
 

 

 

 
 
 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       

II NIEDZIELA PO NARODZENIU PAŃSKIM                                                       1 (160) 5 STYCZNIA 2020r. 
(do użytku wewnętrznego) 

 

  

Ewangelia (J 1, 1-5. 9-14) 
Słowa Ewangelii według Świętego Jana 
Słowo stało się ciałem i zamieszkało między nami 
 

Na początku było Słowo, a Słowo było u Boga, i Bogiem było Słowo. 
Ono było na początku u Boga. Wszystko przez Nie się stało, a bez Niego 
nic się nie stało, z tego, co się stało. 
W Nim było życie, a życie było światłością ludzi, a światłość w ciemności 
świeci i ciemność jej nie ogarnęła. 
Była światłość prawdziwa, która oświeca każdego człowieka, gdy na 
świat przychodzi. 
Na świecie było Słowo, a świat stał się przez Nie, lecz świat Go nie po-
znał. Przyszło do swojej własności, a swoi Go nie przyjęli. Wszystkim 
tym jednak, którzy Je przyjęli, dało moc, aby się stali dziećmi Bożymi, 
tym, którzy wierzą w imię Jego – którzy ani z krwi, ani z żądzy ciała, ani 
z woli męża, ale z Boga się narodzili. 
A Słowo stało się ciałem i zamieszkało wśród nas. I oglądaliśmy Jego 
chwałę, chwałę, jaką Jednorodzony otrzymuje od Ojca, pełen łaski  
i prawdy. 

Oto Słowo Pańskie 
 

 

 

 SŁOWO 
 

Jezus Chrystus - ten sam, wczoraj, dziś i jutro, kieruje losami świata. 
Jezus przyszedł na świat, by przywrócić nadzieję całemu rodzajowi 
ludzkiemu i każdemu z nas. Jego Osoba, Jego nauczanie, Jego dzieła 
są światłem dla świata i dla nas. Przyjęcie Słowa, które dokonało się 
na początku naszego życia, musi być powtarzane każdego dnia. To 
będzie nasz, ważny przyczynek, do dawania świadectwa wobec 
ludzi temu Słowu, które było na początku. 
 



 

Drodzy Parafianie 
 

Początek Nowego Roku Pańskiego 

2020 wprowadza nas w zadumę  

i pytanie o przyszłość. Pragniemy, 

aby nadchodzący czas: 12 miesięcy, 

52 tygodni, 365 dni był dla nas cza-

sem szczęśliwym i spełnionym. Pra-

gniemy osiągnąć zamierzone cele  

i zrealizować czekające przed nami 

ambitne zadanie. Rozliczamy stary 

rok z nadzieją, że obecny czas bę-

dzie lepszy i szczęśliwszy.  
 

Życzę Wam, Drodzy Parafianie, aby 

na fundamencie wiary i osobistej re-

lacji do Boga w Trójcy Jedynego 

wszystkie dobre Wasze pragnienia 

zostały zrealizowane w Nowy Roku 

2020. Niech nadchodzący czas bę-

dzie istotnie szczęśliwy i pełen ra-

dości oraz spełnionych zamierzeń. 

Budujmy więc na fundamencie wia-

ry codziennej, wiernej i stałej oraz 

regularnie karmionej sakramentami 

z głęboką świadomością głównych 

prawd wiary:  
 

 

Główne prawdy wiary 

 

 Jest jeden Bóg. 

 Bóg jest sędzią sprawiedli-

wym, który za dobre wynagra-

dza i za złe karze. 

 Są trzy Osoby Boskie: Bóg Oj-

ciec, Syn Boży i Duch Święty. 

 Syn Boży stał się człowiekiem  

i umarł na krzyżu dla naszego 

zbawienia. 

 Dusza ludzka jest nieśmiertel-

na. 

 Łaska Boża jest do zbawienia 

koniecznie potrzebna. 
 

Niech Pan Jezus błogosławi 

Wszystkim o obdarza wszelkimi 

łaskami.  

Wasz Proboszcz 
 

 
 

Zewsząd słychać głośne skar-

gi, że coś na świecie się po-
psuło, że zbyt wiele jest obłu-
dy i kłamstwa, że zagnieździły 
się wśród nas czysto pogań-
skie obyczaje. I ludzie pytają, 
gdzie jest tego przyczyna? 
Przyczyna leży w pogańskich 
ideałach, które dużymi daw-
kami są wdrażane młodzieży. 
Duch nawet najbardziej świa-
tłych pogan jest całkowicie 
zanurzony tylko w rzeczach 
ziemskich. Tylko chrześcijań-
stwo, to znaczy Jezus Chry-
stus i Jego zasady wprowa-
dzone w czyn, zbawią świat 
teraz i zawsze.   

