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OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE 

Stawajcie się coraz doskonalszymi! 
    … nawołuje nas Św. Paweł w swoim liście do Tesaloniczan. Coraz doskonalszymi w życiu 
codziennym, czyli w relacji z bliskimi, w wypełnianiu swoich obowiązków i rozwijaniu talen-
tów. Dlaczego to takie ważne? Natura nie znosi pustki; tam, gdzie brak jest spokoju i porząd-
ku, zaraz pojawia się niepokój i chaos, a w takich warunkach trudno żyć w zgodzie z Bogiem i 
własnym sumieniem. Dlatego tym bardziej powinniśmy skupić się na życiu uczciwym i odpo-
wiedzialnym, żeby nie było miejsca i czasu na lenistwo, lekkomyślność i brak zaangażowania. 
    Tymczasem Nauczyciel ponownie ostrzega nas przed Sądem Ostatecznym. Uważajcie na sie-
bie, aby wasze serca nie były ociężałe wskutek obżarstwa, pijaństwa i trosk doczesnych, żeby 
ten dzień nie spadł na was znienacka jak potrzask. Zapowiada wielkie wydarzenia, które 
wstrząsną ziemią, a ludzie będą przerażeni. Z drugiej strony, stara się też nas uspokoić; A gdy się 
to dziać zacznie, nabierzcie ducha i podnieście głowy, ponieważ zbliża się wasze odkupienie. 
    Chcesz być przerażony kiedy znowu przyjdzie Pan, czy spokojny? Może to już czas, aby pou-
kładać swoje życie, pogodzić się ze sobą i otoczeniem. Może warto więc pokończyć te sprawy z 
przeszłości, które są jeszcze niezakończone. Może to właśnie teraz zaczniesz naprawdę żyć we-
dług nauczania Chrystusa… Bo jeśli nie teraz, to kiedy?               Sebastian Niemkiewicz 

Z listu abp. Adama Szala na 1 Niedzielę Adwentu: 
    „Drodzy Bracia i Siostry! Potrzebujemy przykładów osób, które wiernie i owocnie wypełni-
ły misję chrześcijańskiego apostolatu. Takim człowiekiem niewątpliwie był bł. ks. Bronisław 
Markiewicz, który w nowym roku duszpasterskim będzie duchowym orędownikiem i prze-
wodnikiem dla naszej Archidiecezji. 
         Błogosławiony ks. Bronisław Markiewicz urodził się 13 lipca 1842 r. w Pruchniku. W 
przemyskim seminarium przygotowywał się do kapłaństwa i wpatrywał w Jezusa obecnego w 
Najświętszym Sakramencie. Ksiądz Markiewicz przez całe swoje życie zachęcał wiernych, 
dzieci i młodzież, do uczestnictwa we Mszy świętej, do częstego, nawet codziennego przyj-
mowania Komunii świętej oraz do adoracji Najświętszego Sakramentu. Starał się kształtować 
w ich sercach cześć i miłość dla Jezusa Eucharystycznego. Pisał: Pan Jezus w Najświętszym 
Sakramencie zasługuje na cześć najgłębszą i na uwielbienie największe, bo jest Stworzycie-
lem, Panem i Zbawcą naszym, bo umiłował nas miłością najtkliwszą i nieskończoną... W zapi-
skach życia wewnętrznego ks. Bronisław Markiewicz zanotował: Najwyższa czynność moja 
Msza święta: już większej godności na świecie nie osiągnę, ani nawet w niebie... Biada temu 
kapłanowi, który sobie cokolwiek innego wyżej ceni...; Msza święta centrum życia mego. W 
grudniu 1911 r. ks. Markiewicz ciężko zachorował. Zmarł 29 stycznia 1912 r. w otoczeniu 
swoich najbliższych współpracowników i wychowanków. Data i miejsce jego beatyfikacji, 
19 czerwca 2005 r. w Warszawie, zbiegły się z uroczystą Mszą świętą wieńczącą obchody 
Krajowego Kongresu Eucharystycznego.” 
         Życie bł. ks. Bronisława Markiewicza stanowi także dzisiaj punkt odniesienia i podpowiedź 
wobec trudności w wychowywaniu kolejnych pokoleń. On kształtował umysły i serca mło-
dych ludzi przez powściągliwość i pracę, gorliwie zabiegał o wyzwolenie ich z nałogów i 
zrodzenie do nowego życia w łasce. Sam, jako dorastający młodzieniec, przeszedł drogę wąt-
pliwości i buntu wobec prawd wiary. …” 



