
 

 

 

 
 
 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

       

I NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU                                                                             9 (168) 1 MARCA 2020r. 
(do użytku wewnętrznego) 

 

  
 

Słowa Ewangelii według świętego Mateusza 
Jezus przez czterdzieści dni pości i jest kuszony 
 

Duch wyprowadził Jezusa na pustynię, aby był kuszony przez diabła. 
A gdy przepościł czterdzieści dni i czterdzieści nocy, odczuł w końcu głód. 
Wtedy przystąpił kusiciel i rzekł do Niego: „Jeśli jesteś Synem Bożym, po-
wiedz, żeby te kamienie stały się chlebem”. Lecz On mu odparł: „Napisane 
jest: »Nie samym chlebem żyje człowiek, lecz każdym słowem, które pocho-
dzi z ust Bożych«”. 
Wtedy wziął Go diabeł do Miasta Świętego, postawił na narożniku świątyni  
i rzekł Mu: „Jeśli jesteś Synem Bożym, rzuć się w dół, jest przecież napisane: 
»Aniołom swoim rozkaże o Tobie, a na rękach nosić Cię będą, byś przypad-
kiem nie uraził swej nogi o kamień«”. Odrzekł mu Jezus: „Ale jest napisane 
także: »Nie będziesz wystawiał na próbę Pana, Boga swego«”. 
Jeszcze raz wziął Go diabeł na bardzo wysoką górę, pokazał Mu wszystkie 
królestwa świata oraz ich przepych i rzekł do Niego: „Dam Ci to wszystko, je-
śli upadniesz i oddasz mi pokłon”. Na to odrzekł mu Jezus: „Idź precz, szata-
nie! Jest bowiem napisane: »Panu, Bogu swemu, będziesz oddawał pokłon  
i Jemu samemu służyć będziesz«”. Wtedy opuścił Go diabeł, a oto aniołowie 
przystąpili i usługiwali Mu. 
 

 

 

NIE BĘDZIESZ WYSTAWIAŁ NA PRÓBĘ PANA BOGA 
 

Scena kuszenia Syna Bożego przywoływana jest w pierwszą niedzielę 
Wielkiego Postu, który dla prawdziwego chrześcijanina winien być cza-
sem gorliwej modlitwy, umartwienia, ofiary, szczególnej refleksji nad 
stanem własnej duszy i nad sensem własnego istnienia. Diabeł to nie po-
nura legenda czy bezsilny straszak, lecz podstępny przeciwnik, a wysta-
wianie Boga na próbę, aby Go sobie podporządkować, sprawia, że reli-
gijność i pobożność przeobrażają się w magię. Na progu Wielkiego Postu 
pokornie wyznajmy swoją grzeszność i prośmy Boga, by pomagał nam 
należeć tylko do Niego i bez reszty Mu zaufać.  
 
 



 

W naszym kościele, tuż przed 
rozpoczęciem Wielkiego Postu, 
zostały założone kolejne okna 
witrażowe. Ale to nie kolorowe 
szkiełka czy artystyczne posta-
cie lecz człowiek wielbi Boga - 
swojego Stwórcę i Zbawiciela, 
jeżeli zwróci się do Niego ser-
cem, umysłem i wolą. To co wi-
dzimy na witrażach to Anioło-
wie, którzy nieustanie wielbią 
Boga pełniąc Jego wolę o raz 
zilustrowaną pieśń trzech mło-
dzieńców, którą to pieśnią 
wielbią Boga swego Wybawicie-
la.  Przyłączmy się do rzesz 
Aniołów i Archaniołów oraz do 
świętych sług bożych, aby sło-
wem i czynem oddać Bogu 
cześć i chwałę. 
 

