
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

Drodzy Parafianie 
Wakacje, urlopy, czas wolny a my 

ciągle w drodze, życie bowiem nie znosi 

pustki i przerw. W naszej drodze towarzyszy 

nam Najświętsza Maryja Panna. Przeżyli-

śmy pierwsze w naszej Parafii nabożeństwo 

PIERWSZYCH SOBÓT MIESIĄCA – do 

Niepokalanego Serca Najświętszej Maryi 

Panny. Zawierzamy Maryi trzecie tysiącle-

cie chrześcijaństwa, prosimy w intencjach 

wynagradzających ofiarując jedną część ró-

żańca świętego oraz 15 minutowe rozważa-

nie określonej tajemnicy różańcowej. Pa-

pież, święty Papież Jan Paweł II wielokrot-

nie w latach swego pontyfikatu przedstawiał 

Maryję i przyzywał Ją jako «Gwiazdę nowej 

ewangelizacji». I dzisiaj Kościół wskazuję 

na Nią jako promienną Jutrzenkę i nieza-

wodną Przewodniczkę na naszej drodze. 

Raz jeszcze więc razem zawołajmy do Niej: 

« Niewiasto, oto my dzieci Twoje», wtóru-

jąc słowom samego Jezusa (por. J 19, 26) i 

wyrażając Jej synowskie przywiązanie nas 

samych i całego Kościoła. Różaniec wyna-

gradzający i nabożeństwo do Niepokalanego 

Serca Najświętszej Maryi Panny niech bę-

dzie wyrazem naszej troski o losy naszej 

Parafii, Ojczyzny, Kościoła i Świata.  

Wasz Proboszcz 
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Słowa Ewangelii  
według Świętego Łukasza 
Pokój królestwa Bożego 
 

Jezus wyznaczył jeszcze innych siedemdzie-

sięciu dwu uczniów i wysłał ich po dwóch 
przed sobą do każdego miasta i miejscowo-
ści, dokąd sam przyjść zamierzał. Powiedział 
też do nich: 
«Żniwo wprawdzie wielkie, ale robotników 
mało; proście więc Pana żniwa, żeby wypra-
wił robotników na swoje żniwo. Idźcie! Oto 
posyłam was jak owce między wilki. Nie no-
ście z sobą trzosa ani torby, ani sandałów;  
i nikogo w drodze nie pozdrawiajcie. 
Gdy wejdziecie do jakiegoś domu, najpierw 
mówcie: Pokój temu domowi. Jeśli tam 
mieszka człowiek godny pokoju, wasz pokój 
spocznie na nim; jeśli nie, powróci do was. 
W tym samym domu zostańcie, jedząc i pi-
jąc, co będą mieli: bo zasługuje robotnik na 
swoją zapłatę. Nie przechodźcie z domu do 
domu. Jeśli do jakiegoś miasta wejdziecie  
i przyjmą was, jedzcie, co wam podadzą; 
uzdrawiajcie chorych, którzy tam są, i mów-
cie im: Przybliżyło się do was królestwo Bo-
że». 
 
 

 
 

 

SŁOWO NA NIEDZIELĘ 

 

 
 

SŁOWO KS. PROBOSZCZA 
 

 
 
 

NIEZBĘDNIK  
KATOLIKA 

 

Chrześcijaninie! Poznaj swoją godność. 
Stałeś się uczestnikiem Boskiej natury, 
porzuć więc niegodne obyczaje prze-
szłego życia i już do nich nie wracaj. 
Pomnij, do jakiej należysz Głowy i ja-
kiego Ciała jesteś członkiem. Pamiętaj, 
że zostałeś wyrwany z mocy ciemności  
i przeniesiony do światła i Królestwa 
Bożego.  

