
OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE  
Poniedziałek 18.12 Dzień Powszedni  
900 + Zygmunta Woźniaka, Albinę, Antoniego, Mariana, Piotra Pobocha, Kazimierza Ku-
ciembę, Stanisława Zioło 
1200 + Wiktora Kowalskiego (20 r. śm.)   
1600 + Mariannę, Mariana, Adama, Tomasza Kubickich i Stanisława Znoja 
1800 + Jadwigę Woźniak (1 r. śm.) z int. syna   
Wtorek 19.12 Dzień Powszedni   
900 + Krystynę Olejarczyk zam. siostra Janina z rodziną  
1200 + Antoninę Buras (r. śm.)  
1600 + Zofię, Stefana Dziewięckich, Czesławę i Stanisława Machulskich od rodziny 
1800 + Tadeusza Kowalskiego 
Środa 20.12 Dzień Powszedni   
1600 1) + Stanisława (r. śm.) i Józefę Zawadzką  
        2) + Krystynę Olejarczyk od uczestników pogrzebu i rodziny   
1700 + Anielę, Ludwika, Jerzego Tomasza Władyszewskich   
Czwartek 21.12 Dzień Powszedni  
1600 1) + Stefanię, Michała i zm. z rodz. Obwarzanków 
        2) + Leokadię Grabowską 
1700  + Marcina Sołtysa, Stefana Gubałę, Edwarda Śmietanę i zm. z rodziny Stępniów z int. 
Haliny Sołtys   
Piątek 22.12 Dzień Powszedni  
1600 1) + Kazimierza, Janinę, Bolesława i Mariana Szewczyków  
        2) + Dariusza Kubickiego od uczestników pogrzebu 
1700 + Stanisława, Stefanię, Henryka Kowalskich zam. syn Tadeusz  
Sobota 23.12 Dzień Powszedni  
1600 O zdrowie i Boże bł. dla Leny, Wiktorka i Laury ( z racji 1 r. ur.) zam. dziadkowie  
1700 + Ryszarda, Kazimierza Januszków, Anielę, Józefa Stachurów  
Niedziela  24.12 IV Niedziela Adwentu 
800 + Tomasza, Adama, Marię, Mariana Kubickich, Edwarda Władyszewskiego  
1000 + Piotra Pobochę zam. żona z dziećmi  
1200 W 18 r. ur. Ewy Wieczorek o Boże bł. zam. rodzice i brat  
1600 Msza Święta za parafię  
2400 + Aleksandrę Zacharz (3 r. śm.)   
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Słowo Boże na dziś… 
Czytania:  Iz 61, 1-2a. 10-11 / 1 Tes 5, 16-24 
Ewangelia: J 1, 6-8. 19-28 
«Pojawił się człowiek posłany przez Boga 
– Jan mu było na imię. Przyszedł on na 
świadectwo, aby zaświadczyć o światło-
ści, by wszyscy uwierzyli przez niego. Nie 
był on światłością, lecz został posłany, 
aby zaświadczyć o światłości. Takie jest 
świadectwo Jana. Gdy Żydzi wysłali do 
niego z Jerozolimy kapłanów i lewitów  
z zapytaniem: «Kto ty jesteś? », on wy-
znał, a nie zaprzeczył, oświadczając: «Ja 
nie jestem Mesjaszem». Zapytali go: «Cóż 
zatem? Czy jesteś Eliaszem?» Odrzekł: 
«Nie jestem». «Czy ty jesteś prorokiem?» 
Odparł: «Nie». Powiedzieli mu więc: «Kim 
jesteś, abyśmy mogli dać odpowiedź tym, 
którzy nas wysłali? Co mówisz sam o so-
bie?» Powiedział: «Jam głos wołającego 
na pustyni: Prostujcie drogę Pańską, jak 
rzekł prorok Izajasz». A wysłannicy byli 
spośród faryzeuszów. i zaczęli go pytać, 
mówiąc do niego: «Czemu zatem chrzcisz, 
skoro nie jesteś ani Mesjaszem, ani Elia-
szem, ani prorokiem?» Jan im tak odpo-
wiedział: «Ja chrzczę wodą. Pośród was 
stoi Ten, którego wy nie znacie, który po 

mnie idzie, a któremu ja nie jestem godzien odwiązać rzemyka u Jego sandała». 
Działo się to w Betanii, po drugiej stronie Jordanu, gdzie Jan udzielał chrztu.». 
Kazanie espresso… 
Pytanie o tożsamość należy do pierwszych pytań, jakie stawiamy, chcąc wiedzieć, z kim 
mamy do czynienia. 
To pytanie należy przede wszystkim postawić sobie. Polak, chrześcijanin, katolik, ojciec, 
matka, syn, córka, lekarz, kapłan, żołnierz.  
Tożsamość zobowiązuje.”                                                                                 /ks. E. Staniek/ 
 

Święty Stanisławie od Jezusa i Maryi 
wyproś nam łaski u Pana! 

