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Poniedziałek 07.12 Św. Ambrożego, biskupa i doktora Kościoła (wsp. obowiązkowe)  
700 + Józefa Młynarczyka (1 r. śm.)  
1600 + Leszka Kurtka, Genowefę, Stanisława Bogusława Zawadzkich zam. rodzina   
1700 + Stanisława Frankowicza zam. Zdzisław i Józefa Stachura z rodziną  
Wtorek 08.12 Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny (uroczystość)  
800  w intencji rodziny 
1200 + Adama Materka (9 r. śm), Janinę Mieczysława Ściegiennych 
1600 1) + Mariannę Brzoza 
        2) O Boże bł. dla Marii Gawior w 80 r. ur.   
1700 + Hannę Papalino  
Środa 09.12 Św. Juana Diego (wsp. dowolne)  
700 + Edwarda i Bronisławę  
1600 1) + Apolonię, Stanisława, Henryka, Franciszka i Helenę Puchałów   
        2) + Agnieszkę Ślizankiewicz od babci z rodziną  
1700 1) + Stanisława (40 r. sm.) i Mariannę Tkacz (6 r. śm.)  
        2) + Mirosława Gierasińskiego od uczestników pogrzebu   
Czwartek 10.12 Dzień Powszedni  
1600  1) + Edwarda Kołka i zm. z rodz. Kasperków i Kołków   
         2) + Mariannę Brzozę od syna Mariana z żoną  
1700 + Janinę Pędzik (1 r. śm) zam. syn Henryk z rodziną  
Piątek 11.12 Dzień Powszedni  
1600 + Anielę i Władysława Wojdów i zm. z rodziny   
1700 + Stanisława Znój (8 r. śm)   
Sobota 12.12 Najświętszej Maryi Panny z Guadalupe (wsp. dowolne)  
1600  + Stefanię, Jana Wawrzeńczyków ( r. śm.) z int. dzieci i rodzinami  
1700 + Kazimierę Kowalską w 5 r. śm. zam. siostra Agnieszka  
Niedziela  13.12 III Niedziela Adwentu 
800 Msza Święta za parafię  
1000 + Jana, Mariannę, Stefana Domagałów, Genowefę i Stanisława Śmietanów, Helenę 
Nożewską zam. rodzina  
1200 Chrzest: Dawid Pańtak  
1600 + Mariana, Zofię, Mariana Szałasów z int. córki z rodziną  
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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 namiestni-
kiem Judei, Herod tetrarchą Galilei, brat jego Filip tetrarchą Iturei i kraju Trachonu, Liza-
niasz tetrarchą Abileny; za najwyższych kapłanów Annasza i Kajfasza skierowane zostało 
słowo Boże do Jana, syna Zachariasza, na pustyni. Obchodził więc całą okolicę nad Jorda-

nem i głosił chrzest 
nawrócenia na od-
puszczenie grze-
chów, jak jest napi-
sane w księdze 
mów proroka Izaja-
sza: «Głos wołają-
cego na pustyni: 
Przygotujcie drogę 
Panu, prostujcie 
ścieżki dla Niego; 
każda dolina niech 
będzie wypełniona, 
każda góra i pagó-
rek zrównane, drogi 
kręte niech się sta-
ną prostymi, a wy-
boiste drogami 
gładkimi. I wszyscy 
ludzie ujrzą zbawie-
nie Boże». 

Kazanie espresso… 
"O. Marek Grubka wspomina kapłana, który w Rotterdamie budował seminarium; gdy skoń-
czył, nikt do niego nie wstąpił; nie mógł sobie z tym poradzić. 
Jan Chrzciciel wiedział, że jest >>głosem wołającego na pustyni<<, który do wielu nie do-
ciera, ale nie zniechęcał się, działając z pełnym zaangażowaniem.  
Gdy wszystko układało się jak należy, o. Leon Szeląg mawiał: >>Dobra sprawa - Pan Bóg 
pomaga<<, a kiedy szło źle: >>Dobra sprawa - szatan przeszkadza<<"          /ks. E. Burzyk/  

Błogosławieni Michale i Zbigniewie 
Męczennicy z Peru 

módlcie się za nami! 
 
 

Extra… 
× 08.12 - Dzień Kupca 
× 09.12 - Międzynarodowy Dzień Przeciwdziałania Korupcji 
× 10.12 - Dzień Odlewnika 
 
 



