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Miesięcznik Parafii Św. Małgorzaty 

w Bielsku-Białej Kamienicy 

 
 

Adwent 
 

Co roku, w niedzielę po uroczystości Chrystusa Króla Wszechświata, 
rozpoczyna się Adwent. Pierwsza niedziela Adwentu zawsze rozpoczyna 
nowy rok liturgiczny w Kościele.  

Słowo Adwent oznacza radosne oczekiwanie na przyjście Pana 
i przypomina nam, że całe nasze życie jest oczekiwaniem na Jego 
nadejście. Postawa czujności i oczekiwania na przyjście Chrystusa przejawia 
się w modlitwie, która jest wytrwała , która wyraża naszą miłość i tęsknotę za 
Bogiem. 

W adwentowym czuwaniu mamy „prostować” drogi naszego życia, 
wsłuchiwać się w Słowo Boże, przybliżać się do Jezusa Eucharystycznego, 
nawracać się wołając „Przyjdź”. A Bóg w swojej miłości mówi do nas „Ja 
przychodzę do Was każdego dnia i będę przychodził, aż do końca świata”. 
Przychodzi, aby pobudzić nas do czuwania, pragnie abyśmy usłyszeli Jego 
wołanie: „Czuwajcie więc, bo nie wiecie, w którym dniu Pan wasz przyjdzie.” 
(Mt 24,42). 

Niech nasze adwentowe oczekiwanie wprowadzi nas na drogę 
nawrócenia, tzn. poznania i pokochania Boga Żywego, przychodzącego do 
nas w Najświętszej Eucharystii. 

Czuwajmy razem z Maryją, oczekując na przyjście Jej Syna 
w uwielbieniu i dziękczynieniu za nieskończoną miłość Boga do człowieka. 

 
   Alicja 
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✠ Słowa Ewangelii według Świętego Marka 

Jezus powiedział do swoich uczniów: 

«Uważajcie, czuwajcie, bo nie wiecie, kiedy czas ten nadejdzie. Bo rzecz 
ma się podobnie jak z człowiekiem, który udał się w podróż. Zostawił swój 
dom, powierzył swym sługom staranie o wszystko, każdemu wyznaczył 
zajęcie, a odźwiernemu przykazał, żeby czuwał. 

Czuwajcie więc, bo nie wiecie, kiedy pan domu przyjdzie: z wieczora czy 
o północy, czy o pianiu kogutów, czy rankiem. By niespodzianie przyszedłszy, 
nie zastał was śpiących. Lecz co wam mówię, do wszystkich mówię: 
Czuwajcie!»(Mk 13, 33-37). 

Oto słowo Pańskie. 

Rozpoczynamy adwent, czyli czas bezpośredniego przygotowania do 
świąt Narodzenia Pańskiego. Jak rodzice przygotowują się na narodzenie 
dziecka, jak przygotowywała się Maryja z Józefem na narodzenie Jezusa, tak 
my-chrześcijanie, katolicy- przygotowujemy się na święta Bożego 
Narodzenia. Dlaczego? Bo chcemy godnie przeżyć ten święty czas, czas 
wigilii i narodzin Chrystusa Pana. Nie chcemy pogańskich świąt bez Boga, 
świąt skupionych na tym by jeść, pić i dobrze się bawić. Nie chcemy 
czerwonego dziada zwanego Mikołajem zamiast rodzącego się Jezusa. Nie 
interesują nas prezenty, bo wiemy, że pierwszym darem i jedynym bogactwem 
jest Jezus Chrystus.  

I dzisiaj na początku adwentu Chrystus w ewangelii mówi do nas 
trzykrotnie czuwajcie!!! Czuwajcie, uważajcie, aby święta mojego narodzenia 
nie zamienić na pogański rytuał płytkiej udawanej radości. Czuwajcie-mówi 
Pan-abyście mnie nie zgubili w nadmiarze pustych słów wylewających się z 
ekranów telewizorów czy podczas waszych rozmów. Czuwajcie abyście nie 
pomylili groty betlejemskiej z hektarami różnorakich sklepów. Czuwajcie, 
abyście nie zgubili Boga usprawiedliwiając się epidemią, opiniami, sądami…  

Pomimo tego wszystkiego Ja się narodziłem i nadal się rodzę. Gdzie? 
Sakrament pokuty i Eucharystii to moje miejsce spotkania z wami. Tu rodzę 
się w was. Tu mnie znajdziecie…I to wam wystarczy!!! 

