad, coś dobrego. Praca jeszcze 

nieskończona, trzeba zrobić zakupy i zawieźć 

dzieciom. Jestem jednak pewna, że z tyloma 

reniferami w zaprzęgu Mikołaj na pewno 

zdąży ☺.                                     Jola 
 

DZIAŁALNOŚĆ PUBLICZNA  

MISTRZA Z NAZARETU (CZ. 1) 

 

„Zmartwychwstanie Jezusa Chrystusa rzu-

ciło całkowicie nowe światło na ostateczne 

przeznaczenie ludzi podległych konieczności 

śmierci. Ci, którzy opuszczają ten świat, nie 

zmierzają jedynie ku śmierci, lecz idą  

w kierunku Boga Żywego, w kierunku tego 

Słowa, które nie przemija. Idą w kierunku tej 

mocy, która jest niezniszczalna”. 

 (bł. Jan Paweł II, Rzym 14XI 1982 roku).  

 Jezus z Nazaretu, w czasie chrztu  

w Jordanie, otrzymanego od Jana Chrzciciela, 

ma 30 lat. Zostaje na Niego zesłany Duch 

Święty pod postacią gołębicy, a z nieba sły-

chać donośny głos: „Tyś jest Syn mój umiło-

wany, w Tobie mam upodobanie” (Łk3, 22). 

Tak rozpoczyna się okres publicznej działal-

ności Jezusa.  

 Przez trzy lata – aż do śmierci na 

drzewie Krzyża, którą poniósł w wieku 33 lat 

– Zbawiciel wiedzie życie wędrownego ka-

znodziei. Wiele jest osób, które przekonał do 

siebie i swojej nauki: „… natychmiast zosta-

wili sieci i poszli za Nim” (Mt4, 20); ale są  

i tacy, którym swoją działalnością i nauką się 

naraża. To dzięki tym drugim dochodzi do 
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procesu Jezusa i wydarzeń na Golgocie, które 

na pewno wszyscy dobrze znamy. Wróćmy 

jednak do początku….  

 Po dwóch ważnych wydarzeniach 

w życiu naszego Mistrza, a mianowicie po 

chrzcie i poście na pustyni Zbawiciel wraca 

do swego rodzinnego miasteczka Nazaret. 

Zbliża się święto – szabat, zgodnie  

z panującym zwyczajem wierni udają się na 

nabożeństwo do świątyni. Trwają uroczysto-

ści, gdy nadchodzi moment czytania Pisma 

Jezus rozwija Księgę proroka Izajasza i czyta: 

„Duch Pański spoczywa na Mnie, ponieważ 

Mnie namaścił i posłał Mnie, abym ubogim 

niósł dobrą nowinę, więźniom głosił wolność, 

a niewidomym przejrzenie; abym uciśnionych 

odsyłał wolnych, abym obwoływał rok łaski 

od Pana” (Łk4, 18-19). Po przeczytaniu frag-

mentu Księgi Izajasza Zbawiciel odkłada 

zwój Pisma i oznajmia zebranym:  „Dziś speł-

niły się te słowa Pisma, któreście słyszeli” 

(Łk4, 21).  

Słowa Jezusa zostają odebrane jako 

bluźnierstwo. Jak On, cieśla z pochodzenia, 

śmie obwoływać się Mesjaszem? Tłum cią-

gnie Pana na stok góry, aby Go zrzucić, jed-

nak Jezusowi udaje się uciec od nich. Po tym 

jak wrogo został przyjęty w swojej miejsco-

wości – następnym etapem jego działalności 

są okolice jeziora Genezaret.  

Powołanie pierwszych uczniów.  

 Jezus przechadzając się po piasz-

czystym brzegu jeziora Genezaret ujrzał 

dwóch rybaków – braci: Szymona i Andrzeja, 

jak będąc w łodzi zarzucali sieci. Rzekł do 

nich: „Pójdźcie za Mną, a uczynię was ryba-

kami ludzi” (Mt4, 19). Bracia, poruszeni sło-

wami Zbawiciela rzucają wszystko, i idą za 

Nim. Następnie w podobny sposób zostają 

powołani dwaj synowie Zebedeusza, a mia-

nowicie Jakub i Jan.  