CIEKAWE PROPOZYCJE Z MAKSYMILIANA INTENCJE MSZALNE NA NAJBLIŻSZY TYDZIEŃ 

JÓZEF. MĘŻCZYZNA, 
MĄŻ, OJCIEC – ks. Ar-
kadiusz Paśnik 
Książka przenosi nas w sam 
środek życia w Nazarecie, 
gdzie młody mężczyzna 
zakochuje się w uroczej 
dziewczynie. O ile w Biblii 
Józef milczy i jest na dru-
gim planie, a tradycja zrobi-
ła z niego starca, o tyle u ks. 
Paśnika jest on przystoj-
nym, pomysłowym, ener-
gicznym bohaterem, obda-

rzonym poczuciem humoru. To jednak nie tylko 
wzruszająca i pełna zwrotów akcji historia miłości. To 
przede wszystkim opowieść o odwadze, wierności, 
radości, wytrwałości, które drzemią w każdej męskiej 
duszy. Powieść ks. Paśnika trzyma w napięciu, roz-
czula, czasem rozśmiesza, a często daje do myślenia. 
CZYSTA EWANGE-
LIA. DUCHOWA PO-
DRÓŻ ZE ŚWIĘTYM 
FRANCISZKIEM – 
abp Grzegorz Ryś 
Arcybiskup Grzegorz 
Ryś zabiera nas w podróż 
śladami jednego z naj-
ważniejszych ludzi w 
historii Kościoła – św. 
Franciszka. Przybliża 
życiorys świętego i od-
krywa przed nami jego 
duchowość. Prowokuje 
nas także do wyłamania 
się z „porządku”, jaki 
proponuje współczesny świat i zaufania Bogu oraz 
Kościołowi. 

Do naszej Księgarni dotarła właśnie broszura 
„Godzina Łaski” Małgorzaty Pabis (cena 5 zł) na 
temat obietnic Matki Bożej dotyczących godziny 
12:00 8 grudnia oraz książeczka „Świętujemy Wigi-
lię i Boże Narodzenie” ks. Leszka Smolińskiego (10 
zł), będąca przewodnikiem, który prowadzi nas przez 
Święta. 

Zachęcamy do czytania prasy katolickiej. 
W najnowszym numerze Niedzieli: Adwentowe 
inspiracje – co warto zrobić wspólnie z dziećmi. Mię-
dzy strachem a współczuciem – reportaż z granicy. 
Czy świat odrzucił Boga? – rozmowa z Rodem Dre-
herem, autorem książki „Żyć bez kłamstwa”. 
W najnowszym Gościu Niedzielnym: 
Rozmowa z abpem Józefem Guzdkiem o tym, jak w 
sposób odpowiedzialny pomagać migrantom.  
Dlaczego Seminaria Odnowy Wiary są doskonałym 
narzędziem ożywienia parafii? 
Dodatek: kalendarz ścienny na 2022 rok. 



W środę po wieczornej 
Mszy św. zapraszamy  

na Film FATIMA  
2021 produkcja - Por-
tugalia, USA; reżyser 
Marco Pontecorvo  

Zwracamy się z prośba o 
przynoszenie zdjęć z ks. Ma-
rianem Rajchlem. Można to 
uczynić codziennie od 8.30 
do 12.00  Po skanowaniu 
zdjęcie oczywiście oddajemy. 
Tel. kontaktowy 508542003 
lub domofon ks. Proboszcza. 


