
 

 

 

 
 
 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

       

ŚWIĘTO OFIAROWANIA PAŃSKIEGO                                                                          5 (164) 2 LUTY 2020r. 
(do użytku wewnętrznego) 

 

  

Ewangelia (Łk 2, 22-32) 
Słowa Ewangelii według świętego Łukasza 
 

Gdy upłynęły dni oczyszczenia Maryi według Prawa Mojżeszowego, rodzice 
przynieśli Jezusa do Jerozolimy, aby Go przedstawić Panu. Tak bowiem jest 
napisane w Prawie Pańskim: «Każde pierworodne dziecko płci męskiej bę-
dzie poświęcone Panu». Mieli również złożyć w ofierze parę synogarlic albo 
dwa młode gołębie, zgodnie z przepisem Prawa Pańskiego. 
A żył w Jerozolimie człowiek, imieniem Symeon. Był to człowiek sprawiedli-
wy i pobożny, wyczekiwał pociechy Izraela, a Duch Święty spoczywał na nim. 
Jemu Duch Święty objawił, że nie ujrzy śmierci, aż nie zobaczy Mesjasza 
Pańskiego. 
Za natchnieniem więc Ducha przyszedł do świątyni. A gdy Rodzice wnosili 
Dzieciątko Jezus, aby postąpić z Nim według zwyczaju Prawa, on wziął Je  
w objęcia, błogosławił Boga i mówił: 
«Teraz, o Władco, pozwól odejść słudze Twemu w pokoju, według Twojego 
słowa. Bo moje oczy ujrzały Twoje zbawienie, któreś przygotował wobec 
wszystkich narodów: światło na oświecenie pogan i chwałę ludu Twego, Izra-
ela». 

Oto Słowo Pańskie 
 
 
 
 

 

ZNAK, KTÓREMU SPRZECIWIAĆ SIĘ BĘDĄ 
 

Od początku, Chrystusowy Kościół jest najbardziej prześladowaną grupą 

religijną na świecie. Nadal nie brakuje ludzi, którzy nienawidzą Chrystusa, 
Jego wyznawców i chrześcijańskiego systemu wartości, opartego na miłości, 
przebaczeniu, wolności sumienia, szacunku do godności każdej osoby ludz-
kiej oraz na solidarności. Pan Jezus mówił swoim uczniom: „Będziecie  
w nienawiści u wszystkich z powodu mojego imienia”.  Obecnie w świecie 
co pięć minut ginie chrześcijanin tylko dlatego, że wierzy w Chrystusa.  
W ciągu ostatnich 10 lat każdego roku 160 tysięcy chrześcijan oddawało ży-
cie za swoją wiarę. Czy, jak Chrystus jestem znakiem sprzeciwu dla świata?  
 



 
 
 

Drodzy Bracia i Siostry 

Kochani Parafianie 
 

Błogosławiony Ks. Bronisław 
Markiewicz był bardzo odważ-
nym kapłanem. Nie lękał się wal-
czyć z własną słabością, grze-
chem i wszelkimi pokusami. Dłu-
gimi godzinami modlił się przed 
Najświętszym Sakramentem.  
Z trwania przed Obliczem Chry-
stusa czerpał siłę. Nie zrażał się, 
tym że niemal „cały świat” był 
przeciw niemu a przede wszyst-
kim przeciw prawdzie, którą  
z przekonaniem głosił. Dość po-
wiedzieć, że jego książka „Trzy 
słowa do starszych w narodzie”  
w całości została wykupiona  
i zniszczona… ponieważ wołał  
w niej: Nam trzeba Polski praw-
dziwie chrześcijańskiej.  
Głosił z mocą prawdy katechi-
zmowe i nie bał się głośno nazy-
wać grzechy po imieniu. Błogo-
sławiony Bronisławie Markiewi-
czu przez twoje wstawiennictwo 
prosimy Boga Miłosiernego o siłę 
do wali z grzechem zwłaszcza  
z grzechami głównymi: 
- pychą 
- chciwością 
- nieczystością 
- zazdrością 
- nieumiarkowaniem w je-
dzeniu i w piciu. 
- gniewem 
- lenistwem 

Święty Michale Archaniele, któ-
rego bł. Bronisław obrał sobie za 
głównego patrona, broń nas  
w walce ze złem i grzechami 
głównymi.  