A w parafii… 
▪ Numerem naszego pisma SANCTUS z ubiegłego tygodnia rozpoczęliśmy 8 rok wydawa-
nia. 29 grudnia minął także rok od powołania Duszpasterstwa Młodzieży GÓRA. Chwała 
niech będzie Bogu i cześć Jego świętym.  
▪ 8 grudnia przypada Uroczystość Niepokalanego Poczęcia NMP. Serdecznie zapraszamy 
na mszę świętą tego dnia. Oddajmy kolejny raz swe życie Niepokalanej Matce. 
▪ Zapraszamy wszystkie osoby chętne do zaangażowania się w działania charytatywne na 
rzecz bliźnich na spotkanie organizacyjne koła miłosierdzia, które odbędzie się w sobotę 12 
grudnia po mszy świętej o godz. 16.00 na plebanii.  
▪ Po domach parafian roznoszone są opłatki. Świece Wigilijnego Dzieła Pomocy Dzieciom 
będą rozprowadzane po mszach świętych w niedzielę 13 grudnia. Zachęcamy do wsparcia 
dzieł miłosierdzia.  
▪ W przyszłą niedzielę rozpoczynamy rekolekcje adwentowe. ZAPRASZAMY: 13 grudnia 
2015 r. (Niedziela) - Dzień ze św. Janem z Dukli - Msza św.: 8.00, 10.00 z wprowadze-
niem relikwii św. Jana z Dukli i nauką dla dzieci, 12.00, 16.00. 14 grudnia 2015 r. (Ponie-
działek) - Dzień Spowiedzi - Nabożeństwo z nauką dla dzieci: 8.00; Msza św.: 9.00, 12.00, 
16.00, 18.00. 15 grudnia 2015 r. (Wtorek) - Dzień Miłosierdzia - Nabożeństwo z nauką dla 
dzieci: 8 00, Msza św.: 9.00, 12.00 z Sakramentem Namaszczenia Chorych, 16.00, 18.00. 
Dodatkowo: 17 grudnia 2015 r. (Czwartek) - Nawiedzenie chorych przez księży w domach 
od godz. 9.00, prosimy o zgłaszanie osób w zakrystii. 18 grudnia 2015 r. (Piątek) - Nabo-
żeństwo do Miłosierdzia Bożego po Mszy Św. o godz. 16.00. 
▪ Wczoraj odbyła się beatyfikacja dwóch polskich franciszkanów o. Michała i o. Zbigniewa 
oraz ks. Alessandra w Peru. Niech błogosławieni męczennicy modlą się za nami. 
▪ Serdecznie zapraszamy do uczestnictwa w roratach codziennie o godz. 16.00. 
▪ Za tydzień II niedziela gospodarcza 
▪ W ostatnim czasie zostały wykonane prace ziemne przy naszym kościele. Odprowadzono 
rury kanalizacyjne od budynku gospodarczego do najbliższej studzienki. 

Ojciec Zbyszek i Michał - świadectwo 
9 sierpnia 1991 r. Wieczorem, w czasie wiadomości siedziałem w pokoju, słuchałem muzyki. 
Od niedawna dane mi było poznać franciszkanów w pobliskim klasztorze, w Smardzewi-
cach. W pewnym momencie usłyszałem głos mojego taty, który wołał mnie głośno z sąsied-
niego pokoju. Szybko udałem się do niego, chcąc się dowiedzieć, co się stało. Wszedłem do 
pokoju. Tata oglądał wiadomości. Powiedział do mnie: Twoi koledzy zginęli w Peru. Usia-
dłem na krześle i obaj wysłuchaliśmy do końca wiadomości o tym zdarzeniu. Był to bardzo 
ważny moment na drodze mojego powołania. O ile wcześniej wahałem się, czy moim prze-
znaczeniem jest wspólnota z Taize, czy franciszkanie, o tyle męczeństwo tych dwóch ka-
płanów franciszkańskich upewniło mnie w tym, że to jest ta konkretna droga. 
Z Watykańskiej Ziemi… 
„Duchu wiecznej miłości, który przychodzisz od Ojca i od Syna, dziękujemy Ci za wszystkie 
powołania apostołów i świętych, które wzbogaciły Kościół. Prosimy Cię, byś nadal konty-
nuował swoje dzieło. Pamiętaj, jak to - w dzień Pięćdziesiątnicy - zstąpiłeś na apostołów 
trwających na modlitwie z Maryją, Marką Jezusa, i spójrz na Twój Kościół, który odczuwa 
dzisiaj szczególną potrzebę świętych kapłanów, wiernych i wiarygodnych świadków Twojej 
łaski; potrzebuje osób konsekrowanych, które będą ukazywać radość tych, którzy żyją jedy-
nie dla Ojca, którzy uczynili własną misję i ofiarę Chrystusa, którzy będą budować z miłością 
nowy świat. Duchu Święty, odwieczne Źródło radości i pokoju, jesteś Tym, który otwiera 
serca i umysł na Boskie wezwanie; jesteś Tym, który czyni skuteczną każdą skłonność do 
dobra, prawdy i miłości. Twoje niewypowiedziane wołania wznoszą się ku Ojcu z serca Ko-
ścioła, który cierpi i zmaga się w imię Ewangelii. Otwórz serca i umysły chłopców i dziew-
cząt, aby nowy rozkwit świętych powołań ukazywał wierność Twojej miłości i wszyscy mogli 
poznać Chrystusa, prawdziwą światłość, którzy przyszła na świat, aby ofiarować każdemu 
człowiekowi pewną nadzieję życia wiecznego. Amen.”                          /Jan Paweł II; 1998 r./  