 

 



 
 

W dniach 25.06. do 01.07. 2019r. 

piętnastu lektorów i ministrantów 
uczestniczyło w wyjeździe wakacyj-
nym. Zwiedziliśmy Marki i Warszawę, 
byliśmy w Centrum Nauki Kopernik, 
na Starym Mieście, w Pałacu Kultury, 
w Złotych Tarasach i Muzeum Po-
wstania Warszawskiego oraz Łazien-
kach Królewskich. Następnie odwie-
dziliśmy Toruń, a w nim Stare Miasto, 
Pomnik Kopernika, zjedliśmy trady-
cyjnego piernika, przejeżdżając nasz 
wzrok skierowaliśmy na siedzibę Ra-
dia Maryja, a następnie udaliśmy się 
do Kościoła NMP Gwiazdy Nowej 
Ewangelizacji i św. Jana Pawła II. Po 
zwiedzeniu Torunia pojechaliśmy do 
Gdańska. Po zakwaterowaniu w 
Gdańsku, wieczorem udaliśmy się na 
tętniące życiem Stare Miasto. Nowy 
dzień rozpoczęliśmy od zwiedzenia 
Gdańska. Zwiedziliśmy Bazylikę ar-
chikatedralną w Gdańsku-Oliwie, Ba-
zylikę Mariacką, gdzie mogliśmy wejść 
na wieżę Bazyliki i podziwiać pano-
ramę Gdańska. Odwiedziliśmy We-
sterplatte i zwiedziliśmy ZOO, a także 
Stadion Energa Gdańsk, gdzie mogli-
śmy wejść do środka i z przewodni-
kiem zwiedzić niektóre pomieszczenia 
Stadionu. Wieczorem pojechaliśmy na 
plaże, gdzie został rozegrany mecz 
piłki nożnej. Kolejny dzień to zwie-
dzenie Gdyni i Oceanarium, a pod 
wieczór udaliśmy się na plażę w Sopo-
cie. Przedostatni dzień większość cza-
su spędziliśmy na plaży i Molo w So-
pocie. Każdego dnia była sprawowana 
Eucharystia rano. Odpoczynek waka-
cyjny był udany. Niestety był to ostat-
ni nasz wspólny wyjazd.  

Ks. Sławomir Bednarz         

 

Każdy człowiek, spostrzegłszy jaki-

kolwiek przedmiot, pyta się, na co 
on jest, do czego służy? A najbar-
dziej zaciekawia nas nasze własne 
istnienie. I pytamy się, po co czło-
wiek żyje na tej ziemi? Jaki jest cel  
i przeznaczenie jego życia? Na to 
wielkie pytanie Bóg sam odpowiada: 
„Jam jest Alfa i Omega, początek  
i koniec” (Ap 1, 8), to jest: Ja jestem 
źródłem wszelkiego dobra i szczęścia 
prawdziwego, Ja jestem wszystkim 
dla was: wyście dziełem rąk Moich  
i dla mnie jesteście stworzeni. 
 
 

Czytelnia 
 

Zachęcamy do lektury książki Stefana 

Czernieckiego pt. „Czas mocy – Tajemni-
cza wędrówka Św. Michała”.  To pierw-
sza w Polsce próba opisu peregrynacji 
kopii figury św. Michała Archanioła  
z cudownej groty objawień w Monte 
Sant’ Angelo. Znakomity styl i forma ży-
wego reportażu sprawiają, że czytający 
przekonuje się, że niebo rzeczywiście na 
ziemi dotyka ludzkich serc. Świetny styl i 
żywe tempo akcji, interesujące dialogi 
czynią tę pozycję fascynującą lekturą dla 
każdego czytelnika. Książka do nabycia 
w Sekretariacie Peregrynacji Figury św. 
Michała Archanioła (kom. 513-288-993)  
 

 

Warto przypomnieć 
 
 
 
 

13 lipca 1842 r. w Pruchniku koło Jarosła-

wia urodził się ks. Bronisław Markiewicz, 

jeden z najwybitniejszych Polaków przeło-

mu XIX i XX wieku - kapłan, pedagog, 

działacz społeczny i oświatowy, założyciel 

dwóch zgromadzeń zakonnych: księży mi-

chalitów i sióstr michalitek oraz zakładów 

wychowawczych dla ubogiej i osieroconej 

młodzieży.  