Ks. Damian 
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Krystyna Gutan 
 

Adwent 
 
Od zawsze już na coś oczekiwanie,  
od zawsze już za Kimś tęsknota.  
Ciągle powroty i prośba o trwanie,  
pięknem obdarowująca jesień złota.  
 
Nie lękaj się! Ale to nie takie proste.  
Ja Jestem! Ale jak w to uwierzyć?  
Wszystko przemija. Słowa mocne, ostre.  
Jak w tym ze swoją słabością się zmierzyć?  
 
Niewypłakana łza wciąż boli w oku,  
choć niebo całują światełka drgające,  
oczy wypatrują pierwszej gwiazdy w mroku,  
wydarzenia swą treścią zaskakujące ...  
 
Bądź, Panie, Światłem w nocy ciemności  
i daj oparcie w tym zagubieniu.  
Oczekujemy Adwentowej radości,  
niech się wypełni w Twym Objawieniu!  
 

Grudzień 2009 
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Godzina Łaski 
 

„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 dobrzy ludzie będą stale modlić się za swych 
grzesznych braci”. (Matka Boża w Montichiari) 

Godzina Łaski to nabożeństwo obchodzone w Uroczystość 
Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny, to godzina modlitwy 
szczególnie zalecana za osoby duchowne, za Kościół Święty, o nawrócenie 
zatwardziałych grzeszników, o ocalenie dusz idących do piekła, za 
nieprzyjaciół, za grzechy przeciwko czystości, o swoją rodzinę, Ojczyznę 
i cały świat. Matka Najświętsza ogłosiła, że przez sześćdziesiąt minut, 
8 grudnia każdego roku w południe, niebo staje nad nami otworem, że każdy 
otrzyma od Boga to, co mu najbardziej potrzebne. Podczas tych 60 minut 
grawitacja nieba jest tak potężna, że potrafi zmienić całe ludzkie życie. 
Godzina Łaski zaowocuje wieloma nawróceniami, serca zatwardziałe jak 
marmur zostaną dotknięte Bożą Łaską i staną się wiernymi czcicielami 
Chrystusa i będą Go szczerze miłować. W Godzinie Łaski niejeden z nas 
dostąpi uzdrowienia, wyrwie się z nałogu, przestanie być niewolnikiem 
grzechu. Większość z nas dozna wielu innych łask, które wyrwą go 
z codziennego zła, z opieszałości, zagubieni wrócą na drogę nawrócenia.  

Matka Najświętsza wyjaśniła zasadę nabożeństwa: „Jeśli ktoś nie może 
w tym czasie nawiedzić kościoła, a będzie się modlił w południe w domu, 
ten także otrzyma za moim pośrednictwem wiele łask. Każdy kto będzie 
się modlić w tej intencji i wylewał łzy pokuty, odnajdzie pewną drabinę 
niebieską. Przez me Macierzyńskie Serce będzie też miał zapewnioną 
opiekę i łaskę”. 

 Pamiętajmy o tych 60 minutach, które czerpiąc moc z Niepokalanego 
Serca Matki Najświętszej, wyrwą świat spod władzy szatana i przekażą 
panowanie Sercu Matki Najświętszej. 

     Alicja 
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Akt osobistego poświęcenia się 

Niepokalanemu Sercu Maryi 

Prymas kard. Stefan Wyszyński 

Matko Boża, Niepokalana Maryjo! Tobie poświęcam ciało i duszę moją, 
wszystkie modlitwy i prace, radości i cierpienia, wszystko, czym jestem i co 
posiadam. Ochotnym sercem oddaję się Tobie w macierzyńską niewolę 
miłości. Pozostawiam Ci zupełną swobodę posługiwania się mną dla 
zbawienia ludzi i ku pomocy Kościołowi Świętemu, którego jesteś Matką. 
Chcę odtąd wszystko czynić z Tobą, przez Ciebie i dla Ciebie. Wiem, że 
własnymi siłami niczego nie dokonam. Ty zaś wszystko możesz, co jest wolą 
Twego Syna, i zawsze zwyciężasz. Spraw więc, Wspomożycielko Wiernych, 
by moja rodzina, parafia i cała Ojczyzna były rzeczywistym królestwem 
Twego Syna i Twoim. Amen. 
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W obronie życia 

Wszyscy jesteśmy dumni ze Świętego Jana Pawła II, któremu 
towarzyszyliśmy w czasie jego Pontyfikatu. Byliśmy z niego dumni, ale czy 
wypełniamy jego naukę w naszym życiu? 