 Wszyscy razem, Jezus i czwórka 

uczniów, udają się do Kafarnaum – wsi na 

północnym brzegu jeziora Genezaret. Wieś ta 

stanie się głównym ośrodkiem działalności 

Syna Bożego. Tutaj też mieszka Szymon, 

który jako drugie imię otrzyma Piotr. Jezus 

podąża pieszo od miejscowości do miejsco-

wości, naucza, uzdrawia chorych, wyrzuca 

złe duchy, wskrzesza umarłych i udziela prze-

baczenia grzechów.  

 Nad jeziorem gromadzi się wokół 

Zbawiciela tłum ludzi. Jezus wchodzi do ło-

dzi Szymona Piotra, którego prosi, aby odbił 

nieco od brzegu, i naucza zgromadzonych 

nad wodą. Następnie poleca Szymonowi wy-

płynąć na jezioro i zarzucić sieci. Szymon 

spełnia polecenie Jezusa, choć poprzedniej 

nocy nie udało się nic złowić, ale tym razem 

jest inaczej, połów jest tak obfity, że sieci roz-

rywają się pod ciężarem ryb.  

 Na Apostołów zostają powołani 

oprócz Szymona, Andrzeja, Jana i Jakuba 

także: „... Filip i Bartłomiej, Tomasz i celnik 

Mateusz, Jakub, syn Alfeusza, i Tadeusz, Szy-

mon Gorliwy i Judasz Iskariota, ten, który Go 

zdradził” (Mt10, 3-4).  

Pierwszy cud. Niedługo po pierwszych wy-

stąpieniach Mistrz zostaje zaproszony razem 

z apostołami i Matką na wesele w Kanie Ga-

lilejskiej.  

Kiedy skończyło się wino, Maria 

prosi Syna o pomoc. Jezus nakazuje sługom, 

aby napełnili stojące obok stągwie wodą,  

i napełnili je aż po brzegi. Następnie dzbany  

z nowym napojem zostają przyniesione bie-

siadnikom. „... A gdy starosta weselny skosz-

tował wody, która stała się winem (...) – przy-

wołał pana młodego i powiedział do niego: 

Każdy człowiek stawia najpierw dobre wino, 

a gdy się napiją, wówczas gorsze. Ty zacho-

wałeś dobre wino aż do tej pory” (J2, 9-10). 

Weselnicy nie wiedzą nic o cudzie, który miał 

miejsce, dlatego tym bardziej dziwią się, że 

najlepsze wino zachowano na koniec uroczy-

stości. (cdn.)                        (x.) 

 

INTENCJE MSZY ŚW. 

 

 

NIEDZIELA 02.12 

7:00 1) + Janina Filip – od córki Agnieszki  

z rodziną 

2) Za Parafian 

10:00 1) + Władysław Prorok w 27 r. śm. 

2) ++ Stanisław i Anna Paszyna 

Poza parafią: + Józef Wójcik – od koleżanek 

i kolegów córki z pracy 

+ Iwona Borek – od przyjaciół 

+ Stanisław Klekot – od Paców z rodziną 

11:30 1) ++ Stanisław Orlof w 28 r. śm., Ce-

cylia Faber w 26 r. śm., Stanisław 

16:30 1) + Tadeusz Pac – greg. 

 

PONIEDZIAŁEK 03.12 

6:00 1) + Tadeusz Pac – greg. 

2) + Anna Borek – od brata Józefa z żoną 

17:00 1) ++ Helena, Jan Rozpara i zmarli  

z rodziny 

2) ++ Maria, Stanisław, Karol, Amelia 

Poza parafią: + Józef Wójcik – od koleżanek 

i kolegów córki z pracy 

+ Iwona Borek – od Janusza 

+ Stanisław Klekot – od Czajowej z rodziną 

 

WTOREK 04.12 

6:00 1) + Tadeusz Pac – greg. 

2) + Anna Borek – od Anny i Rafała Kocha-

nek 

17:00 1) ++ Barbara i Stanisław Bacior 

2) + Barbara Sobczak – z okazji imienin 

3) + Barbara Lepucka – z okazji imienin 

Poza parafią: + Józef Wójcik – od Jana i Ka-

tarzyny Wójcik z rodziną 

+ Iwona Borek – od pracowników Banku 

BPH 

+ Stanisław Klekot – od rodziny Klekot  

z Cieszk 

 

ŚRODA 05.12 

6:00 1) + Tadeusz Pac – greg. 

2) + Andrzej Syrek – od mamy 

17:00 1) W int. ofiarodawców 

2) Dziękczynna w 18 rocz. urodzin Julii 

Poza parafią: + Józef Wójcik – od Sołtysa  

i Rady Sołeckiej 

+ Iwona Borek – od pracowników Banku 

BPH 

+ Stanisław Klekot – od rodziny Uram  

z Umieszcza 

 

CZWARTEK 06.12 

6:00 1) + Tadeusz Pac – greg. 