 
 

 

LSO NA WAKACJACH 
 

 

 
 

SŁOWO KS. MARKIEWICZA 
 



 

8 lipca 
św. Jan z Dukli,  

prezbiter 
 

9 lipca 
św. Weronika Giuliani,  

dziewica 
 

10 lipca 
św. Antoni Peczerski,  

opat 
 

11 lipca 
św. Benedykt z Nursji,  
opat, patron Europy 

 

12 lipca 
św. Brunon Bonifacy  

z Kwerfurtu,  
biskup i męczennik 

 

13 lipca 
święci Andrzej Świerad  

i Benedykt,  
pustelnicy 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

07 lipca 2019  –  Niedziela 

  7.00  –  za zmarłych: Michalinę i Stanisława 

Kosiorów, oraz Jerzego Leszczyńskiego  

  9.00  –  za śp. Jana Kochana                

10.30  –  za parafian                 

10.30  –  za śp. Monikę Polichnowską (greg. 7) 

10.30  –  za śp. Andrzeja Jacha w 6. rocznicę 

śmierci  oraz śp. rodziców Jach 

12.00  –  za śp. Wiesławę Fronc   

18.00  –  za śp. Mieczysława Sadynia (greg. 7)  

08 lipca 2019  –  poniedziałek 

  6.00  –  za dusze w czyśćcu cierpiące   

  7.00  –  za śp. Magdalenę Łangowską i jej 

mamę śp. Marię         

18.00  –  o Boże błogosławieństwo dla miesz-

kańców bloku 6 przy ul . Dmowskiego 

18.00  –  za śp. Monikę Polichnowską (greg. 8) 

18.00  –  za śp. Mieczysława Sadynia (greg. 8) 

09 lipca 2019  –  wtorek 

  6.00  –  za śp. Wandę Nowak 

  6.00  –  za śp. Helenę i Juliana Oczaków 

  7.00  –  za śp. Edmunda Krzaczkowskiego – 

od uczestników pogrzebu 

18.00  –  za śp. Monikę Polichnowską (greg. 9) 

18 00  –  o Boże błogosławieństwo, opiekę 

Matki Bożej Patronki Dobrej Śmierci dla 

członków Apostolstwa Dobrej Śmierci i radość 

wieczną dla zmarłych 

18.00  –  za śp. Mieczysława Sadynia (greg. 9)  

10 lipca 2019  –  środa 

  6.00  –  za śp. księdza Czesława Sądeja 

  6.00  –  za śp. Marię Pyzik i śp. Wojciecha 

Bondarczuka 

  7.00  –  za śp. Mieczysława Sadynia (greg. 

10) 

18.00  –  o Boże błogosławieństwo dla czcicieli 

Matki Bożej Nieustającej Pomocy 

18.00  –  za śp. Monikę Polichnowską (greg. 

10)                                                                                                                          

18.00  –  za śp. Bolesława Szelesta w 27. rocz-

nicę śmierci 

11 lipca 2019  –  czwartek 

  6.00  –  za śp. Jerzego Szudzika – w 5. roczni-

cę śmierci 

 

WSPOMNIENIA LITURGICZNE  

W TYM TYGODNIU 
 

 

 

 

 

 
 

ZE STARYCH 
KALENDARZY 

 

Jak deszcz na świętego Prokopa, 
to zgnije niejedna kopa. 

(8.07) 
 

Gdy Amelia pogodna, 
będzie jesień dorodna. 

(10.07) 
 

Filip przepowiada, 
ile tygodni popada. 

(10.07) 
 

Lipcowe upały, 
wrzesień doskonały. 

 

 

 

 
 

INTENCJE MSZALNE 
 



  7.00  –  za śp. Zofię Bełczowską – od K. A. 

Nieradka 

18.00  –  za śp. Monikę Polichnowską (greg. 

11) 

18.00  –  o Boże błogosławieństwo, opiekę 

Matki Bożej i Aniołów Stróżów dla Stanisłwa – 

w dniu urodzin 

18.00  –  za śp. Mieczysława Sadynia (greg. 