 

 

Boży człowiek… - św. Maria Józefa Rossello (7 grudnia) 
Urodziła się w Albissola Marina (Włochy) 27 maja 1811 roku. Tego 
samego dnia została ochrzczona oraz otrzymała imię Benedykty. 
W wieku 26 lat miejscowy biskup, Augustyn de Mari, ogłosił apel, 
aby pobożne niewiasty zgłaszały się do wychowania ubogiej mło-
dzieży. Benedykta była pierwsza wśród zgłoszonych. Biskup otwo-
rzył skromny dom, w którym zamieszkała. Zamiarem biskupa było 
założenie nowej rodziny zakonnej, która na terenie jego diecezji 
zajęłaby się wychowaniem opuszczonej dziatwy, a także chorymi i 
biednymi. Kiedy zgłosiło się kilkanaście dziewcząt, w 1837 r. bi-
skup mianował przełożoną Anielę Pescio, zaś Benedykcie powie-
rzył funkcję mistrzyni nowicjuszek i administratorki. Wtedy to Be-
nedykta otrzymała imię Maria Józefa. Instytut zaś otrzymał nazwę 
Córek Matki Bożej Miłosierdzia. W dwa lata potem siostry złożyły 
śluby wieczyste, a na przełożoną wybrano Marię Józefę. Odtąd 
przez 40 lat dźwigała urząd przełożonej generalnej instytutu. Pod 
roztropnymi rządami Marii Józefy dzieło rozwijało się pomyślnie. 
Siostry założyły nowe domy nawet w Afryce i w Argentynie. Kiedy 
7 grudnia 1880 roku Maria żegnała ziemię w otoczeniu ukocha-

nych córek duchowych, zgromadzenie liczyło już 65 domów. Modlitwa. Panie Miłosierny 
przez wstawiennictwo św. Marii Józefy prosimy Cię daj nam wrażliwość serca na potrzeby 
innych ludzi. Amen. 
Tu es Petrus... 
139. Sylwester II (2.IV.999-12.V.1003) Gerbert z Aurillac, biskup Rawenny, był pierwszym 
Francuzem na tronie papieskim i człowiekiem niezwykle wykształconym: astronomem i filo-
zofem, znawcą nauk przyrodniczych, poetą i matematykiem, po studiach u arabskich uczo-
nych w Hiszpanii. Na papieża wybrano go 2 kwietnia 999. W drugie tysiąclecie wprowadził 
Kościół człowiek godny tego urzędu. Szczególne znaczenie miał pontyfikat Sylwestra dla 
misji we wschodniej Europie: o Polskę i Węgry zabiegał Kościół Wschodu, jednak dzięki ce-
sarzowi niemieckiemu oba te kraje znalazły się w orbicie wpływów Zachodu. Na Węgrzech 
ustanowił papież arcybiskupstwo w Ostrzyhomiu (Esztergom); księciu węgierskiemu Vajko-
wi, który od chrztu nosił imię Stefan, przesłał papież koronę królewską. W ostatnich miesią-
cach pontyfikatu poświęcał się Sylwester coraz bardziej wewnętrznej reformie Kościoła. W 
lutym 1001 musiał uciekać z Rzymu przed rozruchami, później jednak powrócił. 
Zamyśl się… 
„Biednym nie jest ten, kto nie ma 
ani grosza. Biedny człowiek to ten, 
kto nie ma marzeń.”     /Henry Ford/ 

Uśmiech… 
Idzie zajączek lasem i kuleje na jedną nogę. Spotyka 
go drugi zajączek i pyta: - Co się stało? - Myśliwy. - 
Postrzelił?  - Nie, nadepnął. 

Coś dla ducha… 
„O ostatnim papieżu” 

Graham Greene w jednej ze swoich książek tak opisuje śmierć ostatniego papieża. Świat 
zostaje w końcu zjednoczony. Na czele całego globu stoi jeden prezydent. Wszystkie religie 
wytępiono. Ostało się tylko paru najwierniejszych chrześcijan, tych z najbliższego otoczenia 
ostatniego papieża. Jest on zresztą ścigany listem gończym. Podróżuje po świecie bardzo 
skromnie i incognito. W jakimś podłym hotelu w stolicy portier rozpoznaje poszukiwanego 
papieża i składa donos. Papież zostaje aresztowany. Teraz stoi przed prezydentem, który 
usiłuje go odciągnąć od głupich zabobonów. Papież kręci głową na znak sprzeciwu. Prezy-
dent grozi, szaleje, krzyczy – ale papież jest nieugięty. Wtedy prezydent wyjmuje z szuflady 
rewolwer, chcąc go zastrzelić. Ale wtedy przychodzi mu taka myśl: a jeżeli ten człowiek ma 
rację? I tutaj autor dodaje taką refleksję: W tej minucie narodził się nowy chrześcijanin. 

 /ks. Kazimierz Wójtowicz/ 
 