 
 
 

† W ostatnim czasie z naszej wspólnoty parafialnej pożegnaliśmy śp. Dariusza Ku-
bickiego z Kowali, który odszedł do domu Ojca. Niech odpoczywa w pokoju † 

Extra… 
× 17.12 - Dzień bez Przekleństw 
× 18.12 - Międzynarodowy Dzień Migrantów 



A w parafii… 
▪ Dziś w naszej parafii rozpoczęły się rekolekcje adwentowe. O godz. 10.00 do kościoła zo-
staną wprowadzone relikwie św. Stanisława Papczyńskiego. W poniedziałek i wtorek msze 
św. o 9.00, 12.00, 13.30 (dla dzieci), 16.00 i 18.00. W poniedziałek dzień spowiedzi, we wto-
rek o 12.00 msza św. z sakramentem namaszczenia chorych. 
▪ Prosimy o zgłaszanie chorych od odwiedzin w domach.  Wizyta księdza odbędzie się  
w środę od godz. 9.00. 
▪ Prosimy o przywiezienie do kościoła Relikwii Krzyża Świętego w dniu 23 grudnia po mszy 
św. o godz. 17.00. Peregrynacja znów rozpocznie się 6 stycznia po mszy św. popołudnio-
wej.  
▪ Za tydzień wigilia Bożego Narodzenia. Zapraszamy do uczestnictwa w pasterce o godz. 
24.00. W zakrystii dostępne są jeszcze świece Wigilijnego Dzieła Pomocy Dzieciom. 
▪ Dziękujemy za wsparcie Kościoła na Wschodzie kwotą 680 zł. 

Pamięci s. Marii Urszuli Więcek 
Helena Więcek urodziła się 9 sierpnia 1929 roku w Kowali. Ojciec Stanisława był rolnikiem, 
a matka Anna pracowała w domu. Chrzest święty przyjęła 18 sierpnia 1929 roku w Brzezi-
nach. Do Zgromadzenia Sióstr Świętej Rodziny z Bordeaux wstąpiła 23 lipca 1960 roku.  
W zakonie otrzymała imię s. Maria Urszula. Po czasie początkowej formacji złożyła swoje 
pierwsze śluby 3 lutego 1963 r. w Łodzi - Arturówku, w tym domu odmawiała swoją profesję 
czasową do 1968 roku. 22 sierpnia 1968 roku złożyła swoją profesję wieczystą. W czasie 
swego życia zakonnego podejmowała we wspólnotach Świętej Rodziny różne posługi. 
Zmarła 21 października 2017 roku w dzień swoich imienin. Niech Miłosierny Pan przyjmie Ją 
do swego Królestwa. 

W poszukiwaniu… 
Stworzył, góry i doliny, dał nam słońce i miliony gwiazd, dał nam rzeki, jeziora, morza i oce-
any, dał nam lasy i drzewa wydające owoce, dał nam glebę żyzną i pełno zwierząt. A potem 
przyszedł do nas wybrał rodzinę cieśli Józefa, najpierw stworzył drzewa, by rosły, a potem 
dla człowieka ciosał drewno robił z niego krzesła abyśmy mieli na czym siedzieć, robił stoły 
aby ludzie na nich jedli, robił pewnie jeszcze wiele innych rzeczy których używali ludzie Ci 
którzy mieszkali blisko i może daleko. Tak, to uczynił Bóg… A co zrobi kiedy przyjdzie po-
wtórnie? Czy święta Bożego Narodzenia będą w tym roku? Czy może wcześniej spotkamy 
Jezusa na sądzie ostatecznym?                                                                                         /KK/ 

Znalezione… 
„Wezwanie do miłości nieprzyjaciół może wywołać w słuchaczu Ewangelii różne reakcje: 
złość, gniew, frustrację czy też bezradność. Dlaczego Jezus stawia tak wysoko poprzeczkę? 
Myślę, że kluczem do zrozumienia tekstu z Łk 6, 27-38 jest odkrycie tego, co znaczy 
powtarzający się refren: „jaka za to dla was wdzięczność?”. W greckim tekście, w miejscu 
słowa wdzięczność znajduje się słowo charis czyli łaska. Jakaż więc to łaska, gdy kocham 
tych którzy mnie lubią, gdy pożyczam tym, którzy mi zwrócą. Otóż w takich sytuacjach nie 
potrzebuję łaski. Mogę to zrobić o własnych siłach. Bankowcy nie potrzebują łaski, by 
pożyczyć tym, którzy im oddadzą. Jednakże jeśli kocham tych, którzy mnie nienawidzą, jeśli 
pożyczam tym którzy prawdopodobnie mi nie oddadzą, to wtedy działa we mnie łaska. 
Jezus mówi, iż właśnie wtedy jesteśmy Synami Najwyższego. Biskup Grzegorz Ryś został 
kiedyś zapytany przez młodego człowieka o to, co zrobiłby gdyby był wystawiony na próbę 
prześladowań. Przypomniał sobie wtedy tekst: „ A gdy was poprowadzą, żeby was wydać, 
nie martwcie się przedtem, co macie mówić; ale mówcie to, co wam w owej chwili będzie 
dane. Bo nie wy będziecie mówić, ale Duch Święty.” (Mt 13, 11). Gdybyśmy już dzisiaj 
wiedzieli jak powinniśmy się zachować w sytuacjach trudnych, to „jaka za to dla was 
wdzięczność”. Mieć udział w łasce, która daje życie i uzdalnia do życia, to jest właśnie bycie 
Synem Najwyższego.”                                                                                   /ks. Jacek Socha/ 

