
INTENCJE MSZY ŚWIĘTYCH  

Poniedziałek 12.12 Dzień Powszedni  
800 Nabożeństwo pokutne 

900 + Irenę Piotrowską od córki Wandy z r.   

1200 + Aleksandrę Zacharz (r. śm.) z int. matki chrzestnej 

1600 + Anielę, Ludwika, Jerzego, Marię, Tomasza Władyszewskich 

1800 + Irenę Kasperek 

Wtorek 13.12 św. Łucji (wsp.) 
800 Msza Święta dla dzieci 

900 + Marię Gruszczyńską zam. r. Lużyńskich z Bilczy 

1200 + Irenę Kowalską od Koła Różańcowego św. ojca Pio 

1600 + Katarzynę (r. śm.), Józefa Kowalskich i Józefa Ratusznik 

1800 + Mariana, Zofię, Mariana Szałas zam. córka z r. 

Środa 14.12 św. Jana od Krzyża (wsp.) - RELIKWIE 

1600 + Stanisława (r. śm), Czesławę Machulskich 

1800 1) + Genowefę i Mieczysława Kowalskich 2) + Irenę Kowalską zam. chrześniak Seba-

stian 3) + Irenę Piotrowską od r. Znojów 4) + Jana (20 r. śm.), Mariannę, Stefana Domaga-

łów, Mariannę, Władysława Frankowiczów 5) + Eugeniusza i Piotra Prędotów (r. śm.) i za 

zm. w czyśćcu cierpiących 6) + Genowefę (r. śm.), Stefana, Mariana Krzyszkowskich i Cze-

sława Kowalskiego 7) + Sławomira Korbana z int. rodziców i rodziny 8)+ Stanisława, Bo-

gusławę, Andrzeja Znój, Mariana, Mariannę, Adama, Marka Kubickich   

Czwartek 15.12 Dzień Powszedni 
1600 + Zofię (2 r. śm) i zm. z r. Wawrzeńczyków 

1700 + Celinę Więcek od córki z r. 

Piątek 16.12 Dzień Powszedni 
1600 + Stefanię i Stanisława Kowalskich zam. Sebastian z r. 

1800 + Irenę Kowalską zam. córki z rodzinami 

Sobota 17.12 Dzień Powszedni 
1600 + Edwarda Bugajskiego (4 r. śm.), Helenę, Bolesława, Waldemara, Czesława Krzysz-

kowskich  

1700 + Irenę Kowalską z int. wnuków i prawnuków 

Niedziela 18.12 IV Niedziela Adwentu 
800 + Mariannę, Władysława Domagałów, Mariana Bentkowskiego i zm. z r. Domagałów  

i Bentkowskich 

1000 + Jadwigę (r. śm.), Józefa Woźniaków i Magdalenę Kowalską 

1200 + Henryka Bębacza (17 r. śm.) 

1600 za Parafię 
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III Niedziela Adwentu 
11 grudnia 2022 r. Nr 3 (733) 

 

Słowo Boże na dziś… 
Czytania: Iz 35, 1-6a. 10   /    Jk 5, 7-10       Ewangelia: Mt 11, 2-11 

Gdy Jan usłyszał 
w więzieniu  
o czynach Chry-
stusa, posłał 
swoich uczniów  
z zapytaniem: 
«Czy Ty jesteś 
Tym, który ma 
przyjść, czy też 
innego mamy 
oczekiwać?» Je-
zus im odpowie-
dział: «Idźcie  
i oznajmijcie Ja-
nowi to, co sły-
szycie i na co pa-
trzycie: niewi-
domi wzrok odzy-
skują, chromi 
chodzą, trędo-
waci zostają 

oczyszczeni, 
głusi słyszą, 
umarli zmar-

twychwstają, 
ubogim głosi się 

Ewangelię.  
A błogosławiony jest ten, kto nie zwątpi we Mnie». Gdy oni odchodzili, Jezus zaczął mówić 
do tłumów o Janie: «Co wyszliście obejrzeć na pustyni? Trzcinę kołyszącą się na wietrze? 
Ale co wyszliście zobaczyć? Człowieka w miękkie szaty ubranego? Oto w domach królew-
skich są ci, którzy miękkie szaty noszą. Po co więc wyszliście? Zobaczyć proroka? Tak, po-
wiadam wam, nawet więcej niż proroka. On jest tym, o którym napisano: „Oto Ja posyłam 
mego wysłańca przed Tobą, aby przygotował Ci drogę”. Zaprawdę, powiadam wam: Między 
narodzonymi z niewiast nie powstał większy od Jana Chrzciciela. Lecz najmniejszy w króle-
stwie niebieskim większy jest niż on». 
 
 
 

Prostujcie ścieżki, pagórki równajcie! 
 

 
 

Extra… 
× 11.12.1618 – Zawarto rozejm w Dywilinie kończący II wojnę polsko-rosyjską. 
× 15.12.1862 – Otwarto Kolej Warszawsko-Petersburską. 