Jest 3 czerwca 1991roku. Na kieleckim lotnisku Masłów odbywa się msza 
święta. Homilię wygłasza Jan Paweł II. Mówi na temat czwartego 
przykazania;" Czcij ojca swego i matkę swoją". Podczas ulewnego 
deszczu ,kiedy wiatr targa kartki z przemówieniem, Papież mówi nie patrząc 
w przygotowany tekst.  "Każde dziecko jest darem Boga. Dar to trudny 
niekiedy do przyjęcia, ale dar bezcenny. Trzeba najpierw zmienić 
stosunek do dziecka poczętego. Nawet jeśli pojawiło się ono 
nieoczekiwanie - nigdy nie jest intruzem i agresorem, jest ludzką osobą, 
zatem ma prawo do tego, aby rodzice nie skąpili mu daru z samych siebie, 
choćby to wymagało to od nich szczególnego poświęcenia"- mówi coraz 
bardziej podniesionym głosem. Po chwili już krzyczy: " I  zrozumcie, wy 
wszyscy, którzy lekkomyślnie podchodzicie do tych spraw, zrozumcie, że te 
sprawy nie mogą mnie nie obchodzić, nie mogą mnie boleć! Was też powinny 
boleć!". Dwieście tysięcy ludzi zgromadzonych na lotnisku słucha tych słów 
z wzrokiem utkwionym w ziemię. Nie klaszczą, nie skandują: „Dziękujemy". 
Słowa papieża. jak krople od deszczu, odbijają się od parasoli. Jeszcze 
wyraźniej o ochronie życia poczętego Jan Paweł II upomni się następnego dnia 
w Radomiu: „Czy jest taka ludzka instancja, czy jest taki parlament, który ma 
prawo zalegalizować zabójstwo niewinnej i bezbronnej ludzkiej Istoty? kto ma 
prawo powiedzieć: „Wolno zabijać", nawet: „Trzeba zabijać”, tam gdzie trzeba 
najpierw chronić i pomagać życiu"?- pyta podniesionym głosem. " Nie zabijaj, 
ale raczej przyjmij drugiego człowieka jako dar Boży - zwłaszcza jeśli jest 
to twoje własne dziecko. Nie zabijaj, ale raczej staraj się pomóc twoim 
bliźnim, aby z radością przyjęli swoje dziecko, które - po ludzku biorąc - 
uważają, że pojawiło się nie w porę"- dodaje po chwili. Wypełniając swoją 
misję apostolską Jan Paweł II w każdym zakątku ziemi upominał się o życie 
nienarodzonych a poczętych dzieci. Dla nas ludzi XXI wieku - przynajmniej 
dla piszącego te słowa jest niedoścignionym wzorem do naśladowania. Jako 
ludzie wierzący mamy obowiązek pomagać bliźnim będących w potrzebie, 
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w miarę swoich możliwości - zarówno materialnych, jak i duchowych. Jedną 
z takich możliwości  jest duchowa adopcja w obronie życia 
nienarodzonych dzieci, których życie jest zagrożone w łonie matki. 
Wyrosła ona z cierpienia i modlitwy ludzi. Którzy byli zatroskani o los dzieci 
nienarodzonych. Polega ona na objęciu indywidualną modlitwą  jednego 
nienarodzonego a poczętego dziecka , którego imię jest jedynie Bogu wiadome 
modlitwą w jego intencji. Trwa ona 9 miesięcy i  kończy się w Boże 
Narodzenie. W tym roku, podczas trwania epidemii Koronawirusa we 
wszystkich kościołach w naszym kraju odbyła się Duchowa Adopcja. 
W uroczystość Zwiastowania Pańskiego,  za pośrednictwem mediów, 
także  w naszym kościele -  odbyło się uroczyste rozpoczęcie duchowej 
adopcji. Podczas pielgrzymki do ojczyzny w 1991r. w Radomiu nawiązując 
do wietrznej pogody i spotkania z wiernymi Jan Paweł II zauważył: „papież 
rzuca słowa na wiatr". 