2) + Andrzej Syrek – od mamy 

17:00 1) + Barbara Nawracaj 

2) O zdrowie i bł. Boże dla Marii i Łukasza 

oraz opiekę MBT 

Poza parafią: + Józef Wójcik – od Stowarzy-

szenia Społeczności Wiejskiej z Potakówki 

+ Iwona Borek – od grupy 1 z Tarnowca 

+ Stanisław Klekot – od sąsiadów Szurków 

 

PIĄTEK 07.12 

6:00 1) + Tadeusz Pac – greg. 

2) W int. górników, naftowców, emerytów, 

rencistów z kopalni Roztoki, o Boże bł.  

i opiekę św. Barbary 

17:00 1) + Józef Wietecha w 2 r. śm. 

2) + Andrzej Syrek – od siostry z rodziną 

Poza parafią: + Józef Wójcik – od OSP Pota-

kówka 

+ Iwona Borek – od grupy 1 z Tarnowca 

+ Stanisław Klekot – od rodziny Kurczbów  

z Krakowa 

 

SOBOTA 08.12 

UROCZYSTOŚĆ NIEPOKALANEGO 

POCZĘCIA NMP 

6:00 1) ++ Maria i Stanisław Skwarło 

11:30 1) Dziękczynna w 17 rocz. założenia 

Róży św. Jadwigi Królowej 

2) O zdrowie, bł. Boże dla Sióstr i ich rodzin 

z Róży NMP Niepokalanie Poczętej 

17:00 1) + Leon Hap w 10 r. śm. 

2) + Tadeusz Pac – greg. 

Poza parafią: + Józef Wójcik – od OSP Pota-

kówka 

+ Iwona Borek – od grupy 1 z Tarnowca 

+ Stanisław Klekot – od sąsiadów     

                                                                                                                                                                    
MODA NA BAJERY 

 

  Bajer to modny dodatek, ozdoba,  

a bajerancki znaczy efektowny. Okazuje się, 

że to słowo ma 187 synonimów, a pierwszy  

z brzegu to: nabierać, oszukiwać, szachro-

wać, wciskać ciemnotę. Tak mówi słownik 

wyrazów bliskoznacznych. Zadziwiająco pod 

tym względem jest bogaty nasz język! Ale to 

nie kończy się tylko na języku, życie przeko-

nuje nas, że jest inaczej. Bajery w modzie, 

niewinne, ale jak nas szokują np. irokezy  

u mężczyzn czy wygolone we wzory głowy, 

kucyki na samuraja czy upinane koczki. Na 

miano bajeru zasługują tatuaże /wzory na 

skórze/ jak się okazuje często niebezpieczne 

wręcz rakotwórcze dla skóry. Przykładów ba-

jeranckich ubiorów każdy z nas mógłby przy-

toczyć wiele: np. dżinsy z dziurami, wy-

myślne pęknięcia czy wyszarpania dumnie 

nosi nasza dzisiejsza młodzież. Dalej coraz to 

nowe modele telefonów, którymi od rana do 

wieczora można się bawić. Przykłady baje-

rów można mnożyć przyglądając się ulicy czy 

zawartości sklepów. Black Friday – wejdź, 

sprawdź, zniżki do -70%. Czy takie czarne 

piątki są potrzebne?  Czy udaje się wam unik-

nąć spontanicznych, zakupowych pokus? Ra-

dio, telewizja, wiele czasopism, reklamy  

w naszych skrzynkach pocztowych, jakże 

często nabierają i naciągają ! Telefony gdzie 
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panienka słodkim głosem zaprasza na pokaz, 

wystawę, darmowe produkty; dziwnym tra-

fem takie telefony otrzymują ludzie starsi. 

Rzeczywistość okazuje się inna: żadnej wy-

stawy nie było, a wyszkolony menadżer wci-

snął towar zupełnie niepotrzebny. Wycho-

dzimy z żalem żeśmy przepłacili i dali się 

zbajerować. Ludzie starsi łatwiej poddają się 

manipulacji. Po takim doświadczeniu stają się 

nieufni i lękliwi. Jaki z tego morał? W tym 

świecie musimy być czujni. Na koniec taki 

cytat z Internetu - jakiś młodzian na forum 

pyta: Co to znaczy bajerować dziewczynę? 

