
OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE  
W RAZIE NIEŚCISŁOŚCI PROSIMY O WERYFIKACJĘ INTENCJI W ZAKRYSTII – 
PRZEPRASZAMY ZA UTRUDNIENIA – REDAKCJA SANCTUSA 
Poniedziałek 07.12 Św. Ambrożego (wsp.)  
1600 + Józefa (6 r. śm.), Adama Młynarczyka i zm. z r. Słowików 
1700 + Reginę Stachurę - od swatowej Karpińskiej 
Wtorek 08.12 Uroczystość Niepokalanego Poczęcia NMP  
800 msza święta 
1200 msza święta 
1600 1) + Mariannę Brzozę i zm. z r. Brzozów 
       2) + Kowalską Celinę od wnuczki Małgorzaty z narzeczonym 
1800 + Janinę i Henryka Pędzików 
Środa 09.12 Dzień Powszedni   
1800 1) O Boże błogosławieństwo dla Grzegorza Kuty w 10 r. ur.- z int. Rodziców.  
2) + Wiesława Januszka - z int. dzieci. 3) W 18 r. ur. Macieja Frankowicza o Boże błogo-
sławieństwo i potrzebne łaski. 4) + Katarzynę, Józefa Kowalskiego, Józefa Ratusznika.  
5) + Zofię Iwanowską - zam. Dorota Iwanowska, Anna Kubicka, Ilona Kucharska z rodzi-
nami. 6) + Henrykę Brzozę - córka Lucyna z mężem. 7) + Stanisławę, Władysława Kowal-
skich - od uczestników pogrzebu. 8) + Ryszarda (r. śm.), Kazimierza Januszka, Anielę, Jó-
zefa Stachurów, Elżbietę Dziubel. 9) + Tadeusza Kaczora - od uczestników pogrzebu.  
10) + Stanisława Bentkowskiego - od uczestników pogrzebu. 11) O Boże błogosławień-
stwo i potrzebne łaski w 80 r. ur. Stefanii Rejment - od zespołu Nidzianecki. 12) W 1 r. ur. 
Oliwiera i Mikołaja dziękczynno-błagalna o zdrowie i opiekę Matki Bożej i Pana Jezusa. 
13) + Anielę i Juliana Misior, Helenę i Leona Gruszczyńskich. 14) + Mariannę Świetlik. 
15) + Stanisława Zegadło, Stanisława Barana - zespół Nidzianecki. 16) O szczęśliwy po-
wrót do zdrowia dla córki. 17) + w r. śm. Antoniny Buras i za zm. z r. Burasów 
Czwartek 10.12 Dzień Powszedni   
1600 1) + Ludwika, Anielę i Marię Władyszewskich 
        2) + Helenę Bedlę od sąsiada Stanisława  
1700 + Stanisława Kamińskiego - zam. Kaczorowie 
Piątek 11.12 Dzień Powszedni 

 

1600 1) + Reginę Stachurę- od swatów Olów 
       2) + Grażynę Siwiec - od r. Gałatów 
1700 + Celinę Kowalską - zam. sąsiedzi 
Sobota  12.12 Dzień Powszedni 
1600 + Celinę Kowalską  - od córki Jolanty z r. 
1630 + Helenę i Władysława Bedlę z int. Purgałów   
Niedziela 13.12 Niedziela  
800 + Mariannę i Władysława Domagałów, Mariannę, Mariana, Józefa, Józefa i Jadwigę 
Bentkowskich - z int. r. 
1000 + Mariana (r. śm.), Zofię, Mariana Szałasów- córka z r. 
1200 Msza Święta 
1600 za Parafię 
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Słowo Boże na dziś… 
Czytania:   Iz 40, 1-5. 9-11   
                  2 P 3, 8-14 
Ewangelia: Mk 1, 1-8 
Początek Ewangelii Jezusa Chry-
stusa, Syna Bożego. Jak jest napi-
sane u proroka Izajasza: «oto Ja 
posyłam wysłańca mego przed 
Tobą; on przygotuje drogę Twoją. 
Głos wołającego na pustyni: Przy-
gotujcie drogę Panu, prostujcie dla 
Niego ścieżki», wystąpił Jan 
Chrzciciel na pustyni i głosił 
chrzest nawrócenia na odpusz-
czenie grzechów. Ciągnęła do nie-
go cała judzka kraina oraz wszy-
scy mieszkańcy Jerozolimy  
i przyjmowali od niego chrzest  
w rzece Jordan, wyznając swoje 
grzechy. Jan nosił odzienie z sier-
ści wielbłądziej i pas skórzany oko-
ło bioder, a żywił się szarańczą  
i miodem leśnym. i tak głosił: 
«idzie za mną mocniejszy ode 
mnie, a ja nie jestem godzien, aby 
schyliwszy się, rozwiązać rzemyk 