 

Niech to nasze zaangażowanie w dzieło 
duchowej adopcji,  będzie naszą 
odpowiedzią, że to jego wołanie o 
bezwarunkową obronę każdego życia 
ludzkiego nie było rzucone tylko na 
wiatr. Wypełniajmy nasz chrześ-
cijański obowiązek w obronie życia. 
Szczególnie w naszej ojczyźnie, gdzie w 
ostatnim czasie bardzo wiele się dzieje 
w zakresie pozbawiania życia 
nienarodzonym dzieciom z wadami 
genetycznymi.  

Za każde uratowane życie będziemy dziękować Bogu podczas 
uroczystej mszy dnia 24 grudnia o godz. 24. Tym którzy wytrwali do 
końca w dziele duchowej adopcji serdecznie gratuluję i dziękuję. Mam 
taką pewność, że kiedy staną przed obliczem Boga. On im tego nie 
zapomni.. 

                            Opracował Marian 
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Święta Leokadia - dziewica męczennica 

W tym artykule postaram się przybliżyć postać Świętej, która jest 
patronką hiszpańskiego miasta- Toledo. Miasto to odgrywało kiedyś wielką 
rolę. W II wieku przed Chrystusem podbili go Rzymianie. Za panowania 
Wizygotów w latach 657-712 było stolicą państwa, Z kolei na 350 lat zajęli je 
Arabowie (712-1076). Od roku 1087 Toledo było stolicą Kastylii, a potem 
całego państwa. Tutaj zbierały się kortezy( parlament) i synody, a w wieku 
wielkich odkryć(XVi XVI  wiek) Doszło do szczytu potęgi i zamożności. Po 
przeniesieniu stolicy do odległego o 68 km Madrytu, zaczął się stopniowy 
upadek tego miasta. Miasto przyciąga do siebie mnóstwo turystów, wieloma 
zabytkami z różnych okresów historycznych. 

Już w wieku I istniało tutaj biskupstwo, podniesione w wieku VI do rangi 
metropolii. Od VII wieku jest stolicą prymasów hiszpańskich. Katedra 
w  Toledo należy do najokazalszych w świecie. Budowana w latach 1226-1492 
liczy 130 m długości, 66m szerokości i 33m wysokości. Wieża ma 105m 
wysokości. Miasto chlubi się kilkunastoma świętymi, wśród których 
gwiazdami pierwszej wielkości są św. Idelfons(+667), arcybiskup, i św. 
Ferdynand III(+1252), król. Święta Teresa z Avili założyła tu piąty z kolei 
klasztor(1569), św. Jan od Krzyża przebywał w tutejszym więzieniu 
zakonnym(1578).Jednak patronką Toledo jest św. Leokadia, która obok św. 
Eulalii jest także patronką Hiszpanii. 

Niestety o naszej Świętej, historia przekazała skąpe informacje. 
Najstarszy opis jej męczeńskiej śmierci pochodzi z wieku VII. Według 
Martyrologium Rzymskiego, kiedy cesarz Dioklecjan wydał edykt 
prześladowczy, to namiestnik rzymski w Toledo nakazał uwięzić wszystkich, 
którzy jawnie przyznawali się do chrześcijaństwa, albo którzy zostali o to 
oskarżeni. Wśród nich znalazła się św. Leokadia, mieszkanka Toledo, dziewica. 
Dacjan, namiestnik rzymski, usiłował ją skłonić do odstępstwa od wiary 
najpierw pochlebstwem i obietnicami, potem groźbą, wreszcie tak 
wyszukanymi torturami, że w więzieniu zmarła. Był to rok 304. Wspomniany 
żywot z wieku VII głosi to samo, tylko ubarwił jej śmierć legendarnymi 
szczegółami. 
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Kult św. Leokadii miał swoje centrum w Toledo przy świątyni wzniesionej 
na jej grobie przez metropolitę św. Helladiusza. Metropolita Toledo, Sixila, że 
za jego czasów(wiek VIII) obchodzono bardzo uroczyście jej doroczną 
pamiątkę 9 grudnia. W obecności króla, prymasa i mnóstwa wiernych 
otwierano jej grobowiec i wtedy przemawiał ku czci patronki miasta 
arcybiskup Toledo. Pisze on nadto, że wielkiej czci doznawał welon Świętej. 
Kiedy Arabowie w wieku VIII zajęli Toledo, wtedy relikwie św. Leokadii 
przeniesiono do Oviedo, gdzie wzniesiono również świątynię ku jej czci. 
W wieku XI relikwie Świętej przewieziono aż do Belgii, gdzie do wieku XVI 
odbierały cześć w opactwie Saint=Ghislan. Kiedy jednak wybuchły w Belgii 
wojny religijne i zaistniało nieezpieczeństwo, że protestanci zniszczą reliwie, 
w roku 1587 przewieziono je do Toledo, gdzie odbierają cześć w słynnej 
katedrze. Także w niektórych miastach Francji św. Leokadia odbiera cześć, 
a w opactwie Saint-Medart, w diecezji Soissons, pokazują część jej relikwii.  