 

– O wszystko prosić Maryję – 

to słowa sługi Bożego księdza Alek-

sandra Woźnego. Kapłana, który 

całkowicie oddał swoje życie Jezu-

sowi przez Maryję. Duszpasterza, 

który prowadził drogą całkowitego 

zawierzenia Jezusowi przez Maryję 

wiele osób z całej Polski. Kapłana, 

który założył Wspólnotę Dzieci Bo-

żych. Wspólnotę, która powstała  

w najtrudniejszym czasie stalinow-

skiego zniewolenia Polski w 1952 

roku. Wspólnotę osób, które szły 

drogą całkowitego zawierzenia Je-

zusowi, zgodnie z Traktatem  

o prawdziwym nabożeństwie do 

Najświętszej Maryi Panny świętego 

Ludwika Grignion de Montfort.     

– Maryja ciągle w nas zwięk-

sza to pragnienie wypełniania woli 

Bożej – to słowa księdza Aleksan-

dra. Całkowite zawierzenie i odda-

nie Jezusowi przez Maryję, z wielką 

ufnością tak jak małe dziecko, to 

najbardziej osobiste i głębokie życie 

duchowe księdza Aleksandra. Proste 

i dziecięce zaufanie do Jezusa i Ma-

ryi upodobniają duchowość księdza 

Aleksandra do sługi Bożej siostry 

Leonii Nastał i księdza Marcina Po-

piela. To mała droga polskiej wiel-

 

 

 

SŁOWO KS. PROBOSZCZA 
 

 

 

 

O WSZYSTKO PROSIĆ MARYJĘ 

 



kiej trójki dziecięctwa duchowego 

otwarta dla nas. Droga zaufania  

i prostoty, szczerości i naturalności 

wobec Boga w Trójcy Jedynego to 

codzienne oddanie i zawierzenie Je-

zusowi przez Maryję. Droga wiel-

kiej trójki: siostry Leonii, księdza 

Marcina i księdza Aleksandra, któ-

rzy szli małą drogą dziecięctwa du-

chowego. Aleksander był najmłod-

szym wśród dziewięciorga rodzeń-

stwa, a gdy miał dwanaście lat 

zmarła jego mama. Proste zawierze-

nie Maryi to droga którą szedł już 

od młodości i przez całe kapłańskie 

życie. 

– Matka Boża „nie pracowała 

nad sobą.” Nie układała sobie życia, 

ale dała Panu Bogu całkowite, bez-

względne prawo do siebie – to słowa 

księdza, który sam o sobie mawiał, 

że jest woźnym Boga. To zwykła  

i codzienna droga do świętości 

wielkiej piątki polskich duszpaste-

rzy którzy całkowicie zawierzyli Je-

zusowi przez Maryję: Honorata 

Koźmińskiego, Maksymiliana Kol-

bego, Karola Wojtyły, Stefana Wy-

szyńskiego i Aleksandra Woźnego.  

BK                             

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 

MATKA 

GROMNICZNA 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

Gromnica to świeca inna niż 

wszystkie. Jest związana z jed-

nym z najstarszych świąt  

w chrześcijaństwie - Ofiarowa-
niem Pańskim. W Polsce to 

święto ma charakter maryjny  
i nazywane jest także świętem 

Matki Bożej Gromnicznej. Na-
zwa ta pochodzi od gromnic - 

świec przynoszonych do świą-
tyni, by kapłan je pobłogosła-

wił. Potem zabiera się je do do-
mu i zapala w razie grożących 

niebezpieczeństw. Światło jest 
obecne w najważniejszych dla 

nas wydarzeniach, od chrztu aż 
do śmierci. W czasie chrztu 

dziecko otrzymuje zapaloną 
świecę, która powinna towarzy-

szyć mu przez całe życie. Zapa-
la się ją w czasie I Komunii św., 

sakramentu Bierzmowania, 
modlitwy nad chorym i w chwili 

śmierci.  
 