 



Ogłoszenia parafialne… 
▪ W Kościele Katolickim dzisiejsza 3 niedziela Adwentu nazywana jest niedzielą gaudete, czyli 
radości. Nazwa niedziela gaudete pochodzi od słów antyfony na wejście: "Gaudete in Do-
mino", czyli "Radujcie się w Panu". Zaproszenie do radości wynika z tego, co czytamy w liście 
do Filipian: "Pan jest blisko". 
▪ Dzisiaj: 
- rozpoczynamy rekolekcje adwentowe. Poprowadzi je ks. Tomasz Świerczyński z Parafii Ka-
tedralnej w Kielcach, którego jeszcze raz pozdrawiamy serdecznie. 
- podczas Mszy św. o godz. 10 00 zostaną uroczyście wprowadzone relikwie św. Korony, 
męczennicy. Jak zawsze po Mszach św. będziemy mogli podejść i oddać cześć przez skłon 
lub ucałowanie. Na pamiątkę zabierzmy obrazek przedstawiający dzisiejszą świętą. 
▪ W poniedziałek i we wtorek kolejne dni rekolekcji. Na godz. 8 00 zapraszamy o dzieci. Tra-
dycyjnie dla dorosłych Msze św. o godz. 9 00, 12 00, 16 00 i 18 00. W poniedziałek dzień 
spowiedzi. Księża przyjadą z dekanatu i będą spowiadać przed i w trakcie Mszy św. We wto-
rek na godz. 12 00 zapraszamy chorych do przyjęcia Sakramentu Namaszczenia Chorych. 
Obłożnie chorzy przyjmujący Komunię św. w każdy pierwszy piątek miesiąca i zgłoszeni w 
zakrystii zostali już zaopatrzeni. Jeśliby jednak jakaś osoba pozostała bez sakramentów, pro-
szę zgłaszać i umówić dogodny termin. 
▪ W tym tygodniu przeżywamy: 
- we wtorek - wspomnienie św. Łucji, dziewicy i męczennicy, 
- w środę - św. Jana od Krzyża, kapłana i doktora K-ła. Msza św. z relikwiami. 
▪ Zapraszamy na Msze św. roratnie codziennie w dni powszednie o godz. 16.00. Prosimy aby 
dzieci przynosiły lampiony na Msze św. roratnie.   
▪ W najbliższy piątek 16 grudnia – 3 piątek miesiąca. Po Mszy św. wotywnej o Miłosierdziu 
Bożym, Nabożeństwo do Miłosierdzia Bożego. 
▪ Od soboty - 17 grudnia, rozpoczynamy drugi, bezpośredni adwentowy okres przygotowania 
do świąt Bożego Narodzenia ze śpiewem Nowenny do Dzieciątka Jezus. 
▪ W zakrystii są do nabycia poświęcone opłatki i świece z Wigilijnego Dzieła Pomocy Dzie-
ciom. Dochód z zakupionych świec przeznaczony jest na cele charytatywne prowadzone 
przez Caritas. 
▪ Na stoliku za ławkami wystawione są kalendarze misyjne w cenie 6 zł i diecezjalne w cenie 
14 zł. 
▪ Zgodnie z zapowiedzią sprzed tygodnia dziś rozprowadzane są aniołki wykonane na szy-
dełku jako cegiełki na kaplicę Wszystkich Świętych. Dziękuję 9 paniom z parafii za wykonanie 
370 sztuk oraz osobom, które zadbały już latem o sianko i spakowały zestawy. 
▪ Wczoraj do sprzątania kościoła przybyli: Węgrzyn Alicja, Barbara Zygadło, Anna Tkacz, Te-
resa Górecka. Na następny tydzień proszę kolejne rodziny z Podwola i ul. Dolomitowej. 
▪ Pragnę serdecznie podziękować panom za pomoc w załadunku odpadów z cmentarza, Na 
wadze w Promniku zaważyły 7 440 kg (prawie 7 i pół tony). Dziękuję także za wywóz odpadów 
organicznych od Wszystkich Świętych już kilka przyczep pięknych kwiatów. 
▪ W tym roku chyba nic nie przeszkodzi w tradycyjnym odbyciu kolędy po świętach Bożego 
Narodzenia. 
▪ Dziękuję za hojne ofiary w dzisiejszą drugą, gospodarczą niedzielę miesiąca. 

W poszukiwaniu… 
W 712 numerze naszego Pisma umieszczony był artykuł o polskim żołnierzu Krzysztofie,  
a w nim jego słowa: „Ja całe życie się szkoliłem jestem wojskowym, kocham wojsko znam się 
na tym fachu, nie mam rodziny, nie mam żony, dzieci zrobiłem to po to żeby jakiś Ukrainiec, 
który ma rodzinę, a nie chce walczyć i nie umie, mógł zostać w domu.” Śp. Krzysztof Tyfel 
zginął 04.12.2022 r. w wojnie na Ukrainie. Śp. Krzysztofie walczyłeś jak umiałeś ze złem tego 
świata, dałeś świadectwo niezłomności i honoru polskiego żołnierza godnego tego cytatu na 
pomniku gen. Maczka w Warszawie „Żołnierz polski walczy o wolność wszystkich naro-
dów, ale umiera tylko dla Polski”. Niech miłosierny Bóg da mu Niebo. 