Jak każdy Święty, pokazuje nam św. Leokadia jak mamy trwać w wierze 
Chrystusowej. Chociaż współcześnie jesteśmy prześladowani inaczej niż 
męczennicy pierwszych wieków chrześcijaństwa , trwajmy w niezłomnej 
wierze. Niechaj przykład Świętej Leokadii i jej wstawiennictwo pobudza nas   
żywego świadectwa przynależności do Kościoła, którego głową jest Chrystus 
Pan . 

   Marian 
 

O Kościele 
Wiele przeszedłem i nigdy nie miałem tylu powodów by dziękować 
Bogu, za to, że związał mnie z Kościołem, jak w chwili, kiedy ten właśnie 
Kościół wstrząsał mną i unicestwił! Oh tak, ponieważ Kościół jest 
zawsze czystym źródłem prawdy i kto jest z Kościołem, ten jest 
z Jezusem, tym który powiedział: „Ja jestem drogą, prawdą i życiem”. 
Kochaj więc mocno Kościół i jeśli zobaczysz, że wszystkie jego członki, 
nawet i purpuraci, schodzą na bezdroża, pamiętaj, że Jezus nie prowadzi 
na bezdroża i że Jezus jest jedynym wystarczającym powodem naszej 
miłości do Kościoła!” 

o. Dolindo 
fragment  książki: Joanna Bątkiewicz-Brożek, Jezu, ratuj! Wydawnictwo Esprit 2020. 
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Poznaj swoją Diecezję 

Bazylika w Hałcnowie 

Korzenie parafii w Hałcnowie sięgają XIII w. W XV wieku Hałcnów stał 
się własnością rodu Hałcnowskich, później właścicielami byli m.in. Żydowscy, 
Pruszyńscy i Czeczowie. W końcu XVII wieku powstał kościół Nawiedzenia 
NMP, w którym znalazła swoje miejsce cudowna figura Matki Bożej Bolesnej. 

Figura znajdowała się początkowo na dębię, po jednej z gwałtownych 
nawałnic spadła z drzewa i na jakiś czas została przejęta przez Michała 
Chrapczyńskiego z Kęt. Jednak po pewnym czasie dręczony wyrzutami 
sumienia zwrócił ją  ku uciesze czcicieli Matki Bożej. Po następnej 
gwałtownej burzy, gdy piorun rozbił gablotę i spalił suknię, w którą figura była 
ubrana, przeniesiono ją do kaplicy dworu Adama Pruszyńskiego. Po jakimś 
czasie wybudowano kaplicę przy dębie, a później z datków pielgrzymów 
wybudowano pierwszy niewielki kościół. Jego budowę ukończono w1784r. 
Wtedy też do niego przeniesiono figurę Piety. Od 1844 roku decyzją papieża  
Grzegorza VI można było w Hałcnowie uzyskać odpust zupełny w dniu 
Nawiedzenia NMP oraz MB Różańcowej. Samodzielną parafią Hałcnów stał 
się w 1860 roku 

Kościół się rozrastał i pątników przybywało. 2 lipca 1926r. bp. Anatol 
Nowak za zgodą księcia kardynała A. Sapiehy dokonał koronacji figury 
koronami biskupimi, niestety 10 lat później zostały one skradzione. W tym 
samym roku, tzn. 1936 dokonano ponownej koronacji figury. W czasie II 
wojny światowej w 1945r. spłonął kościół wraz z nim pierwotną figury Piety. 
Wierni postanowili odbudować kościół. W 1948r.  nowy kościół był gotowy, 
a w jego ołtarzu znajdowała się nowa figura Piety. Później kościół zyskał nowe 
organy, a obok powstało 9 kaplic dla istniejących stacji Drogi Krzyżowej. 
W 1973 roku ówczesny kardynał ks. K. Wojtyła poświęcił 3 nowe dzwony, 
a 4 lata później odnowione wnętrze kościoła. 