 

"Gdy życie nasze  
dobiegnie do końca, 
Gdy Bóg ostatnie  
godziny policzy, 
Niech nam zaświeci,  
jak promienie słońca, 
Światło gromnicy. 
Gdy nasze czoło  
pot śmiertelny zrosi, 
Gdy nasze łoże  
obstąpią szatani, 
Twojej obrony  
niech każdy uprosi - 
Gromniczna Pani!   
 

(Józef Strug) 

 
 

 



 

3 lutego 
św. Błażej,  

biskup i męczennik 
św. Oskar,  
biskup 

 

4 lutego 
św. Weronika,  

św. Katarzyna Ricci,  
dziewica 

św. Jan de Brito,  
prezbiter i męczennik 

 

5 lutego 
św. Agata,  

dziewica i męczennica 
 

6 lutego 
święci męczennicy Paweł Miki 

i Towarzysze 
św. Dorota,  

dziewica i męczennica 
 

7 lutego 
św. Ryszard,  

król 
św. Teodor,  

żołnierz, męczennik 
8 lutego 

św. Hieronim Emiliani 
św. Józefina Bakhita,  

dziewica 
 

 

 
 
 
 
 
 

 
Jezus Chrystus, Jego święci i bo-
haterowie naszego narodu są 
gwiazdami przewodnimi. Dzięki 
niech będą Bogu za to, że jeste-
śmy jedynym narodem chrześci-
jańskim, który posiada tak wielką 
literaturę prawdziwie narodową  
i na wskroś chrześcijańską. Ona 
stanie się nie tylko dla młodzieży 
całego świata niezawodnym dro-
gowskazem. Tylko chrześcijań-
stwo, to znaczy Jezus Chrystus  
i Jego zasady wprowadzone  
w czyn, zbawią świat teraz i zaw-
sze. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

INTENCJA MODLITWY  
ZA MIASTO  

STALOWA WOLA 
 

luty:   
Za chorych 

i pracowników służby zdrowia. 

 

WSPOMNIENIA LITURGICZNE  

W TYM TYGODNIU 
 

 

 

 

SŁOWO KS. MARKIEWICZA 
 

 

Fragmenty 
kazań,                                                                                                                      

artykułów  
i „słówek 

wieczornych”  
bł. Ks. 

Bronisława 
Markiewicza. 

 

 
 
 

INTENCJA  
PAPIESKIE 

 
 

luty:   
 

Módlmy się, aby krzyk braci mi-
grantów, którzy wpadli w ręce 
przemytników pozbawionych 
skrupułów był usłyszany oraz 
wzięty pod uwagę.  

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

św. Paweł Miki i Towarzysze 
 

Na początku XVI wieku chrze-

ścijaństwo w Japonii rozwijało 
się bardzo dynamicznie. Pierw-
szym misjonarzem w tym kraju 
był św. Franciszek Ksawery. 

Pięknie zapowiadające się dzieło 
zostało prędko zatrzymane przez 
fanatyzm władców. Wybuchło 
bardzo krwawe prześladowanie. 
Na te właśnie czasy przypada 
bohaterska śmierć św. Pawła 
Miki i jego 25 Towarzyszy. 
Wśród tych męczenników było 3 
jezuitów, 6 franciszkanów i 17 
tercjarzy franciszkańskich. Paweł 
Miki urodził się koło Kioto w 
zamożnej rodzinie w roku 1565. 
Kształcił się u jezuitów, do któ-
rych w wieku 22 lat wstąpił. 
Kiedy miał otrzymać święcenia 
kapłańskie, w 1597 r. wybuchło 
prześladowanie. Poddano go tor-
turom, aby wyrzekł się wiary.  
W więzieniu spotkał się z 23 To-
warzyszami. Po torturach obwo-
żono ich po mieście z wypisa-
nym wyrokiem śmierci. Za mia-
stem ustawiono 26 krzyży, na 
których zawieszono aresztowa-
nych chrześcijan. Paweł Miki 
jeszcze z krzyża głosił zebranym 
poganom Chrystusa, dając wy-
raz swojej radości z tego, że ginie 
tak zaszczytną dla siebie śmier-
cią. Zachęcał do wytrwania także 
swoich Towarzyszy. Męczennicy 
przeszyci lancami żołnierzy do-
pełnili swej ofiary 5 lutego 1597 
r. Są to pierwsi męczennicy Da-
lekiego Wschodu, których do 
chwały świętych wyniósł Pius IX 
w roku 1862.  

