
Niedzielna Msza święta—obowiązkiem każdego 
chrześcijanina. 
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Chociaż minął już Rok Miłosierdzia Bożego nie zapominajmy o 
modlitwie  --   Koronki  do Bożego  Miłosierdzia. 

My mamy za co 

dziękować  Bogu i mamy o 
co prosić, a szczególnie o 
pokój na Ukrainie i w 
świecie.  

Więc  znajdźmy pare minut 
na tą krótką modlitwę 
codziennie o godz.15.00, a 

jeżeli w ten czas jesteśmy 
bardzo zajęci, to  

wieczorem, wspólnie z Rodziną. 
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Kochani Przyjaciele i Dzieci Fatimskiej Pani. Dziś, gdy świat wokół nas 
zdaje się nie myśleć o niczym więcej, jak tylko o kupowaniu, jedzeniu i 

użyciu, zechciejmy właśnie przez dobrowolne wyrzeczenia przygotować 
duchowe posłanie dla Dzieciątka Jezus. Coraz więcej jest takich, którzy 
zamykają przed nim drzwi swoich serc, jak niegdyś mieszkańcy 
Betlejem. My otwórzmy je szeroko, przyozdóbmy drobnymi 

wyrzeczeniami i dobrymi uczynkami. Wtedy Dziecię Jezus narodzi się 
w naszym sercu i będzie naszym najmilszym Gościem, a my naprawdę 
przeżyjemy radosne święta Bożego Narodzenia. 
 

Adwent trwa  -- nie  prześpij tego czasu. 

 

 

http://moodle.zsp-cogito.pl/galeria/_zrodlo_wiary_luter_2013/
mailto:ks.piotr.sdb@op.pl
https://www.facebook.com/modlitwanakazdydzien.modlitwykatolickie/photos/a.1114736291876839.1073741828.1114680068549128/1644169935600136/?type=3
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Matko Odkupiciela , 
z niewiast najsławniejsza, 
Gwiazdo morska, do nieba 

ścieżko najprościejsza. 
Tyś jest przechodnią bramą 

do raju wiecznego, 

Tyś jedyną nadzieją 

człowieka grzesznego. 
Racz podźwignąć, prosimy, 

lud upadający, 
W grzechach swych uwikłany, 

powstać z nich pragnący, 
Tyś cudownie zrodziła 

światu Zbawiciela, 
Tyś sama wykarmiła 

Twego Stworzyciela. 

Panno przedtem i potem, 

z świata podziwieniem 

Uczczona Gabriela 

wdzięcznym pozdrowieniem, 
Racz się wstawić, 

o Panno, za nami grzesznymi 

Ratuj nas, opiekuj się 

sługami Twoimi". 
 

 

 

 

 

 



"Бозя до нас прийде  --  казала до нас малих бабця, --  і хліб буде 
в хаті і спокій,  і  голодні не будем."  

І ми малі чекали Бозю. Отець зайшов вечером, чомусь дитячі очі 
мов назавжди вкарбували в пам"ять, його постать і початок молитви: 
Відвідай, прошу Тебе Господи цю земну оселю......І дідуся, що тримав 
відро отцю із свяченою водою. Покропивши нас і поблагословивши 
хатину, які ми були тоді щасливі хоч і дуже бідні, але духовно багаті.....  

Коли з Йорданським Благословенням цього року освячував 
краплями свяченої води завітав до нас старенький монах. 

Переступивши поріг помешкання словами молитви: "Відвідай 
молимось до Тебе Владико, цей дім і далеко віджени всі підступи 
диявола.  Хай Твої святі ангели мешкають у ньому, захороняючи його в 
мирі, і хай Твоє святе благословення буде тут завжди. Обережи 
молимось до Тебе Владико, від погибелі, пошесті, недуг, від усіх 
ворожих бід і нападів, щоб дім і тих, що на Тебе надіються був без 
журби. Бо Тебе хвалять всі Небесні сили ї Тебе славить усе створіння 
навіки віків. Амінь...  

На моїх очах попливли сльози. Отче, прошепотів я, до мене в 
оселю прийшов Господь з молитвою. І згадав слова давно покійної 
бабусі ---"То Бозя до нас прийшла діти, будем мати  хліб,  голодні не 
будемо,  бо Бозя за всіх дбає.... 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kochani  Parafianie i Przyjaciele  Przemyslan 

Maranata  -- Przyjdź  Panie  Jezu. 
 