W 1984r. rozpoczęto starania o koronację figury MB Bolesnej koronami 
papieskimi, co nastąpiło 8 lat później. Papież Jan Paweł II poświęcił te korony 
w Rzymie, a 26 września 1993r. ks. Kardynał Franciszek Macharski wraz 
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z arcybiskupem częstochowskim Stanisławem Nowakiem i biskupem bielsko-
żywieckim Tadeuszem Rakoczym nałożyli je na cudowną figurę Matki Bożej 
Bolesnej. Kult Matki Bożej rozwijał się dalej. Rozbudowano kościół o kaplicę 
Miłosierdzia Bożego, odnowiono już istniejące kaplice.  

Już ponad 20 lat trwa tradycja hałcnowskich czuwań gromadzących co 
miesiąc rzesze wiernych. Ojciec święty Franciszek 28 sierpnia 2015 r. podniósł 
kościół Nawiedzenia NMP do godności Bazyliki Mniejszej. Uroczyste 
ogłoszenie tej decyzji odbyło się 26 lipca 2016 r. pod przewodnictwem 
Nuncjusza Apostolskiego ks. Arcybiskupa Celestino Migliore. Jest to 
wyjątkowe wyróżnienie dla Sanktuarium i całej parafii. Z racji tego 
wyróżnienia można obecnie uzyskać  dodatkowo odpust zupełny: 

29 czerwca – uroczystość św. Apostołów Piotra i Pawła 
2 sierpnia – odpust Porcjunkuli 
dowolny jeden dzień w roku wybrany przez wiernego  

Poprzednio można było uzyskać odpust zupełny  
2 lipca – święto Nawiedzenia NMP oraz w MB Różańcowej 

Na podstawie informacji na stronie www.parafiahalcnow.pl opracowała Basia 

 

 
Zdjęcie źródło:  bielsko.gosc.pl  
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Ku rozwadze! 
Myśli św. Józefa Sebastiana Pelczara 

 

 

Jeśli chcesz poznać ogrom miłości Bożej, rozważaj trzy wielkie 
pomniki tej miłości: Żłóbek, Krzyż, Ołtarz. 

Za każdy dar łaski bądź wdzięczny, a większego staniesz się 
godny, bo wdzięczność za otrzymane łaski jest modlitwą o nowe; 
jeżeli nie dziękujesz Bóg staje się skąpy. 

Życie chrześcijańskie nie jest łatwe, bo wymaga zaparcia się 
siebie, wyrzeczenia i przeistoczenia w Chrystusa, z drugiej 
strony nie jest zbyt trudne, bo łaska Chrystusowa dźwiga i umacnia 
duszę, a opieka Najświętszej Panny i pomoc Kościoła 
podtrzymują ją w pracy duchowej. 

Kto buduje dom, musi się wiele napracować, nim usunie 
rumowisko i położy fundament. Podobnie w budowie duchowej 
praca jest uciążliwa, gdy usuwa się gruzy grzechu i zakłada 
fundament pokory. Lecz gdy dusza jest gorliwa w modlitwie, 
wytrwała i mężna w pracy, dzieło Boże postępuje szybko. 

Do spowiedzi należy przystępować jako do świętego 
i czcigodnego sakramentu i w tym celu, aby przejednać miłość Bożą, 
zadośćuczynić sprawiedliwości, odzyskać utraconą lub naprawić 
nadwyrężoną przyjaźń z Bogiem. 

W życiu przyrodzonym człowiek ma rodzinę: ojca, matkę 
i rodzeństwo; tak jest i w życiu nadprzyrodzonym. Ojcem naszym 
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jest Bóg, matką Bogarodzica i Kościół, rodzeństwem są 
aniołowie i święci w niebie, a na ziemi ludzie. 