 

ZE STARYCH 
KALENDARZY 

 
Gdy w Gromniczną jest ładnie, 

dużo śniegu jeszcze spadnie. 
(2.02) 

 

Święty Błażej, 
gardła zagrzej. 

(2.02) 
 

Św. Agata 
w zimę bogata. 

(5.02) 
 

Św. Dorota 
zapowiada śnieg i błota. 

(6.02) 
 

 

 

 

 

 
 
 

ŚWIĘCI KOŚCIOŁA 
 

 



 
FUNDAMENT 

WIARY 

 
 

Wielkie to szczęście spotkać 

kochającego człowieka. Przyja-
ciele, a jeszcze bardziej zako-

chani, chcą być razem, rozma-
wiać ze sobą. Bliskość kochanej 

osoby napełnia radością  
i szczęściem. Jeżeli obecność 

kochającego człowieka — cho-
ciaż jest on tylko obrazem Boga 

i Jego podobieństwem — daje 
nam wielką radość, to jakim 

szczęściem będzie spotkanie się 
„twarzą w twarz" i zjednoczenie 

z samym Bogiem, nieskończoną 
Prawdą, Miłością i Pięknem!  

 
 
 

PRZED 

SNEM 
 

Nikt nie mo-

że sam się 

usprawie-
dliwić przed 

Bogiem ze swojego życia, a je-
dynie Chrystus nas może przed 

Ojcem usprawiedliwić, wytłu-
maczyć, dając świadectwo 

współudziału w Jego Krwi i Cie-
le, dostępnych w sakramen-

tach. Kto ma udział w Euchary-
stii z Nim, do tego przyzna się 

Chrystus dając udział w Bó-
stwie, które jest Jego naturą. 

 

Staraniami o kościelną aproba-
tę Towarzystwa „Powściągli-
wość i Praca” zajął się ordyna-
riusz krakowski kardynał Adam 
Stefan Sapieha, bowiem na te-
renie diecezji krakowskiej był 
zakład wychowawczy w Pawli-
kowicach koło Wieliczki. Kar-
dynał znał dobrze pracę i wy-
siłki wychowawcze Towarzy-
stwa nad opuszczonymi i bied-
nymi chłopcami. Odwiedził też 
zakład wychowawczy w Miejscu 
Piastowym. Wcześniej poznał 
osobiście samego ks. Markiewi-
cza. Kontakty te wpłynęły ko-
rzystnie na sprawę zatwierdze-
nia Zgromadzenia. Do zatwier-
dzenia jednak była potrzebna 
zgoda ordynariusza przemy-
skiego. Rosnąca w społeczeń-
stwie przychylna atmosfera do 
dzieła ks. Markiewicza skłoniła 
biskupa Józefa Sebastiana Pel-
czara do wyrażenia zgody. 
Ostatecznie Książę Adam Sa-
pieha, upoważniony przez Sto-
licę Apostolską, wydał dekret 
erekcyjny, podnosząc Towarzy-
stwo „Powściągliwość i Praca” 
do rangi rodziny zakonnej  
o nazwie „Zgromadzenie św. 
Michała Archanioła” (michali-
ci). Nastąpiło to 29 września 
1921 roku. (cdn) 
 

 

 

 

 

 
 

 

MICHALICI (3) 
 



 