 

 

 

SŁOWO KS. PROBOSZCZA 
 

 
 
 

SŁOWO KS. MARKIEWICZA 

CZA 
 

 

Fragmenty 
kazań,                                                                                                                      

artykułów  
i „słówek 

wieczornych”  
bł. Ks. 

Bronisława 
Markiewicza. 

 



 

„Jan stał na drugim brzegu 

Jordanu, a wraz z nim dwóch jego 

uczniów. A gdy przyjrzał się prze-

chodzącemu Jezusowi, rzekł: „Oto 

Baranek Boży!” (J 1, 35-36)  

W słowach Ewangelii na pierwszą 

sobotę stycznia Jan Chrzciciel 

wskazuje Jezusa Chrystusa Jedyne-

go Zbawiciela który jest naszą 

Drogą Prawdą i Życiem. Trzeba 

wyruszyć na drugi brzeg Jordanu, 

odnawiając przyrzeczenia chrztu 

świętego, aby dojść do Jezusa. 

Trzeba wejść w wody Jordanu, jak 

w fale łaski Boga, aby całkowicie 

zawierzyć Jezusowi. Aby oddać 

Chrystusowi całe swoje życie. Jan 

Chrzciciel poprzedza objawienie 

Jezusa w wodach Jordanu, tak jak 

Anioł Stróż Portugalii poprzedza 

objawienia Matki Bożej w Fatimie. 

Anioł w głębokiej pokorze upadł na 

twarz przed majestatem Boga  

w Trójcy Jedynego i wypowiedział 

słowa modlitwy: „O Mój Boże, 

wierzę w Ciebie, wielbię Cię, ufam 

Tobie i kocham Cię. Błagam Cię  

o przebaczenie dla tych, którzy nie 

wierzą w Ciebie, nie wielbią Cię, 

nie ufają Tobie i nie kochają Cię.”                 

13 lipca w czasie trzeciego 

objawienia w Fatimie Maryja po-

wiedziała do dzieci: „Widzieliście 

piekło, do którego idą dusze bied-

nych grzeszników. Żeby je rato-

wać, Bóg chce rozpowszechnić na 

świecie nabożeństwo do mego 

Niepokalanego Serca. Jeżeli się 

zrobi to, co wam powiem, wielu 

przed piekłem zostanie uratowa-

nych i nastanie pokój na świecie.” 

Jezus jest Księciem Pokoju Emma-

nuelem Bogiem z nami. Całkowite 

zawierzenie Jezusowi wprowadza 

pokój i daje łaskę udziału w życiu 

Trójcy Świętej, ratując przed pie-

kłem samotności bez Boga. Nabo-

żeństwo o które prosi nas Maryja, 

to całkowite oddanie i zawierzenie 

siebie i swojego życia Jezusowi 

przez Jej Niepokalane Serce. 13 

października w ubiegłym roku –  

w rocznicę objawienia Maryi w Fa-

timie zawierzyliśmy naszą parafię  

i miasto Świętemu Michałowi Ar-

chaniołowi. I trzeba codziennie 

zawierzać Jezusowi, przez Serce 

Maryi i orędownictwo Świętego 

Michała, siebie, swoją rodzinę, 

osoby bliskie i spotykane. I co-

dziennie łączyć zawierzenie z mo-

dlitwą: Święty Michale Archaniele 

wspomagaj nas w walce a przeciw 

niegodziwości i zasadzkom złego 

ducha bądź naszą obroną. Oby go 

Bóg pogromić raczył, pokornie o to 

prosimy, a Ty Wodzu Niebieskich 

zastępów szatana i inne duchy złe, 

które na zgubę dusz ludzkich po 

tym świecie krążą mocą Bożą strąć 

do piekła. Amen. Codzienne sto 

dwadzieścia sekund na zawierzenie 

i modlitwę do Świętego Michała. 

Codzienny czas łaski Boga.  