W Wielkim Poście możemy to 
uczynić realizując uczynki mi-
łosierdzia co do duszy bliźnie-
go. Odmawiając sobie słodyczy, 
kawy, seriali… czy innych uży-
wek, uczyńmy coś więcej dla 
naszych braci i sióstr wypełnia-
jąc naukę katechizmową: 

Uczynki miłosierne  
wobec duszy 

 

1. Upominać grzeszących. 
2. Pouczać nieumiejętnych. 
3. Dobrze radzić wątpiącym. 
4. Pocieszać strapionych. 
5. Cierpliwie znosić krzywdy. 
6. Chętnie darować urazy. 
7. Modlić się za żywych  

i umarłych. 
 

Uwielbiajmy Boga nie tylko 
słowem ale i konkretnym czy-
nem.  

 

Wasz Proboszcz 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

SŁOWO KS. PROBOSZCZA 
 

 

 

 
 
 
 

INTENCJA MODLITWY  
ZA MIASTO  

STALOWA WOLA 
 

marzec:   
 

Za kobiety,  
matki, żony i córki 

 
INTENCJA PAPIESKIE 

 

marzec:  
 

Za Kościół w Chinach,  
aby zachował  

wierność Ewangelii  
i wzrastał w jedności. 

 



GORZKIE ŻALE 
 
 

Istotą na-

bożeństw 

pasyjnych 

jest odkry-

cie niezwy-

klej miłości 

Chrystusa do świata i do każdego 

człowieka. Podczas Gorzkich Żali 

śpiewamy: „Oby się serce we łzy 

rozpływało, że Cię, mój Jezu, 

sprośnie obrażało”. Podążając 

drogą cierpienia Chrystusa, nie 

możemy uwolnić się od współ-

czucia, ale – pamiętajmy – winno 

ono być dopełnione odkryciem 

miłości Jezusa do nas. To za nas 

Jezus poddał się cierpieniu, z po-

wodu naszych grzechów, by je 

zniszczyć, z miłości do nas podjął 

mękę. „Nikt nie ma większej mi-

łości od tej, gdy ktoś życie swoje 

oddaje za przyjaciół swoich”              

(J 15,13). Rozważając mękę  

Pańską, powinniśmy wiedzieć  

i pamiętać, że to za nas Jezus cier-

piał rany, za nas oddał swoje  

życie. Przez Jego cierpienie  

i śmierć zostały zgładzone nasze 

grzechy i otwarła się brama  

do życia wiecznego. Zbawienie 

przyszło przez Krzyż. Nabożeń-

stwo Gorzkich Żali, z kazaniem 

pasyjnym w naszym kościele,  

w każdą niedzielę Wielkiego Po-

stu o godz. 17.00.  
 

 

Ksiądz Broni-
sław Markie-
wicz należał do 
tych ludzi, o 
których samo 
myślenie daje 

siłę krzepiącą. Jego życie jest 
świetnym dowodem, ile podjąć 
i wykonać może człowiek, gdy 
wsłucha się całą mocą w woła-
nie, jakie wydobywa się z głę-
bin ludzkiej duszy i odważnie 
a nieustannie czyni i idzie tam, 
dokąd go ten tajemny, a żad-
nemu człowiekowi nieobcy – 
głos woła. Jego naczelną ideą 
była chwała Boża; uczuciem 
naginającym myśli i wolę ku 
ziemi – miłosierdzie. Zbierał 
dzieci opuszczone, schodził na 
dno nędzy, podnosił stamtąd 
istotę skazaną na zwyrodnie-
nie fizyczne i moralne, a w kil-
ka lub kilkanaście lat potem 
oddawał społeczeństwu – 
człowieka.                                                                   
 
(wspomnienia z 1912 r. -  Jó-
zefa Beka, przyjaciela ks. 
Markiewicza, Dyrektora Dep. 
Samorządowego w Min. 
Spraw Wewn. a później Wi-
ceministra w tymże minister-
stwie) 
 

 

 

 

KS. BRONISŁAW MARKIEWICZ 
 



 

2 marca 
św. Agnieszka z Pragi, 

ksieni, 
bł. Karol, 
męczennik 
3 marca 

św. Kunegunda, 
zakonnica 
4 marca 

św. Kazimierz Królewicz 
5 marca 

św. Jan Józef od Krzyża, 
zakonnik 
6 marca 

św. Olegariusz, 
biskup 

św. Róża z Viterbo, 
dziewica i zakonnica 

7 marca 
święte męczennice 
Perpetua i Felicyta 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