u Jego sandałów. Ja chrzciłem was wodą, on zaś chrzcić was będzie Duchem Świętym». 

Kazanie espresso… 
Jan Chrzciciel wydaje się być surowy w porównaniu do Chrystusa. Żył na odludziu, jadł 
miód i szarańczę. Nieustannie mówił o grzechu i potrzebie nawrócenia. A mimo to, był 
ogromnie popularny. Czego szukasz w Kościele? Boga czy duchowego supermarketu? 
Jan, mimo bycia „największym z proroków” zachowuje pokorę. Wszystkie jego praktyki 
ascetyczne są ukierunkowane na Boga i drugiego człowieka. Czy moja religijność przybliża 
mnie do Zbawiciela i bliźniego? 
Dlaczego Jan ściąga ludzi na pustynię i tam wzywa ich do nawrócenia? Może dlatego, że  
w swoim środowisku ci ludzie nie widzieli miłości Boga, mimo tego, że „wszyscy byli wierzą-
cy”. Czy swoim życiem pokazuję innym drogę do Jezusa?                                               /TK/  
 
 

Nadchodzi Święty, czyńcie pokutę! 
 
 
 

Extra… 
× 09.12.1916 – do obiegu wszedł pieniądz o nazwie – marka polska   
 



Ogłoszenia Parafialne… 
▪ W dniu dzisiejszym po Mszy św. o godz. 8 00 spotkanie Kół Żywego Różańca. Intencja na 
miesiąc grudzień: "Módlmy się, aby nasza osobista relacja z Jezusem Chrystusem była 
ożywiana przez Słowo Boże i przez życie modlitwy". 
▪ Po Mszach św. zapraszamy dzieci do zakrystii na spotkanie z Mikołajem. 
▪ Przed kościołem ustawiona jest skarbona na ofiary w związku z przeżywanym dzisiaj 
Dniem Pomocy Kościołowi na Wschodzie. 
▪ W tym tygodniu przeżywamy: 
-w poniedziałek - wspomnienie św. Ambrożego , biskupa i doktora Kościoła. 
-we wtorek - Uroczystość Niepokalanego Poczęcia N. M. P. Msze św. o 8 00, 12 00, 16 00 i 
18 00. 
▪ W tę Uroczystość dzieci komunijne dokonają poświęcenia medalików. Dbając o bezpie-
czeństwo, aby nie gromadzić jednocześnie wszystkich zapraszamy dzieci nie na jedną go-
dzinę, tym bardziej, że nie chodzą do szkoły. Poświęcenie odbędzie się na każdej Mszy św. 
Rodzice we własnym zakresie przygotowują szkaplerze. Jeśli ktoś ma trudności z nabyciem 
może zaopatrzyć się u nas w kościele. Sprawdź czy masz na szyi medalik, bo to przecież 
dotyczy nie tylko dzieci komunijnych. Na stoliku za ławkami wystawione są takie zwykłe me-
daliki. Przecież nie ważne z jakiego są kruszcu, ważne, by ten zewnętrzny znak był wyra-
zem mojej wiary. 
▪ Wychodząc z kościoła można zabrać ze stolika za ławkami buteleczkę z wodą święconą, 