BK          
 

 
 
 

NA DRUGIM BRZEGU JORDANU 

CZA 
 



 

6 stycznia 
Objawienie Pańskie  
- Trzej Królowie 

 

7 stycznia 
św. Rajmund z Penyafort, 

prezbiter 
św. Lucjan,  

prezbiter i męczennik 
 

8 stycznia 
św. Piotr Tomasz,  

biskup, 
św. Wawrzyniec Iustiniani, 

biskup 
św. Seweryn z Noricum 

 

9 stycznia 
św. Adrian,  

opat, 
św. Julian,  
męczennik 

 

10 stycznia 
św. Grzegorz z Nyssy,  

biskup i doktor Kościoła, 
św. Wilhelm z Bourges 

 

11 stycznia 
św. Honorata, dziewica 

 
 

 
INTENCJA MODLITWY  

ZA MIASTO  
STALOWA WOLA 

 

styczeń:   
Za rodziny, osoby  
samotne i starsze 

 

INTENCJE PAPIESKIE 
 

styczeń:  
Aby chrześcijanie i ci, którzy nale-

żą do innych religii oraz ludzie 
dobrej woli umacniali pokój  
sprawiedliwość w świecie. 

 
 

FUNDAMENT WIARY 
 

Bóg pragnie być w nas obecny jesz-

cze w inny, doskonalszy sposób: 

przez swoją miłość. Na to jednak 

człowiek musi wyrazić zgodę. Kiedy 

dobrowolnie spełnia Boże przykaza-

nia, kiedy zachowuje naukę daną 

przez Chrystusa i według niej kształ-

tuje swoje życie, wówczas Bóg jest  

w nim obecny przez łaskę miłości. 

Ogarnięty Bożą miłością człowiek 

przeniknięty jest Bogiem jak powie-

trze zapachem rozlanego różanego 

olejku.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

WSPOMNIENIA LITURGICZNE  

W TYM TYGODNIU 
 

 

ZE STARYCH 
KALENDARZY 

 

Gdy trzech Króli mrozem trzyma 
będzie jeszcze długa zima. 

(6.01) 
 

Gdy słońce przygrzewa  
na Jana Dobrego, 

spodziewać się można  
lata pogodnego. 

(10.01) 
 

Święta Honorata 
pogodowe figle płata. 

(11.01) 
 

 

 



 
 

 

św. Piotr Tomasz, 

biskup 
 

 

 

 

Piotr Tomasz urodził się ok. 1305 r. 

w Gaskonii we Francji. W wieku 21 

lat wstąpił do karmelitów. W 1345 r. 

został wybrany prokuratorem gene-

ralnym do sądu papieskiego w Awi-

nionie. Przebywając w tym mieście 

zasłynął swoją elokwencją i głoszo-

nymi kazaniami. Mianowany został 

legatem papieskim do Genui, Me-

diolanu i Wenecji. Zabiegał o jed-

ność z chrześcijańskimi Kościołami 

wschodnimi. W 1354 r. został mia-

nowany biskupem Patti i Lipari, pięć 

lat później - biskupem Corony.  

W 1363 r. został arcybiskupem 

Candii na Krecie, a rok później - pa-

triarchą tytularnym Konstantynopo-

la. Na prośbę papieża Urbana V od-

był podróż do Serbii, na Węgry i do 

Konstantynopola, próbując zorgani-

zować krucjatę przeciwko Turkom. 

Wziął udział w ataku na Aleksandrię 

w 1365 r., w czasie którego został 

poważnie ranny. Kilka miesięcy 

później, 6 stycznia 1366 r., zmarł  

z powodu odniesionych obrażeń  

w Famagoście na Cyprze. Jego kult 

zatwierdził papież Urban VIII  

w 1608 r 

SERCE OJCA 

 

Ksiądz Bronisław Markiewicz 
był człowiekiem głębokiej wiary. 
O tej głębi dowodziły jego kaza-
nia do ludu. Gdy wstępował na 
ambonę, twarz jego jaśniała nie-
zwykłym ogniem. Zdawało się, 
że na wzór Pana Jezusa przy-
chodzi ogień rzucić na ziemię. 
Mówił z taka wiarą i przekona-
niem, że lud nie mógł oderwać 
oczu od niego. Na jego kazania 
zdążali  przez pola i łąki z całej 
okolicy i nie zawsze sami prosty 
lud. Ludzie inteligentni z równą, 
jeśli nie większą uwagą chwytali 
każde słowo kaznodziei i treść 
kazania powtarzali po całych la-
tach. Ludzi pozbawionych wiary 
ksiądz Markiewicz nazywał naj-
biedniejszymi na świecie. Prze-
konywał, że wiara prawdziwa 
daje człowiekowi już w tym ży-
ciu pokój wewnętrzny i dużo ra-
dości, szczęścia i zadowolenia. 
„Bez wiary można być bogatym, 
uczonym i wielkim u ludzi, ale 
nie można podobać się Bogu. Bez 
wiary nie można się zbawić i zo-
stać świętym”. (cdn) 