św. Jan Józef 

od Krzyża, 

zakonnik 
 

 

Karol Kajetan (Carlo Gaetano) 

urodził się 15 sierpnia 1654 r. na 

wyspie Ischia koło Neapolu,  

w szlacheckiej rodzinie. Uczył się 

w szkole augustianów. Mając 15 

lat, wstąpił do zakonu francisz-

kańskiego o najsurowszej regule 

(alkantarzyści - franciszkanie bosi 

zreformowani przez św. Piotra  

z Alkantary). Przyjął wówczas 

imię Jan Józef od Krzyża. Prowa-

dził niezwykle ascetyczny tryb 

życia: nieustannie pościł, nie pił 

wina, spał trzy godziny na dobę. 

Chociaż pragnął pozostać skrom-

nym bratem zakonnym, w duchu 

posłuszeństwa 18 września 1677 r. 

przyjął święcenia kapłańskie. Na 

polecenie władz zakonnych zajął 

się zakładaniem nowych fundacji. 

Był reformatorem zakonu, mi-

strzem nowicjatu, a następnie 

prowincjałem. Człowiek wielkiej 

pokory, umartwienia i roztropno-

ści, obdarzony darem kontempla-

cji, prorokowania i bilokacji. Był 

kierownikiem duchowym i spo-

wiednikiem wielu znanych ludzi, 

także świętych. Z jego rad korzy-

 

WSPOMNIENIA LITURGICZNE  

W TYM TYGODNIU 
 

 

ZE STARYCH 
KALENDARZY 

 

Czasem i w marcu, 
zetnie wodę w garncu. 

 

Na świętego Kazimierza 
pełno już młodego zwierza.  

(4.03) 
 

Na świętego Kazimierza 
wyjdzie skowronek spod pierza. 

 
 

 

 

 

 

ŚWIĘCI KOŚCIOŁA 
 



stali kardynałowie, biskupi i osoby 

świeckie, często zajmujące wyso-

kie stanowiska. 

Zmarł w Neapolu 5 marca 1734 

roku w klasztorze św. Łucji (Santa 

Lucia al Monte); tam do dziś 

znajduje się jego grób. Kanonizo-

wany został przez papieża Grze-

gorza XVI 26 maja 1839 r. 
 
 
 

FUNDAMENT  
WIARY 

 

Miłość jest 

decyzją czło-
wieka i grzech 
jest nią rów-
nież. Pierwsza 

polega na tym, że człowiek 
świadomie i dobrowolnie służy 
drugiemu, ubogaca go i uszczę-
śliwia. Grzech zaś jest decyzją, 
by - pomimo świadomości dobra 
- czynić zło, krzywdzić, uniesz-
częśliwiać innych, nienawidzić. 
Ten świadomy i dobrowolny 
wybór zła osłabia lub całkowicie 
niszczy miłość. Nie można bo-
wiem kochać i równocześnie  
z rozmysłem czynić zło. Grzech 
zatem jest świadomym i dobro-
wolnym odchodzeniem od miło-
ści, jest wyborem czynów świad-
czących o naszym egoizmie, obo-
jętności na innych, wrogości  
i nienawiści.  

 

Głównym zadaniem zakła-
dów wychowawczych było 
formowanie z młodzieży szla-
chetnych ludzi, pracowitych  
i dobrych obywateli. Pracy 
wychowawczej i oświatowej 
towarzyszyła zawsze działal-
ność duszpasterska przy  
każdym zakładzie, bo na  
nabożeństwa do kaplicy  
zakładowej przychodziła  
także okoliczna ludność. 
Umacniała się życzliwa więź 
między zakładem a okolicą. 
Zakład świadczył ludziom 
różne usługi w warsztatach 
rzemieślniczych, gospodar-
stwie rolnym, we młynie. 
Zrzeszenia przyzakładowe, 
jak harcerstwo, towarzystwo 
gimnastyczne „Sokół”, a także 
teatr, zespoły śpiewacze  
i orkiestra czy kluby sporto-
we, wywierały korzystny  
i budujący wpływ na oko-
liczną ludność.  