Kto mi wyjaśni?  - Młodzieńcze, takie bajero-

wanie ma akurat długą tradycję, zapytaj 

dziadka!                                           Teresa 

 

Ogłoszenia duszpasterskie 
 

1. Dzisiaj pierwsza niedziela Adwentu – roz-

poczynamy nowy rok liturgiczny. Adwent 

jest czasem oczekiwania na spotkanie ze Zba-

wicielem. Przez okres Adwentu szczególna 

akcja trzeźwościowa. Dzisiaj o 15:00 w na-

szym Sanktuarium będzie gościć św. Mikołaj 

– podarujmy dzieciom radość. Podpisane 

paczki możemy przynieść do zakrystii i św. 

Mikołaj będzie je rozdawał. Wróćmy do pięk-

nych tradycji sprawiania radości innym. Dzi-

siaj również zmiana tajemnic różańcowych  

o 16:00, we Wrocance o 8:30. Składka jest 

przeznaczona na cele diecezjalne.  

2. Roraty od jutra o g. 6:00, przed roratami 

Godzinki do Matki Bożej. Nowenna przed 

Uroczystością Niepokalanego Poczęcia NMP 

po Mszy św. wieczorowej; przez cały czas 

Nowenny zapraszamy do zapisywania się do 

Duchowej Adopcji. W każdą środę na Roraty 

zapraszamy dzieci i młodzież – po roratach 

zapraszamy ich do Domu Pielgrzyma na śnia-

danie (kakao, herbata, drożdżówka). Rodzi-

ców prosimy, aby pomogli dzieciom uczest-

niczyć w Roratach – w środy o 6:00 (3 razy!).     

3. W tym tygodniu przypada Pierwszy 

Czwartek i Piątek Miesiąca; od g. 16:00 wy-

stawienie Najświętszego Sakramentu. Spo-

wiedź św. od środy: od g. 16.30; we Wro-

cance w piątek Msza św. o g. 15.30, spowiedź 

od 15.00. 

4. W środę po Mszy św. (ok. 17.45) spotkanie 

parafialnego koła Caritas. Zapraszamy przed-

stawicieli z każdej wioski; ważne sprawy do 

omówienia.  

5. W piątek (7.XII) odbędzie się Ogólnopol-

ska Pielgrzymka Pszczelarzy na Jasną Górę. 

Uroczysta Msza św. o g. 11.00. 

6. W sobotę (8.XII) Uroczystość Niepokala-

nego Poczęcia NMP. Msze św. o 6:00, 11:30  

i 17:00, we Wrocance o 15:00. W tym dniu 

dzieci kl. III otrzymają poświęcone medaliki. 

Uroczyste wręczenie medalików o 16:45 – 

dzieci przyjdą z rodzicami. Składka w tym 

dniu przeznaczona będzie na Radio Maryja  

i TV Trwam.  

7. 8 grudnia od g. 12:00 – 13:00 Godzina Ła-

ski – to szczególny czas! „Dzięki modlitwie  

o tej godzinie ześlę wiele łask dla duszy  

i ciała. Będą masowe nawrócenia” – powie-

działa Matka Boża 8 grudnia 1947 r.  

8. W II Niedzielę Adwentu obchodzimy XIX 

Dzień modlitwy i pomocy materialnej Ko-

ściołowi na Wschodzie - zbiórka do puszek. 

9. O prowadzenie Różańca św. prosimy:  

o 9:30 KSM, o 11:00 Oazę.  

10. W najbliższe niedziele (9 i 16 grudnia) 

będą poświęcone opłatki wigilijne w Ko-

ściele. Będą ułożone w koszach i można je bę-

dzie zabierać na miarę swoich domowych po-

trzeb – nie ma sensu ich magazynować. Bie-

rzemy dla siebie, dla chorych – sąsiedzi niech 

przyjdą sami. W białych kopertach opłatki są 

na dokładkę, gdy jedno opakowanie będzie za 

mało dla dużej rodziny. Ofiara za opłatki do-

browolna. Bóg zapłać za zrozumienie.  

11. Przez okres Adwentu będą wystawione  

w kościele kosze na dary żywnościowe „Ad-

wentowe dary Serca”. Kosze wystawione też 

są w naszych sklepach. Bóg zapłać za dary dla 

potrzebujących pomocy.  

12. Do chorych udamy się z posługą 15 grud-

nia (sobota). Prosimy, aby w tym tygodniu za-

pisać chorych w zakrystii.  