 
 

 

ŚWIĘCI KOŚCIOŁA 
 

 

 

 

 



KACPER, MELCHIOR, 

BALTAZAR 

 

Uroczystość Objawienia Pań-

skiego należy do pierwszych, które 

uświęcił Kościół. Pokłon Mędrców 

ze Wschodu złożony Dziecięciu 

Jezus, opisywany w Ewangelii 

przez św. Mateusza, symbolizuje 

pokłon świata pogan, wszystkich 

ludzi, którzy klękają przed Bogiem. 

„I otworzywszy swe skarby, ofia-

rowali Mu dary: złoto, kadzidło  

i mirrę”.  
 

Złoto – oznacza królewską god-

ność Dzieciątka. 

Kadzidło – Jego boskość i najwyż-

sze kapłaństwo. 

Mirra -  uznaje człowieczeństwo 

Jezusa Chrystusa. 

 
 

C + M + B  2020 
 

Prawidłowy zapis uczyniony kredą 

na naszych drzwiach to: C + M + B. 

Znaczy to "Christus Mansionem Be-

nedicat" - czyli "Niech Chrystus 

błogosławi ten dom (mieszkanie)". 

Dwukrotne pojawiające się "+",  

to "krzyżyki", jako znak błogosła-

wieństwa. 

 

 

„Królem być to 
trudna sprawa, 
królem być to 
nie zabawa„. 
Na lekcji religii 
katecheta po-

stawił licealistom pytanie:    
„Jaki swój najcenniejszy dar za-
niósłbyś Jezusowi do Betlejem, 
gdybyś był królem? Odpowie-
dzi były różne, ale przeważały: 
„Ja nie mam nic cennego”. - 
Czyżby? Nieprzekonany kate-
cheta pytał dalej:  Czy ofiaro-
wałbyś Jezusowi swój kompu-
ter, swoje słuchawki, wypasio-
nego smartfona, a może  
modne ciuchy, albo  - wszystko  
co masz ? Twarze i oczy 
uczniów wyrażały odpowiedź 
w stylu: „no, nie wiem”. A ja, 
gdybym był królem, co najbar-
dziej cennego, co posiadam, 
złożyłbym u stóp prawdziwego 
Króla? Inteligencję i talenty, ka-
rierę, pozycję w firmie i grupie. 
Może swój życiowy dorobek, 
ambicje, a może „święty spokój? 
Niech to pytanie nie daje nam 
spokoju, bo „Królem być to 
trudna sprawa, królem być to 
nie zabawa.   

(p-Q) 

 

 

 

 

 
 

 

GDYBYM BYŁ … KRÓLEM 
 



Barbara Dymek 

Sylwestrowy taniec 
 

Tańczy żółwik wokół liścia 
Zielonej sałaty. 

Uwija się – właśnie dostał 
Przysmak od Agaty. 

 

Inny taniec już żółwiowi 
Żaden nie wychodzi - 

Bo pomału – zbyt powoli - 
Ociężale chodzi. 

 

Łażę wolno – sąsiad również… 
Zaproszę ślimaka. 

Zjemy smaczny liść sałaty 
W tempie Kujawiaka. 

 

Zjedli – już nabrali siły. 
Wiem! Rzecz oczywista. 
Teraz mogę już ślimaka 

Zaprosić do twista. 

 
 

NASZA SZOPKA 
 

Mała czteroletnia, drobniutka dziew-

czynka wrzuciła pieniążek do skar-

bonki przy szopce. Tato wziął ją na 

ręce, przytulił – a ona zatroskanym 

głosikiem powiedziała: „Nie wszyscy 

mogli być u Jezuska. Musieli iść do 

roboty. Żal mi ich”. Tak wrażliwe 

serduszko przejęło się dolą tych, któ-

rzy w czasie świąt musieli pracować. 

Szopka nasza jest wspaniała! I wła-

śnie temu powinna służyć, by każdy 

nie tylko ją podziwiał, ale żeby głę-

boko zastanowił się nad istotą tajem-

nicy narodzenia Dzieciątka Jezus. 