którą poświęcimy na zakończenie Mszy św. Pomyślałem, że warto, aby każdy miał w domu 
wodę święconą, którą można będzie użyć w wigilię, czy podczas kolędy - jeśli będzie. W 
tym roku nie było poświęcenia wody w Święta Wielkanocne, nie ma również w kropielnicach 
w kościele, a wiemy jak diabeł boi się święconej wody. To nie jest mit. Najbardziej tego do-
świadczają egzorcyści wypędzający złego ducha. Buteleczki nie są zakręcone toteż uwa-
żajmy żeby nie przewrócić i nie wylać. Można do koszyczka wrzucić jakiś pieniążek. 
▪ W najbliższą środę po Mszy św. o godz. 18 Nabożeństwo do Matki Bożej Nieustającej 
Pomocy. 
▪ W najbliższą 3 Niedzielę Adwentu rozpoczynamy rekolekcje adwentowe. Z wiadomych 
powodów  będą one wyglądać nieco inaczej. Nie przyjedzie uzgodniony i zamówiony wcze-
śniej rekolekcjonista. Jesteśmy skazani na własne siły. Msze św. będą sprawowane jak po-
przednio; w ustalonych godzinach: w niedziele jak zwykle, a w poniedziałek i we wtorek po 3 
niedzieli adwentu o 9 00, 12 00, 16 00 i 18 00. Dzieci zapraszamy do przeżycia rekolekcji 
razem z rodzicami. Również spowiedź nie będzie mogła przebiegać jak dotąd. Żeby spo-
wiedź rozłożyć w czasie zapraszamy do korzystania z posługi w konfesjonale przed i po 
każdej Mszy św. szczególnie w dni powszednie przez cały adwent i w rekolekcje. Chorych 
zapraszamy we wtorek na godz. 12 00 na Mszę św. z Namaszczeniem Chorych , a cięż-
szych stanach, prosimy o zapisywanie do odwiedzenia w domach. Będą zaopatrzeni w po-
niedziałek 21 grudnia od godz. 9 00, lub w umówionym terminie z sakramentami: spowiedzi, 
Komunii św. i Namaszczenia chorych. Lista do zapisów znajduje się w zakrystii. 
▪ W ubiegły, pierwszy czwartek miesiąca rozpoczęliśmy sezon grzewczy w kościele. 
▪ W zakrystii można nabyć świece wigilijne i opłatki. 
▪ W przyszłą niedzielę druga, gospodarcza niedziela miesiąca. 
▪ Dziękuję osobom, które zadeklarowały gotowość czuwania podczas całodobowej adoracji 
Najświętszego Sakramentu. To bardzo budujące, że brakło godzin w całej dobie. W przy-
szłości proszę o zaangażowanie pozostałych Kół różańcowych i wspólnot. 
▪ Dziękuję za wywiezienie śmieci organicznych z pojemnika na cmentarzu. 
▪ Dziękuję za składane ofiary. 

Czy wiesz, że… 
1) Bł. ks. Jerzy Popiełuszko, był wielkim fanem motoryzacji i lubił szybką jazdę. Na wypadek 
mandatu miał w bagażniku odłożone pieniądze w 10 i 20 groszówkach. 