Bóg ma upodobanie w modlitwie, jak ojciec ma upodobanie  
w rozmowie z dzieckiem. 

Bez gorącej i wytrwałej modlitwy Bóg nie daje łask obfitych, 
a bez nich nie można nabyć doskonałości. 

Nadzieja podobnie jak wiar a wyrasta z nasienia, które sam 
Bóg zasiewa na chrzcie świętym, tak jednak, że nasienie nadziei 
tkwi w nasieniu wiary. Stąd to pochodzi ścisły związek nadziei 
z wiarą. Wiara mówi, że są dobra nadprzyrodzone i że są 
przeznaczone dla człowieka; nadzieja pragnie je nabyć 
w przekonaniu, że nabyć je można. 

Modlitwa gorąca, pokorna i pełna ufności przebija niebiosa 
i wraca stamtąd z błogosławieństwem. 

     wybrała Alicja 

 

 
 

Wszechmogący, wieczny Boże, w Trójcy Świętej Jedyny, 
wielbię Cię i dzięki Ci składam za łaski udzielone św. Józefowi 
Sebastianowi, którego natchnąłeś gorącym nabożeństwem do 
Najświętszego Serca Jezusowego i Niepokalanej Dziewicy 
Maryi. Spraw, abym za jego przykładem ukochał(a) to Boskie 
Serce i aby Ono stało się dla mnie źródłem uświęcenia 
i pociechy. Za przyczyną św. Józefa Sebastiana wysłuchaj 
moją modlitwę i udziel mi łaski ..., o którą Cię proszę. Amen.  

       Św. Józefie Sebastianie, módl się za nami.  
 

 



14 

O pobożnym uczestniczeniu we Mszy świętej 

Spiesz z gorliwością na Mszę świętą i to nie tylko w niedzielę i święto, 
ale także, jeżeli możesz i w dzień  powszedni. Ona bowiem jest ogniskiem 
naszej religii, treścią tajemnic Bożych, źródłem darów i pociech 
duchowych. Jeśli słuszna przyczyna nie pozwala ci być na Mszy św., 
przenoś się przynajmniej myślą tam, gdzie się odprawia i łącz się 
z Chrystusem ofiarującym się , a także z intencją kapłana. Pan przyjmie 
w takim razie pragnienie twoje i nie odmówi ci swoich darów. 

Kiedy zaś uczestniczysz w Najświętszej Ofierze, patrz na nią 
z uczuciem żywej wiary. Niech wiara twoja będzie ogrzana miłością. 
Gdybyś bowiem z sercem zimnym stał przed ołtarzem, byłbyś podobny do 
owego tłumu niewiernych, którzy z pierwszej Ofiary złożonej na Kalwarii 
żadnej nie odnieśli korzyści. Przede wszystkim bądź w stanie łaski 
uświęcającej. 

Z wiarą i miłością połącz głęboką pokorę, naśladując kapłana 
odprawiającego Mszę św. i mów z  nim razem: Ty, który gładzisz grzechy 
świata, zmiłuj się nade mną. Z miłości i pokory niech wypłynie cześć 
wewnętrzna, a tę cześć okazuj postawą pełną uszanowania. Z uszanowaniem 
łącz uwagę ducha i nabożeństwo serca, aby nie tylko nie zajmować się 
sprawami nie należącymi do Ofiary świętej, nie tylko nie spoglądać po 
ścianach i ludziach, ani myśleć o sprawach ziemskich, ale baczyć pilnie na 
pojedyncze części Mszy św. i łączyć się z kapłanem obudzając święte 
uczucia uwielbienia, miłości, dziękczynienia i żalu. 

Staraj się usilnie o takie usposobienie. A że na to sam zdobyć się nie 
możesz, dlatego proś przed każdą Mszą św. Ducha Świętego za 
pośrednictwem Bogarodzicy Maryi, by cię łaską swą oświecił, wzruszył 
i zapalił. A potem idź na Mszą świętą ze skupieniem i radością, 
przedstawiając sobie, że będziesz uczestniczył w sprawie tak świętej, tak 
wzniosłej, tak chwalebnej dla Boga, a tak korzystnej dla ciebie. 