Boży człowiek… - bł. Piotr Friedhofen (21 grudnia) 
Piotr Friedhofen urodził się 25 lutego 1819 roku w Weiters-
burgu koło Koblencji, w Niemczech. Zaangażował się  
w działalność Stowarzyszenia św. Alojzego. Swoją postawą 
i głębokim umiłowaniem Mszy świętej dawał świadectwo 
prawdziwej wiary. Zorganizował wiele wspólnot Stowarzy-
szenia w miejscowościach, w których pracował jako komi-
niarz. Około 1845 r. wstąpił do nowicjatu redemptorystów  
w Wittem, w Holandii. Cały ten czas dojrzewało w nim pra-
gnienie jeszcze pełniejszego oddania się na służbę Bogu  
i potrzebującym. W 1850 roku założył, z pomocą Guglielmo 
Arnoldiego, Zgromadzenie Braci Miłosierdzia Maryi Wspo-
możycielki (z Trewiru). Rok później przenieśli swoją siedzibę 
do Koblencji. Jego członkowie nie przyjmowali święceń ka-
płańskich. Za główne zadanie nowego zgromadzenia Piotr 

uznał opiekę nad chorymi mężczyznami, zbyt ubogimi, by na siebie zarobić. Oficjalne za-
twierdzenie konstytucji tej wspólnoty dokonało się już po śmierci założyciela w 1905 roku, 
decyzją papieża św. Piusa X (1903-1914). Kominiarz Piotr zmarł w dniu 21 grudnia 1860 ro-
ku w Koblencji. Modlitwa. Panie Boże przez zasługi bł. Piotra prosimy Cię o łaskę miłowa-
nia braci w potrzebie. Amen. 

Tu es Petrus... 
244.  Benedykt XIII (29.V.1724-21.II.1730) Pietro Francesco Orsini, ur. 1649 w Bari, domi-
nikanin, od 1672 kardynał, od 1686 arcybiskup Benewentu. Jako papieź wolał żyć skromnie 
i dlatego wzbraniał się zamieszkać w okazałych budowlach papieskich; żył w celi klasztor-
nej. Postanowił przyjąć imię Benedykta XIV, przeciwko czemu protestowali jednak rzymia-
nie, ponieważ nie uznawali antypapieża Benedykta XIII. Tak oto w spisie papieży pojawiło 
się dwukrotnie imię Benedykta XIII. Benedykt starał się bardzo o umocnienie dyscypliny  
i odnowę życia kościelnego. Podczas jego pontyfikatu odbyło się kilka kanonizacji: Alojzego 
Gonzagi, Jana Nepomucena, Stanisława Kostki (13 grudnia 1726) i Jana od Krzyża. Papież 
nie wykazywał zainteresowania wielką polityką, z braku doświadczenia w tej dziedzinie.  

Zamyśl się… 
„Wielu teraz macie Łazarzów, 
którzy leżą u waszych drzwi  
i potrzebują tego, co codziennie 
spada z waszych stołów, gdy 
jesteście nasyceni.”  
     /Św. Grzegorz Wielki papież/ 

Uśmiech 
Żona odwiedza męża w więzieniu. - Rysiek, słuchaj, ma-
my kłopot – mówi do niego. – Nasze dzieci są już w takim 
wieku, w którym zadaje się kłopotliwe pytania… 
- Na przykład jakie? – pyta mąż. 
- Na przykład chciałyby wiedzieć, gdzie schowałeś zra-
bowane pieniądze. 

Coś dla ducha… 
„Pan łodzi i morza” 

„Piotr był znakomitym rybakiem. Ale nawet po latach łowienia ryb, nigdy całkowicie nie pa-
nował nad morzem, które było jego życiem. W środku nieokiełznanej burzy Piotr zauważył 
bezużyteczność swojej wiedzy o falach, łodziach i olinowaniu. Dla Piotra Jezus był cieślą,  
a nie zawodowym rybakiem, dlatego pozwolił Jezusowi zdrzemnąć się, podczas gdy inni za-
jęci byli łowieniem. Ale kiedy zerwała się wielka burza, Piotr wezwał Mistrza wszystkich rze-
czy. Widzisz, Piotr panował nad łodzią, ale Jezus panował nad morzem. Kiedy Jezus się 
obudził, zrobił to, do czego Go posłałem. Wyposażył Piotra i uczniów w swoją nadzieję. 
Uspokoił burzę, chociaż nie znał się na nawigacji. Wszedł w świat bliski Piotrowi i wziął nad 
nim kontrolę. Czy oddasz Mi panowanie nad swoim światem? Uczynienie Mnie Panem 
wszystkich aspektów twojego życia wyzwoli w tobie więcej pokoju niż kiedykolwiek sobie 
wyobraziłeś.”                                                                                                   /Andy Cloninger/ 

 