Boży człowiek… - bł. Hartmann (12 grudnia) 
Hartmann urodził się około roku 1090 niedalekoPasawy. W tym mieście kształcił się u 
augustianów. Arcybiskup Konrad I z Salzburga w roku 1122 powołał go do siebie z 
zamiarem zreorganizowania kapituły katedralnej na modłę zakonną. Podobną działalność 
Hartmann rozwijał potem w opactwie w Chiemsee. Gdy św. Leopold założył nowy ośrodek w 
Klosterneuburgu, Hartmann został w nim pierwszym przełożonym. W roku 1140 dzięki 
zabiegom arcybiskupa Salzburga powołano Hartmanna na stolicę biskupią w Bressanone. 
Rozwijał tu nadal działalność reformatorską. Założył też pod miastem nowy klasztor 
kanoników reguły św. Augustyna. Cenił go Fryderyk I, ale w sporach cesarza z Aleksandrem 
III niewzruszenie opowiadał się za prawowitym papieżem. 
Hartmann zmarł 23 grudnia 1164 r. Cześć oddawaną mu jako błogosławionemu 
zaaprobowano w 1784 r. 

Z Watykańskiej Ziemi… 
„Módlmy się, aby nasza relacja z Jezusem Chrystusem była karmiona słowem Bożym i ży-
ciem modlitwy.      
Sercem  Misji Kościoła jest modlitwa. Modlitwa jest kluczem, żebyśmy mogli wejść w dialog 
z Ojcem. Za każdym razem gdy czytamy mały fragment z Ewangelii słuchamy Jezusa mó-
wiącego do nas. Rozmawiamy z Jezusem. Słuchamy Jezusa i odpowiadamy i to jest modli-
twa. Modląc się, zmieniamy rzeczywistość i zmieniamy nasze serca. Nasze serce zmienia 
się gdy się modlimy. Możemy zrobić wiele rzeczy, ale bez modlitwy to nie działa. Módlmy 
się, aby nasza relacja z Jezusem Chrystusem była karmiona Słowem Bożym i życiem modli-
twy. W ciszy, wszyscy, każdy modli się sercem.                                       /papież Franciszek/ 

Zamyśl się… 
„Obyśmy nie zapomnieli o osobach starszych, które zmarły z powodu braku respiratorów, po 
części jako skutek demontażu rok po roku systemów opieki zdrowotnej Oby tak wielkie cier-
pienie nie było daremne”                                                                           /papież Franciszek/   

 Uśmiech 
Starca zapytano kiedyś: 
- Dlaczego, abba, kiedy twój towarzysz w celi śpiewa psalmy, ty zawsze jesteś przy oknie? 
Odpowiedział:  - Nie chcę, by myślano, że go torturuję... 

Coś dla ducha… 
„Mur” 

Na surowej i kamienistej pustyni, mieszkało dwóch pustelników. Zajmowali dwie groty, które 
znajdowały się blisko siebie, jedna naprzeciwko drugiej. Po latach modlitw i okropnych 
umartwień, jeden z nich nabrał przekonania, że doszedł do doskonałości. Drugi był człowie-
kiem również bardzo pobożnym, ale równocześnie dobrym i wyrozumiałym. Rozmawiał  
z nielicznymi pielgrzymami, pocieszał i gościł tych, którzy zagubili się i tych, którzy uciekali. 
«Cały ten czas odebrany jest modlitwie i rozmyślaniu», myślał pierwszy pustelnik, który po-
tępiał częste ale maleńkie uchybienia drugiego. Chcąc dać mu do zrozumienia w jakiś wi-
doczny sposób, jak bardzo jest jeszcze daleki od świętości, postanowił umieszczać jeden 
kamień u wejścia do własnej groty, za każdym razem, gdy ten drugi popełniał uchybienie. 
Po kilku miesiącach przed grotą znajdował się szary i przytłaczający mur z kamieni. Pustel-
nik zaś był zamurowany wewnątrz. Czasami wokół serca budujemy mury z małych kamieni 
codziennych niechęci, odwetów, milczenia, nierozwiązanych spraw, dąsów. Naszym naj-
ważniejszym zadaniem jest nie dopuścić do tego, by wokół naszego serca utworzyły się mu-
ry. Nade wszystko zaś musimy starać się, by nie stać się «jeszcze jednym kamieniem  
w murach innych ludzi».                                                                                    /Bruno Ferrero/ 

 