13. Zachęcamy do zakupienia i czytania prasy 

katolickiej, za ławkami gazetka parafialna. 

Młodzież z KSM-u rozprowadza kartki świą-

teczne. Zespół Caritas za tydzień będzie roz-

prowadzał świece wigilijne. Niech ta świeca 

znajdzie się na każdym stole wigilijnym 

(duża 12 zł; mała 5 zł). 

14. Spotkania duszpasterskie: w poniedziałek 

o 16:00 LSO; w środę o 16:00 kandydaci do 

bierzmowania z kl. VIII i III Gimnazjum  

w Tarnowcu; w piątek o 17:00 KSM i Oaza; 

w sobotę o 10:00 schola. 

15. Dziękujemy za sprzątanie świątyni gr. 2  

i 3 z Sądkowej, za ofiarę na Sanktuarium. 

Msza św. za dobroczyńców w środę. W pią-

tek na godz. 18:00 prosimy gr. 4 i 5 z Sądko-

wej.  

16. Prosimy o porządki na grobach i cmenta-

rzu; chryzantemy znieśmy w tym tygodniu na 

przyczepę, aby na święta było czysto na 

cmentarzu.   

17. Z okazji zbliżającego się wspomnienia 

św. Mikołaja, nasza Parafia organizuje 

zbiórkę darów rzeczowych (środki czystości), 

a przede wszystkim artykułów spożywczych 

(soki, słodycze) dla dzieci z Domu Dziecka  

w Strzyżowie. Zbiórka trwa do 4 grudnia. 

Można również przygotować paczkę dla kon-

kretnego dziecka – w zakrystii do wglądu 

imiona i wiek dzieci. 

18. W tym tygodniu pożegnaliśmy śp. Stani-

sława Kurowskiego i śp. Kazimierza Kędrka 

z Gliniczka.                 ks. Proboszcz 

 

 

OCHRZCZENI 

 

02/12/2018 

HELENA STEFANIA DZWONKOWICZ 

Szafarz: ks. Jerzy Uchman 
 

ZMARLI 

 

ŚP. STANISŁAW KUROWSKI 

26/11/2018 

 

ŚP. KAZIMIERZ KĘDREK 

27/11/2018 
 

OKAŻ IM PANIE MIŁOSIERDZIE 

SWOJE 

 

ADWENTOWA DROGA 

 

Choć noc jeszcze ciemna i deszcz  
w szybę bije  

W lampionie światełko małe się kryje 
Do Matki Królowej oświeca mi drogę  
Bo do niej dziś tylko swe troski nieść 

mogę...  
 

Choć niebo pochmurne, choć wiatr  
w oczy wieje  

Ja idę uparcie, bo w Niej me nadzieje 
Bo Ona Mateńka moja jedyna 

Łaski uprosi u swego Syna 
 

Bywa, że dźwigam smutki i żale 
Bywa, że pędzę jak w sztormie fale 

Czasem cichutko idę z radością  
Lecz zawsze z sercem, zawsze 

z miłością  
 

Zawsze do Matki, bo Ona czeka 
Na mnie i Ciebie słabego człowieka 

Dla Jej uśmiechu i troski w oku  
Bo tylko przy Niej w mym sercu 

spokój                  
                                          Jola 

 

ŻARTY NIEPOŚWIĘCONE 
 

- Marianie, czy twój wóz zapala przy minus 

dwudziestu stopniach? – Nie wiem, przy mi-

nus dwudziestu stopniach jeszcze nigdy nie 

udało mi się go otworzyć.  

*** 

Jasio wbiega do domu i krzyczy do taty, że 

alkohol drożeje. Po chwili pyta: - Tato, czy to 

oznacza, że będziesz mniej pił? Na to tata: - 

Nie, Jasiu, to oznacza, że ty będziesz mniej 

jadł.  

*** 

Żona do męża: - Gdzie byłeś? – Z dziecia-

kami w zoo. – Widzieliście coś fajnego? – 

Tak, lwa. Podszedł do kraty i zrobił głośno 

„pfffff!”. – Co ty bredzisz? Lwy tak nie robią. 

– Ale ten podszedł tyłem. 

 

Wydawca:  
Parafia pw. Narodzenia NMP  

w Tarnowcu; Nakład: 230 egz. 
Adres: Tarnowiec 38,  
38-204 Tarnowiec,  
Redaktor wydania:  

ks. Grzegorz Wolan (gwolan@o2.pl) 

Ofiara: 1,50 zł 