Bierzmy przykład z tego czterolet-

niego dziecka, które ją po swojemu 

odczytało. 

 

Rozmowę podsłyszała 26.12.2019 r. 

Barbara Dymek 

 
 

PARAFIALNE  
KOLĘDOWANIE  

 
Stało się już 
tradycją, że 
po Nowym 
Roku para-
fianie i gru-
py parafial-
ne spotykają 

się na wspólnym śpiewaniu kolęd i 
pastorałek. Także w tym roku zapra-
szamy do parafialnego kolędowania, 
które odbędzie się dzisiaj o godzinie 
19.00 w sali teatralnej. Na uczestni-
ków czekają śpiewniki i słodki po-
częstunek. Zapraszamy wszystkich, 
aby salę teatralną wypełnił radosny 
śpiew i radość bycia wspólnie wraz  
z naszym Pasterzem ks. Probosz-
czem.  

 
 

KAWIARENKA 

„POD SKRZYDŁAMI” 
 

Dobrymi gospodarzami kawiarenki 

„Pod skrzydłami” dzisiaj – od 10.00 

do 14.00 będą członkowie Żywego 

Różańca, a za tydzień wspólnota 

Neokatechumenalna. Zapraszamy 

do spotkań i rozmów w dobrej at-

mosferze, przy dobrej kawie, herba-

cie i ciastku.  

 

 



PLAN WIZYTY 

DUSZPASTERKIEJ 
 

07.01.2020 

WTOREK od 16:00 
ul. Dmowskiego 6 kl. II, III 

ul. Dmowskiego 7 

ul. Żeromskiego 6,7 
 

08.01.2020 

ŚRODA od 16:00 
ul. Siedlanowskiego 1 i 1a 

ul. Siedlanowskiego 2 kl. II, IV, VII, IX, X 

ul. Orzeszkowej 7 

ul. Orzeszkowej 9  od 1-32 
 

09.01.2020 

CZWARTEK od 16:00 
ul. Orzeszkowej 9  od 33-48 

ul. Orzeszkowej 11 

ul. Żeromwskiego 8 
 

10.01.2020 

PIĄTEK od 16:00 
ul. Bema, ul. Okrzei 

ul. Kilińskiego 2 i domki, 

ul. Podleśna 3 i 5 

ul. Dmowskiego 8a 
 

 

11.01.2020 

SOBOTA od 10:00 
ul. Gałczyńskiego 

ul. Staffa, ul. Asnyka 

ul. Tuwima, ul. Orzeszkowej 

ul. Słowackiego, ul. Sienkiewicza 
 

13.01.2020 

PONIEDZIAŁEK od 10:00 
ul. Siedlanowskiego 8 kl. 

 mieszkania od 61 do 120 

ul. Siedlanowskiego 6 
 

13.01.2020 

PONIEDZIAŁEK od 16:00 
ul. Podleśna 1 

ul. Podleśna 17 i 19 

ul. Dmowskiego 11,12,13, 14, 15, 

 16, 17, 18, 19 

 

14.01.2020 

WTOREK od 10:00 
ul. Siedlanowskiego 4 

ul. Siedlanowskiego 2 kl. I, III, V,   

VI, VIII 
 

14.01.2020 

WTOREK od 16:00 
ul. Niezłomnych 2, 2b, 2c, 2d 

ul. Ofiar Katynia 35 

ul. Ofiar Katynia 39-55b - domki 
 

15.01.2020 

ŚRODA od 16:00 
ul. Żeromskiego 1, 2, 3 

 

16.01.2020 

CZWARTEK od 16:00 
ul. Ofiar Katynia 27, 29, 31, 33 

ul. Metalowców 15 

ul.  Metalowców 17 

 mieszkania od 1 do 30 
 

17.01.2020 

PIĄTEK  od 16:00 
ul.  Metalowców 17  

mieszkania od 31 do 60 

ul. Żeromskiego 4, 5 
 

18.01.2020 

SOBOTA  od 10:00 
ul. Popiełuszki 28, 29, 30, 31, 37,  

38, 40, 41 

ul. Popiełuszki 40a  

mieszkania od 1 do 32, 
 

 

20 .01.2020 PONIEDZIAŁEK  

UZUPEŁNIENIE KOLĘDY 

 
 

 

 

 

 

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 
 