 

     Weszliśmy w Adwent w okres radosnego oczekiwania na przyjście  
Jezusa Chrystusa, którego pamiątkę narodzin wkrótce będziemy obchodzić. 
wtedy Jezus przyszedł bezbronny i ubogi  2019 lat temu, teraz ma wrócić 
jako Król i Pan Wszechświata, który będzie sądził świat sprawiedliwie. 
Nim to nastąpi chce być i jest  Pan pełem Miłosierdzia. Ludzkość cała i 
każdy z nas może  z tego Miłosierdzia korzystać, a przede wszystkim w 
Sakramencie Pokuty. Dziwna rzecz, wielu z nas nie korzysta z Bożego 
Miłosierdzia już długi czas i czekamy, odkładając nasze nawrócenie na 
później, a później  może nam tego czasu zabraknąć. Przeżywany  Adwent  
nie wiemy dla ilu z nas mośe być ostatnim nie zmarnujmy tego czasu, ale 
zbliżmy się sercem do Jezusa, bo On nas kocha jak nikt inny. 
     W tym czasie towarzyszą   nam Maryja Matka Jezusa która tak jak 
wtedy była zatroskana o Swego Syna tak i teraz zatroskana jest o każdego z 
nas. Prośmy Maryję aby modliła się za nami i pomogła odnaleźć  właściwą 
Drogę  na której będziemy szczęśliwi. 
     Znajdźmy czas kochani Bracia i Siostry na Roraty, na wspólną modlitwę 
i dobre uczynki. 

     Radujmy się bo Pan blisko jest nas i kocha nas. 
     Okażmy Jezusowi i Maryii naszą  wdzięczność. 
 

                                       Z  modlitwą ks. Piotr  Smolka Proboszcz. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Świąteczny  list. 
 

     Drodzy Przyjaciele, pewnie wiecie, że zbliżają się moje urodziny. 
Świętowanie moich urodzin rozpoczęło się wiele lat temu.  Na 

początku wydawało się że ludzie rozumieli  i doceniali to wszystko co dla 
nich zrobiłem, ale w obecnych czasach, wydaje się że nikt niewie jaki jest 
prawdziwy powód tych uroczystości. 

Rodzina i przyjaciele spotykają się razem ale nie znają znachenia tych 
Świąt. 

Pamiętam zeszłoroczne wielkie przyjęcia organizowane ku mojej 
czci. Stół był zastawiony smacznym jedzeniem, ciastami, owocami i 
innymi łakociami. Wszystko to było piękne przystrojone a pod choinką 
czekało wiele prezentów. 

Czcesz coś wiedzieć? 

Byłem jubilatem, ale nie zostałem zaproszony. Nikt nie pamiętał aby 
mnie zaprosić. 

Przyjęcie było z mojej okazji, ale gdy ten dzień nadszedł, zostałem na 
zewnątrz, przed zamkniętymi drzwiami...        a  ja tak bardzo chciałem dyć 
z nimi tam w środku, przy stole. 

Bardzo mnie smuci, że w ostatnich latach, wielu zamknęło przede 
mną swoje drzwi. Mimo, że nie byłem zaproszony, zdecydowałem się 
cichutko wejść nie zwracając na siebie uwagi. Poszedłem i stanąłem 
cichutko w rogu. Wszyscy jedli i pili. Opowiadali żarty, śmiali się i dobrze 
się bawili. Smutno było gdy gruby mężczyzna ubrany na czerwono z białą 
brodą, wszedł do pokoju wołając Ho-ho-ho! Usiadł na fotelu a wszystkie 
dzieci pobiegły do niego, wołając:  Mikiłajj, Mikołaj! Tak jagby przyjecie  
było na jego cześć. 

Kiedy wszyscy zaczęli się obejmować, otworzyłem też swoje 
ramiona, czekając na kogoś, kogo mogłbym objąć. 

 I  wiesz co?  Nikt nie przyszedł. 
Wtedy zrozumiałwm, że nie byłem mile widzianym i niezauważony 

wyszedłem. 
Z każdym mijającym rokiem jest coraz gorzej.  Ludzie pamiętają o 

prezentach,  o jedzeniu i piciu, ale zapominają o mnie. 

Czciałbym, abyś pozwolił mi wejść do twojego życia podczas tych 
Świąt.  Bardzo bym sie ucieszył. 

 

Для  Вас Діти – казочка. 
Колись  давно,  перед Різдв”яними  Святами. 