„Święty Józef Sebastian Pelczar” opracowały Siostry Sercanki, Kielce 2004 
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Kącik rodzinny – zdrowa kuchnia 

 
Barszcz po ukraińsku  przepis od Pani Luby 

Składniki: 
1 kg żeberek wieprzowych 
marchew 1 szt. 
ziemniaki 3-4 szt. 
fasola 1 szklanka 
korzeń pietruszki  1 szt. 
burak 1 szt.  
czosnek 2-3 ząbki 
cebula 1 szt.  
kapusta 30 dkg 
słonina 10 dkg 
sól, pieprz, liść laurowy 
przecier pomidorowy 2-3 łyżki 
3 litry wody 

Wykonanie: 
Ugotować mocny mięsny rosół z liściem laurowym i korzeniem pietruszki. Po 
ugotowaniu wyjąć listek i pietruszkę. 

Do rosołu dodać wcześniej namoczoną fasolę i gotować 15-20 minut. Fasola 
powinna być trochę niedogotowana. 

Cebulę i marchew pokroić w piórka, obsmażyć na słoninie i wsypać do rosołu. 
Dodać zmiażdżony czosnek. Gotować 10-15 minut. 

Burak pokroić w piórka, obsmażyć na słoninie i wsypać do barszczu. 

Gotować jeszcze 5 minut i dodać pokrojone grubo ziemniaki i poszatkowaną 
kapustę. 

Kiedy ziemniaki będą gotowe, dodać przecier pomidorowy i gotować jeszcze 
5-10 minut. 

Dodać soli, pieprzu, zielonej pietruszki i koperku. 

Podawać ze śmietaną. 
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INFORMATOR PARAFIALNY 
 

Msze św.:  
 

W niedziele o godz. 6:30, 8:00, 9:30, 11:00, 12:30, 16;.00 (w lipcu i sierpniu o 19:00 
zamiast o 12:30) 

tygodniu o godz. 8:00, 18:00; w pierwszy piątek o godz. 8:00 w intencji tych osób, 
które złożyły ofiarę na cele naszego kościoła, dodatkowo o 19:15. 

 

Nabożeństwa: 
 

W środy o 18:00 Nowenna do Matki Bożej Nieustającej Pomocy. 
W piątki od wieczornej Mszy św. od godz. 18:30  do godz. 21:00 Adoracja 

Najświętszego Sakramentu w ciszy. 
Pierwszy czwartek miesiąca: godz. 17:00 Godzina Święta – adoracja 

Przenajświętszego Sakramentu w intencji kapłanów oraz o powołania 
kapłańskie i zakonne. 

Pierwsza sobota miesiąca: po Mszy św. o godz. 8:00 Nabożeństwo Wynagradzające 
Niepokalanemu Sercu Maryi; o 17:30 koronka do Bożego Miłosierdzia za 
zmarłych z czytaniem wypominków. 

Pierwsza niedziela miesiąca: po Mszy św. o godz. 16:00 Nabożeństwo ku czci św. 
Michała Archanioła. 

Drugi poniedziałek miesiąca po Mszy św. o godz.18:00 adoracja Najświętszego 
Sakramentu prowadzona przez Apostolstwo Dobrej Śmierci.  

Trzeci piątek miesiąca (od kwietnia do września): godz. 18:00 Czuwanie ku czci 
Miłosierdzia Bożego, rozpoczęcie Mszą św. 

Spowiedź św.: pierwszy czwartek oraz piątek miesiąca od godz. 17:00; codziennie 
15 min. przed Mszą św. 

Kancelaria parafialna: czynna po Mszy rannej o godz. 8:30 oraz po Mszy św. 
wieczornej o 18:30. 

Poradnia życia rodzinnego: w czwartki w godz. 17:30 – 18:30. 
Odwiedziny chorych i starszych wiekiem parafian odbywają się w każdą pierwszą 

sobotę miesiąca od godz. 8:00. 
Przygotowanie do Sakramentu Małżeństwa: w czwartki od godz. 17:00 Zgłoszenia 

przyjmowane są na trzy miesiące przed datą ślubu. 
Sakrament chrztu św.: Pierwsza niedziela miesiąca, godz. 12:30, obowiązuje nauka 

dla rodziców i chrzestnych. 
Dyżury Zespołu Charytatywnego: w czwartki w godz. 11:00 – 12:00 oraz 
w pierwszą środę miesiąca w godz. 18:30 – 19:30 w salce katechetycznej. 
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