11) 

12 lipca 2019  –  piątek 

  6.00  –  o Boże Miłosierdzie dla konających 

  7.00  –  o Boże Miłosierdzie, łaskę nieba – dla 

Józefa 

18.00  –  za śp. Monikę Polichnowską (greg. 

12) 

18.00  –  za śp. Mieczysława Sadynia (greg. 

12) 

18.00  –  za śp. Marię Kutyłę – od sąsiadów                                                                                                                                                                                                                                                                      

13 lipca 2019  –  sobota 

  6.00  –  Kamilę Lipińską – od uczestników 

pogrzebu 

  7.00  –  o Boże błogosławieństwo, opiekę 

Matki Najświętszej dla Zofii – w 80. rocznicę 

urodzin 

18.00  –  za śp. Monikę Polichnowską (greg. 

13) 

18.00  –  za śp. Mieczysława Sadynia (greg. 

13) 

18.00  –  za śp. Zofię Bełczowską – od 

uczestników pogrzebu 

 

1. W tym tygodniu wspominamy: w ponie-

działek św. Jana z Dukli w czwartek święto 

św. Benedykta – patrona Europy, w sobotę 

świętych pustelników Andrzeja Świerada  

i Benedykta. 
 

2. Dzisiaj o godz. 17.00 nieszpory, nabożeń-

stwo i zmiana tajemnic różańcowych. Przy-

pominamy, że przez cały lipiec i sierpień  

w niedziele i święta nie ma Mszy św. o godz. 

16.00 
 

3. Dziękujemy za całonocną Adorację Naj-

świętszego Sakramentu w naszym kościele  

z piątku na sobotę członkom Bractwa jak  

i innym parafianom i sympatykom.    
 

4. We wtorek o godz. 17.30 nabożeństwo do 

Św. Michała Archanioła. W czasie wakacji 

nie będzie Mszy św. w intencjach zbioro-

wych.  
 

5. W dniach 4–12 sierpnia odbędzie się Piesza 

Pielgrzymka ze Stalowej Woli na Jasną Górę. 

Deklaracje i zapisy przyjmowane są w kance-

larii parafialnej od poniedziałku do piątku  

w godzinach od 16.00 do 17.30.  
  

6. Zapraszamy do Stalowej Galerii na wysta-

wę malarstwa olejnego uczestników działają-

cych w MDK w Stalowej Woli pod kierun-

kiem pani Agaty Magdziak i Alicji Czajkow-

skiej-Chmielewskiej – wejście pod chórem.  
 

7. Jutro Msza św. w intencji mieszkańców bl. 

nr 6 ul. Dmowskiego, którzy złożyli ofiarę na 

kwiaty i sprzątanie kościoła. W tym tygodniu 

o wystrój świątyni prosimy mieszkańców bl. 

przy ul. Dmowskiego 7. 
 

8. Dziękujemy Parafianom za ofiarność pod-

czas zbiórki do puszek na powodzian z naszej 

Diecezji. Kwotę 2117 zł. przekazano na konto 

Caritas. Bóg zapłać.    
 

9. Rozpoczęły się wakacje i czas urlopów. 

Życząc dobrego odpoczynku przypominamy  

o obowiązku niedzielnej i świątecznej Mszy 

św., a także o stosownym stroju w miejscach 

sakralnych. 
 

10. Z naszej parafii do wieczności Pan powo-

łał śp. Bożenę Tokarczyk,  Polećmy ją i na-

szych zmarłych Miłosierdziu Bożemu….  
 

11. Wszystkim Parafianom i gościom życzy-

my błogosławionej niedzieli i nowego tygo-

dnia. Szczególne życzenia dobrych wakacji  

i urlopów dla dzieci, młodzieży i wyjeżdżają-

cych na zasłużony odpoczynek dorosłych.  

 
 

 

 

 

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 

 

 

 
 

OGŁOSZENIA  DUSZPASTERSKIE 
 

http://www.stalowawola-michalici.pl/