 

(cdn) 
 

 

 

 

MICHALICI (7) 
 

 

 



PIERWSZA 

SOBOTA MIESIĄCA 
 

Najbliższa sobota będzie pierwszą 

sobotą marca. Jesteśmy przez Ma-

ryję zaproszeni do spowiedzi  

i Komunii Świętej, a także do od-

mawiania cząstki różańca i piętna-

stominutowej medytacji o tajem-

nicach różańcowych. To ostatnie 

wymaganie jest dla wielu osób 

trudne do wykonania. Wiemy jak 

się spowiadać, jak przyjąć Ciało 

Pana i jak odmawiać różaniec, ale 

nie umiemy rozważać Bożych ta-

jemnic. Spełniamy więc trzy wa-

runki, a opuszczamy lub skracamy 

czwarty, wymagający medytacji 

przeżywanej indywidualnie w ci-

szy. Prośmy więc Maryję, aby nas 

uczyła rozważać w sercu wszyst-

ko, co dotyczy Jezusa. Wsłuchuj-

my się też w nauczanie Kościoła 

na temat medytacji i kontemplacji.  
 
 

MĘSKI RÓŻANIEC 
 

Stalowowol-

ska inicjatywa 

„męskiego ró-

żańca” powsta-

ła w kościele Trójcy Przenajświęt-

szej, a pierwszy Różaniec odbył 

się w pierwszą sobotę lutego 2020 

r. Chcemy, by w każdą kolejną, 

pierwszą sobotę miesiąca męż-

czyźni zbierali się naszym koście-

le i o godz. 16.15 wyruszali z ró-

żańcami w dłoniach i figurą Maryi 

do innego kościoła. Będą to 

wszystkie kościoły na terenie Sta-

lowej Woli. Zapraszamy męż-

czyzn do udziału w tej modlitew-

nej inicjatywie, która jest odpo-

wiedzią na prośbę Maryi wypo-

wiedzianą w Fatimie. Różaniec  

w męskich dłoniach jest silnym 

orężem w czasie, gdy świat zapo-

mina o Bogu, gdy obraża się Boga 

i Maryję, gdy słabnie rodzina, gdy 

świadomie i celowo pomniejsza 

się rolę mężczyzny i ojca. Zapra-

szamy w sobotę 7 marca o godzi-

nie 16.15.   
 
 

PRZED ŚWITEM 
 

Czy świat miałby 

znaczenie, jeśli-
bym nie istniał? 
Moje życie jest dla 

świata bardzo ważne, bo Bóg 
świat i mnie stworzył z miłości. 
Świat beze mnie byłby niepełny  
i uboższy o jedno ludzkie istnie-
nie. Czy zdaję sobie sprawę, jak 
ważny jestem dla Boga? Jestem 
jedną, ważną literą w całym Bo-
żym tekście życia, natchnionym 
miłością. Jeśli zabrakłoby tej jed-
nej litery – mnie, cały tekst byłby 
niepełny i pozbawiony natchnie-
nia.  



 

Maryja jest Matką zawie-
rzenia. Maryja uczy jak zawie-
rzyć Bogu w codzienności  
i zwyczajności. Maryja w pro-
stym, cichym i zwyczajnym ży-
ciu całkowicie zawierzyła Bogu 
w Trójcy Jedynemu. Bóg w ci-
chy sposób przeniknął całe ży-
cie Maryi Matki zawierzenia. 
Maryja jest Matką Bożą, pro-
wadzi do Jezusa i uczy jak żyć 
w prawdzie w Duchu Świętym. 
Bóg objawia się w codzienno-
ści i zwyczajności. W sposób 
prosty, cichy i zwyczajny. Bóg 
jest nieskończenie prosty, po-
nieważ przenika wszystko  
i nad wszystkim sprawuje 
opiekę. Boża Opatrzność pod-
trzymuje cały świat w istnie-
niu, a Boża Miłość i Miłosier-
dzie przenika całe nasze życie. 
Tak jak Maryja możemy ofia-
rować Bogu wolną wolę, serce 
i rozum, pamięć i uczucia. Tak 
jak Maryja Matka zawierzenia 
możemy zawierzyć Bogu  
w Trójcy Jedynemu. 