Згадую як був малим, як весело та радісно було на душі, хоча 
бідні були Різдвяні Свята. Дідусь і ще двоє сусідів Тимко і Кирило 
перед святами їздили до міста за харчами. 

-"Чуєш Микито - казав Кирило до дідуся встаєм зранку в 
четвертій за польским часом і берем на 
продаж солонину, мнєса шкода - сало ві 
Львові добре піде. Накупим всього – 

оселедця, риби мороженої, макітру на 
кутю в старого Карба на базарі. І тре 
дивитися щоб жуліки не вкрали гроші, 
як вторгуєм.Тимків зять повезе кіньми 
до Золочова, а там на колію до Львова. 
В Зборові у стрийка загріємся і дамо 
коням їсти. 

 Ми малі над ранком не спали, 
дідусь взяв в торбу сала, трохи муки. Як з нетерпінням чекали ми 
дідуся. Він пізно опівночі повернувся, ніхто у хаті не спав, ми з 
братиками збирали ялинку.  

Дідусь привезе діда мороза і льодяники на патичку перед 
приїздом -- кричав старший брат і чекуляду-медведика.  

Засопіли на подвіру  коні. І ми з веселими криками обнімали 
дідуся з великою полотняною торбою. Яка то була радість, яке велике 
дитяче щастя. Дідусь викладав на скриню в хаті покупки. Нам дав по 
три льодяники і по чекуляді –медведику. Бабця радо оглядала макітру 
для куті. І яке чудо коли ми побачили пластмасового Діда Мороза. 
Мамі рукавиці теплі і всім було потроху. Добре вторгували розповідав 
дідусь, люблять міські пани сало. І не обшахрували нас. Дідусь взяв і 
поцілував хрестика, який носив на грудях. І тоді всі хатою на колінах 
мовили молитву "Отче Наш". Яка то була Різдвяна радість. На Йордань 
дідусь сказав до всіх у хаті готуйтеся прийде кропити хату отець 
старенький.  

 



Święty  Mikołaj odwiedził naszą Parafię w 

Przemyślanach św. Ap. Piotra i Pawła. 
Usmiechnięte dzieci, dużo radości, 

śpiewy, tańce i prezenty.  
W szcególny sposób  dziękujemy 

dobrodziejom z Polski ze Stalowej Woli i 

okolic. Niech Pan Bóg Wam stokrotnie 
wynagrodzi za wasze dobre serce, a Pan 

Jezus, błogosławi kaśdego dnia i chroni 
od złego.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Uznaj ten fakt, że dwa tysiące lat temu przyszedłem na ten świat, aby 
oddać życie za Ciebie na krzyżu, aby Ciebie zbawić. 

Dzisiaj chcę tylko, żebyś uwierzył w to z całego serca. 
Chcę się jeszcze z Tobą czymś podzielić. 
Wielu nie zaprosiło mnie na swoje przyjęcie, jednak ja również 

organizuje przyjęcie tak piękne że nikt nie może sobie tego nawet 
wyobrazić. 

Wciąż jednak jeszcze  trwają przygotowania. Dzisiaj wysłałem wiele 
zaproszeń i jedno z nich jest dla Ciebie. Chcę wiedzieć   czy pragniesz 
przyjść, aby zarezerwować  dla Ciebie miejsce, napisać twoje imię złotymi 
literami w mojej wielkej  księdze zaproszonych gości. Bądź gotowy, 
ponieważ gdy wszystko będzie już  przygotowane, staniesz się 
uczestnikiem tego wielkiego przyjęcia. 

Do zobaczenia wkrótce!  Kocham  Cię!  Jezus.  
  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



GODZINA ŁASKI DLA CAŁEGO ŚWIATA. 
8 grudnia - od 12.00 do 13.00.  
Matka Boża, (Roza Duchowna) objawiając się w 
Święto Niepokalanego Poczęcia, 8 grudnia 1947 
r, pielęgniarce Pierinie Gilli w Montichiari we 
Włoszech powiedziała: 
"Życzę sobie, aby każdego roku w dniu 8 grudnia, 

w południu obchodzono Godzinę Łaski dla całego 
świata. Dzięki modlitwie w tej godzinie ześlę 
wiele łask dla duszy i ciała. 
Będą masowe nawrócenia. Dusze zatwardziałe i 
zimne jak marmur, poruszone będą łaską Bożą i 
znów staną się wierne i miłujące Boga. 