W MICHALICKIEJ 

WSPÓLNOCIE 
 

W czwartek 
30 stycznia  
2020 r. na-
sza wspól-
nota para-
fialna ob-

chodziła wspomnienie 108 rocz-
nicy śmierci bł. ks. Bronisława 
Markiewicza – Ojca i Założyciela 
zgromadzeń św. Michała Archa-
nioła. Po uroczystej Mszy św. 
uczestnicy udali się do sali tea-
tralnej, gdzie czekały przygoto-
wane i nakryte stoły. Czwarte już 
„Spotkanie przy sercu Ojca” roz-
poczęła krótka inscenizacja o ks. 
Markiewiczu, zaprezentowana 
przez dzieci z Oratorium. Na-
stępnie do zebranych przemówił 
Ks. Proboszcz. Mówiąc o  ducho-
wości michalickiej podkreślał 
fundamentalne znaczenie modli-
twy i łączności z Jezusem, które 
winno ożywiać wszystkie para-
fialne wspólnoty. Po wspólnej 
modlitwie pojawił się smaczny i 
gorący żur, przygotowany przez 
Akcję Katolicką, a podany na sto-
ły przez naszych kapłanów. Moż-
na było skosztować kilku rodzaju 
ciast, kawy i herbaty. Salę wypeł-
nił gwar wspólnych rozmów, żar-
tów i uśmiechu. Ksiądz Pro-
boszcz przedstawił plany związa-
ne z przyszłorocznymi obchoda-
mi 100 lecia zatwierdzenia kano-

nicznego Michalitów. Serdecznie 
dziękujemy wychowawcom  
i dzieciom z Oratorium za oko-
licznościowy występ, paniom  
z Akcji Katolickiej za żur i ciasto  
i lektorom za ustawienie stołów. 
Dziękujemy wszystkim za trud 
przygotowania i przeprowadze-
nia tego wspaniałego spotkania 
przy „Sercu Ojca”.  
 

 

 
MICHALICI 

W MOIM ŻYCIU 
 

Wielu z nas  
w swoim życiu 
spotkało wielu 
wspaniałych ka-
płanów. Pośród 

nich byli michalici. Wielu z nich 
odeszło w nadziei wiecznej na-
grody, wielu nadal posługuje.  
I chcąc – nie chcąc „wchodzą”  
w nasze życie. To przez nich 
otwieramy się na Boga, na Ko-
ściół i na braci. Oni są w „naszym 
życiu”. Spróbujmy o tym  napi-
sać... „kilka słów”. „Michalici  
w moim życiu” - pod tym hasłem, 
w formie świadectw i wspomnień 
przybliżymy michalitów, których 
poznaliśmy w swoim życiu. 100 
lecie Michalitów będziemy świę-
tować w 2021 roku. Pozostało 
jeszcze wiele czasu, ale już teraz 
warto „obudzić” wspomnienia. 
Czekamy na nie z zainteresowa-
niem. 

 

 

 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

KAWIARENKA 
„POD SKRZYDŁAMI” 

 
Do para-
fialnej 
kawiaren-
ki zapra-
szają dzi-

siaj harcerze, a za tydzień do-
brym gospodarzem będzie Pa-
rafialny Klub Seniora. Warto 
odwiedzić tę szczególną „strefę 
spotkań”, by się spotkać, po-
rozmawiać i poznać. Czeka 
pyszna kawa, smaczne ciastko, 
dobra książka i wygodne miej-
sce. Zapraszamy od 10.00 do 
14.00.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

 

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 

 

w każdy  
PIĄTEK 

od godz. 20.00  
d0 godz. 22.00 

 

 

 
 
 
 

PODSUMOWANIE  
WIZYTY  

DUSZPASTERSKIEJ 
(KOLĘDY) 

W LICZBACH 
 

SUMA MIESZKAŃ NASZEJ 

PARAFII: 
2785 / 100% 

 
SUMA MIESZKAŃ 

W KTÓRYCH  
PRZYJĘTO KOLĘDĘ: 

1529 / 55 % 
 

SUMA MIESZKAŃ 
W KTÓRYCH  

NIE PRZYJĘTO KOLĘDY: 
164 – 5,89% 

 
SUMA MIESZKAŃ 
ZAMKNIĘTYCH: 
1111 / 39,89% 

 
Dziękujemy wszystkim, 
którzy przyjęli kapłana  
z błogosławieństwem  
i wspólną modlitwą, 

za życzliwość  
i składane ofiary oraz za 
wszelkie spostrzeżenia  

dotyczące naszej Parafii. 
 
 