– Maryja jest Matką na-
szego zawierzenia – tak pisze 
ksiądz profesor Józef Kuda-
siewicz, biblista, ojciec du-
chowy księży studentów KUL, 
spowiednik i duszpasterz. – 

Maryja jest tam, gdzie szcze-
gólnie potrzeba Matki, gdzie 
potrzeba oparcia. Niesie zaw-
sze pomoc, modlitwę, dar Du-
cha Świętego – pisze ksiądz 
profesor.  Maryja Matka za-
wierzenia uczy nas codzienne-
go zawierzenia. – Dzieci Matki 
zawierzenia winny się stawać 
ludźmi zawierzenia – pisał 
ksiądz profesor – ludźmi, na 
których można się oprzeć 
i polegać, którzy jawią się zaw-
sze tam, gdzie potrzebna jest 
pomoc. Winniśmy się włączyć 
w te pokolenia uczniów Jezusa 
i zabrać do siebie Jego Matkę 
tak, jak zabrał Ją św. Jan. Co 
to znaczy dziś zabrać Ją do 
siebie? Oznacza to zabrać 
w nasze życie i postępowanie 
Jej całkowite zawierzenie Bo-
gu. Gdy to wszystko wraz z Nią 
zabierzemy w nasze życie,  
to i my staniemy się na Jej 
wzór ludźmi zawierzenia 
a nabożeństwo do Matki 
 Najświętszej nie będzie  
przemijającym uczuciem 
i łatwowiernością, ale naśla-
dowaniem. My również na Jej 
wzór będziemy się stawać 
ludźmi zawierzenia – pisze 
ksiądz profesor. Maryjo Matko 
zawierzenia prowadź do co-
dziennego zawierzenia i odda-
nia życia Jezusowi. BK  
 

 

 
 

MARYJA MATKA ZAWIERZENIA 
 



KAWIARENKA 
„POD SKRZYDŁAMI” 

 
 
 
 
 
 
 

Do parafialnej kawiarenki 
zapraszają dzisiaj mini-
stranci i lektorzy wraz z ks. 
Opiekunem, za tydzień go-
spodarzem będą Członkowie 
Akcji Katolickiej. Czekamy 
na gości od 10.00 do 14.00.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DROGA KRZYŻOWA  
piątek 

dla dzieci:  
godz. 16.30 

 
dla młodzieży i dorosłych 

godz. 7.30 i 17.15 
 
 
 

Nabożeństwo o 17.15  
prowadzą: 

 

06 marca 
Liturgiczna Służba Ołtarza 

13 marca 
Młodzież Oazowa 

20 marca 
Akcja Katolicka 

27 marca 
Kościół Domowy 

03 kwietnia 
Róże Różańcowe 

10 kwiecień 
Bractwo Adoracji 

Najświętszego Sakramentu 
 

GORZKIE ŻALE 
niedziela  

 godz. 17.00 
 
 

 

 

 
 

 
 

 

Parafia Rzymskokatolicka  

p.w. Trójcy Przenajświętszej 
adres: Ofiar Katynia 57, 

 37-450 Stalowa Wola; 

 (+48) 15 842 22 60; (+48) 15 844 59 59 

www.stalowawola-michalici.pl; 

  parafia.sw@gmail.com;  

naszeslowo.stw@gmail.com 
 

 
 

 
SPOWIEDŹ 

ŚWIĘTA 
 

podczas każdej Mszy św.  
w dni powszednie  

 6.00, 7.00 oraz od 17.30 
 

w każdy piątek 
od godz. 20.00  
d0 godz. 22.00 

 

niedziela  
podczas każdej Mszy św. 

 

 