Boży człowiek… - Święta Odylia (13 grudnia) 
Odylia była córką alzackiego księcia, Adalryka. Miała urodzić się niewidomą. Dlatego ojciec 
wyrzekł się jej. Powierzył ją pod opiekę pewnej kobiecie, a potem oddał ją do opactwa  
w Balma. Legenda podaje, że kiedy Odylia jako dziewczę otrzymała chrzest, miała odzyskać 
wzrok. Chrztu udzielił jej biskup św. Erard. Wtedy ojciec przyjął córkę do swojego zamku. 
Przybyła tam wraz ze swoim bratem, Hugonem. Ojciec na jej prośbę ufundował opactwo, jak 
sama nazwa wskazuje, na wysokim wzgórzu, w Hohenbourgu (680), w pobliżu Strasburga, 
gdzie Odylia została pierwszą opatką. Według podania, miała ufundować drugie opactwo 
żeńskie w Niedermünster. Po świątobliwym życiu pożegnała ziemię dla nieba 13 grudnia ok. 
720 roku. Odylia została pochowana w Hohenbourgu, w kościele św. Jana. O jej kaplicy  
w tymże kościele i grobie wspomina papież, św. Leon IX, w 1050 roku. Część jej relikwii zo-
stała rozdzielona po różnych kościołach. Cesarz Karol IV w 1353 roku otrzymał relikwię jej 
ramienia i umieścił ją w Pradze; w Corbie doznawała czci relikwia jej czaszki, która obecnie 
znajduje się we Fricamps. W roku 1795, w czasie rewolucji francuskiej, grobowiec Świętej 
został sprofanowany i zniszczony, ale relikwie na szczęście ocalały. Już w wieku IX spotkamy 
imię św. Otylii w litanii Kościoła ratyzbońskiego, zaś od wieku X - również we Frisingen  
i w Utrechcie. W S. Galio obchodzono co roku jej pamiątkę od wieku XII. W Strasburgu do-
roczna jej pamiątka bywa obchodzona jako uroczystość. Pod opieką św. Otylii powstała  
w roku 1884 kongregacja benedyktynów misjonarzy. Święta była czczona jako patronka od 
chorób oczu i od bólu głowy. 

Zamyśl się… 
Pewien biskup, umierając, pozostawił wszystkie swoje 
dobra Kościołowi, ale siostra zmarłego zażądała dla 
siebie spadku. Poproszono Świętego Ambrożego, by 
rozsądził spór. Ambroży wydał więc wyrok, że spadek 
powinien przypaść owej siostrze. Gdy ktoś zwrócił mu 
uwagę, że Kościół przez to poniósł stratę, odpowie-
dział: - Nie. Kościół nigdy nie traci, kiedy zyskuje miło-
sierdzie. 

Uśmiech 
Przychodzi staruszka do banku, po-
dejmuje wszystkie pieniądze z konta. 
Wychodzi. Po pięciu minutach wraca 
i znów wpłaca całą kwotę na swój ra-
chunek. Pracownik banku pyta ją po 
co to robiła, na co babcia: 
- A, z wami to nic nie wiadomo! Prze-
liczyć musiałam... 

Coś dla ducha… 
„Zegar słoneczny” 

Pewien wschodni monarcha przywiózł z podróży na Zachód słoneczny zegar. Jego ludzie nie 
potrafili jednak jeszcze rozpoznawać godzin. 
Przywieziony im prezent zupełnie przemienił życie mieszkańców królestwa. Wszyscy poddani 
bardzo szybko nauczyli się dzielić dzień na godziny, z radością patrzyli na zegar i odmierzali 
sobie czas. Stali się punktualni, porządni, staranni, można było polegać na ich słowie. I tak w 
przeciągu kilku lat zaskarbili sobie pieniądze i dobrobyt. 
Jednak monarcha umarł, a jego dobrzy i szczęśliwi poddani postanowili wznieść mu pomnik. 
Ponieważ zegar słoneczny stał się dla nich symbolem dobra i źródłem dobrobytu, zdecydo-
wali również, że umieszczą go w świątyni przykrytej złotą kopułą. 
Kiedy świątynia była już gotowa i kopuła zawisła nad zegarem, okazało się, że promienie 
słoneczne nie miały możliwości, aby do niego dotrzeć. 
Mały promień światła, dzięki któremu powstawał cień, który był odbiciem słońca, zniknął bez-
powrotnie, a wraz z nim przestał istnieć również czas. 
Niektórzy mieszkańcy znowu zaczęli być niepunktualni, inni mało dokładni, a jeszcze innym 
przestało na czymkolwiek zależeć. 
Każdy robił co chciał, bez zwracania uwagi na to co robili inni. Całe królestwo pogrążyło się 
znów w niedostatku. 
Czy i my nie robimy dziś tego samego. Staramy się zamknąć Boga w czymś w rodzaju mu-
zeum albo czynimy z Niego jedynie stróża cmentarza?                                    /Bruno Ferrero/ 

 