Pan, mój Boski Syn Jezus, okaże wielkie miłosierdzie, jeżeli dobrzy ludzie 
będą się modlić za bliźnich. Jest moim życzeniem, aby ta Godzina była 
rozpowszechniona. Wkrótce ludzie poznają wielkość tej Godziny łaski. Jeśli 
ktoś nie może w tym czasie przyjść do kościoła, niech modli się w domu". 
                      JAK ODPRAWIĆ GODZINĘ ŁASKI? 

     To szczególna godzina i dobrze będzie, jeśli zdołasz wykorzystać ją całą. 
     Im więcej czasu spędzisz z Maryją, tym więcej łask spłynie na ciebie i 

tych, których nosisz w sercu. Dlatego postaraj się oddać Niepokalanej całą 
świętą godzinę. 
     Jeżeli to niemożliwe, przybliż się do Jej Niepokalanego Serca na tyle 
czasu, na ile cię stać. Każda chwila, którą spędzisz przytulony do obietnicy 
Matki Bożej, okaże się bezcenna! 
    W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego". 
♥ ZACZNIJ OD PRZYPOMNIENIA SOBIE OBIETNIC MATKI NAJŚWIĘTSZEJ. 
Skup się na modlitwie i zapytaj siebie: "Co obiecuje mi Matka 
Najświętsza?". Ona zapewnia, że Godzina Łaski "zaowocuje wieloma 

nawróceniami". 
♥ PROŚ O ŁASKĘ NAWRÓCENIA DLA TYCH, KTÓRZY JEJ NAJBARDZIEJ 
POTRZEBUJĄ. 
"Serca zatwardziałe i zimne jak ten marmur zostaną dotknięte Bożą łaską i 
staną się wiernymi czcicielami naszego Pana, i będą Go szczerze miłować. 
♥ PROŚ O TĘ ŁASKĘ DLA SIEBIE I NAJBLIŻSZYCH. 

"Przez to nabożeństwo uzyskacie wiele łask duchowych i cielesnych". 
Nie bój się prosić o łaski - nawet największe! 
"Nasz Pan, mój Boski Syn, Jezus, ześle swe przeobfite Miłosierdzie, jeżeli 
dobrzy ludzie będą stale modlić się za swych grzesznych braci (...)". 

♥ PROŚ O ŁASKĘ NAWRÓCENIA DLA GRZESZNIKÓW. 
"Każdy, kto będzie modlić się w tej intencji i wylewał łzy pokuty, odnajdzie 
pewną drabinę niebieską, przez me macierzyńskie Serce będzie też miał 
zapewnioną opiekę i łaskę". 
♥ A TERAZ  PODZIĘKUJ ZA TĘ ŁASKĘ, KTÓRĄ CI DZIŚ MATKA NAJŚWIĘTSZA 
GWARANTUJE! 

W tym momencie możesz zacząć rozmawiać z Maryją modlitwami, które są 
najbliższe twemu sercu. 

♥ - WYZNAJ SWĄ WIARĘ W BOGA (Wierzę w Boga), 
      Wychwalaj Jego dobroć ( np. Chwała na wysokości Bogu ). 
     Odmów akt wiary. 

♥- ODMÓW RÓŻANIEC, przeplatając go aktami: akt miłości,               akt 

nadziei, akt żalu. 

♥- ODDAJ SIĘ MARYI POD OPIEKĘ 

              Akt zawierzenia Niepokalanemu Sercu Maryi, 

                                       Królowej Polski. 
     Niepokalana Matko Jezusa i Matko moja – Maryjo, Królowo Polski! 
Biorąc za wzór Błogosławionego Jana Pawła II mówię dziś: cały(a) jestem 
Twój(a). Twojemu Niepokalanemu Sercu zawierzam całego(ą) siebie, 
wszystko czym jestem; mój umysł, serce, wolę, ciało, zmysły, emocje, 
pamięć, zranienia, słabości, moją przeszłość od chwili poczęcia, 
teraźniejszość i przyszłość wraz ze śmiercią cielesną – każdy mój krok, czyn, 
słowo i myśl. Twojemu Niepokalanemu Sercu zawierzam także moją 
rodzinę i wszystko, co posiadam. Tobie oddaję wszystkie moje prace, 
modlitwy i cierpienia. 

     Ty najlepsza Matko chroń mnie i moich bliskich od Złego. Upraszaj nam 
łaski potrzebne do przemiany i uzdrowienia. Prowadź po drogach życia i 
posługuj się nami do budowania Królestwa Twojego Syna Jezusa Chrystusa 
– jedynego Zbawiciela świata, od którego pochodzi wszelkie 

 

 


