
 

 

 

 
 
 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 
 

 
 
 

 

       

II NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU                                                                        10  (169) 8 MARCA 2020r. 
(do użytku wewnętrznego) 

 

  

Słowa Ewangelii według świętego Mateusza 
Przemienienie Pańskie 
 

Jezus wziął z sobą Piotra, Jakuba i brata jego Jana i zaprowadził ich na 
górę wysoką osobno. Tam przemienił się wobec nich: twarz Jego zaja-
śniała jak słońce, odzienie zaś stało się białe jak światło. 
A oto im się ukazali Mojżesz i Eliasz, którzy rozmawiali z Nim. Wtedy 
Piotr rzekł do Jezusa: „Panie, dobrze, że tu jesteśmy; jeśli chcesz, posta-
wię tu trzy namioty: jeden dla Ciebie, jeden dla Mojżesza i jeden dla 
Eliasza”. 
Gdy on jeszcze mówił, oto obłok świetlany osłonił ich, a z obłoku ode-
zwał się głos: „To jest mój Syn umiłowany, w którym mam upodobanie, 
Jego słuchajcie”. 
Uczniowie, słysząc to, upadli na twarz i bardzo się zlękli. A Jezus zbliżył 
się do nich, dotknął ich i rzekł: „Wstańcie, nie lękajcie się”. Gdy podnie-
śli oczy, nikogo nie widzieli, tylko samego Jezusa. 
A gdy schodzili z góry, Jezus przykazał im, mówiąc: „Nie opowiadajcie 
nikomu o tym widzeniu, aż Syn Człowieczy zmartwychwstanie”. 
 

 

 

TO JEST MÓJ SYN UMIŁOWANY 
    

Przemienienie Jezusa na górze Tabor, to znak potwierdzający, kim On jest 
naprawdę. Tak przyjęli ów znak i go zapamiętali apostołowie Piotr, Jakub  
i Jan, naoczni świadkowie. Wydarzenie na górze Tabor jest wpisane w całą 
historię zbawienia i łączy najważniejsze miejsca, które wyznaczają życie  
i los Jezusa: Betlejem, Wieczernik, Kalwarię i pusty grób. Wraz ze spełnie-
niem się wizji proroka Daniela, ukazującej wieczne panowanie Syna Czło-
wieczego, objawiła się prawdziwa tożsamość Jezusa. Wszędzie, gdzie 
Ewangelia dotarła i została przyjęta, brzmi wezwanie: „To jest mój Syn 
umiłowany, w którym mam upodobanie, Jego słuchajcie”. Bóg jest jedyny, 
lecz istnieje jako Ojciec i Syn, i Duch Święty.  
 
 



 
 

 
 

Świat coraz bardziej odchodzi od 
swego Boga Stwórcy. A Ty drogi 
Czytelniku i Parafianinie czytasz 
te słowa tylko dlatego, że byłeś  
w naszym kościele na Mszy św. 
lub na nabożeństwie wielkopost-
nym. To znaczy że wybierasz Boga 
jako swego Pan. Nie jest Ci obcy 
Jezus Chrystus – Syn Boży ani 
Duch Święty.  
Wybierając Boga w Trójcy Jedy-
nego nie stajesz się automatycznie 
doskonały i święty. Zapewne, nie 
są Ci obce grzechy i ludzkie słabo-
ści. Wielokrotnie słyszałeś: cho-
dzisz do kościoła a jesteś gorszy od 
innych. Często najbliżsi, którzy 
odeszli od praktykowania wiary  
i przykazań, ci którzy nie korzysta-
ją z sakramentów, zadają Ci pyta-
nie: po co chodzisz do kościoła 
skoro i tak grzeszysz, jest chory, 
cierpisz, w życiu Ci się nie ukła-
da….. itp.   A tak w ogóle to nie je-
steś lepszy od innych! - powtarza-
ją Ci bez przerwy.  
Tak, to jest prawda - wszyscy je-
steśmy grzesznikami, chorujemy, 
cierpimy, mamy swoje wady, czę-
sto nam się w życiu nie układa. Ale 
właśnie to wszystko przynoszę do 
Jezusa, który za mnie umarł na 
KRZYŻU i dla mnie ZMAR-
TWYCHWSTAŁ. Dlatego w Wiel-
kim Poście z wiarą i prostotą serca 
często będę wołał prosząc o miło-
sierdzie dla siebie i innych grzesz-
ników, szczególnie za tych, którzy 
już nie proszą o zmiłowanie:  
 

Ach, żałuję za me złości, 
Jedynie dla Twej miłości, 

Bądź miłościw mnie  
grzesznemu, 

Dla Ciebie odpuszczam  
bliźniemu. 

JEZU UFAM TOBIE 

 
„W czasach upadku 

duchowego ludzko-

ści zjawiają się mę-

żowie opatrzno-

ściowi, którzy idąc 

za głosem Boga – 

stają się mimo swej woli światłem, 

wskazującym drogę, wolną od 

zgubnych przepaści. Ks. Markie-

wicz był takim opatrznościowym 

mężem i kapłanem. Słowem, czy-

nem, a zwłaszcza przykładem i ży-

ciem usiłował pociągnąć masy ludu 

do żarliwiej wiary, poprawy życia  

i obyczajów. Przygarniał do siebie 

dzieci, które tylko na tułactwo były 

skazane. A takich – jak mawiał – 

jest u nas bez liku, a między nimi 

trafiają się często wielkie talenty, 

które – zmarnowane – dostarczyłyby 

społeczeństwu groźnych przestęp-

ców. Udzieliwszy im pomocy, prze-

znaczał jednych do studiów teolo-

gicznych, innym wskazywał zawód 

nauczycielski, a innych kształcił na 

mistrzów i kierowników w pewnych 

gałęziach rękodzielnictwa i przemy-

słu”. (Ze wspomnień Franciszka Sy-

powskiego, radcy Sądu Krajowego) 
 

 
 

SŁOWO KS. PROBOSZCZA 
 

 

 

 

KS. BRONISŁAW MARKIEWICZ 
 



KTÓRYŚ ZA NAS  

CIERPIAŁ RANY 
 

Nabożeństwo 

Drogi Krzyżowej 

ma wyjątkowy 

charakter. Poza 

najważniejszym 

rozważaniem, ja-

kim jest rozpa-

miętywanie zbawczej męki Je-

zusa, budzi się w nas świado-

mość własnej śmierci. Na co 

dzień staramy się o tym nie my-

śleć. Jednak przeżywanie Drogi 

Krzyżowej skłania do refleksji 

nad śmiercią, do spojrzenia na 

nią jak na bramę, która otwiera 

nam drogę do innego życia. To 

próba zrozumienia i docenienia 

poświęcenia Chrystusa, zwróce-

nie uwagi na nasze słabości, wa-

dy i szansa na zmianę. Wielki 

Post jest wyjątkową okazją na 

zrobienie rachunku sumienia  

i rozliczenie dotychczasowego 

życia. Na przemienienie. 

 
 
 
 
 
 

 

KOBIETY W KOŚCIELE 
 

Kobiety 
już na 
początku 
chrześci-

jaństwa 
zajęły  

w nim godne miejsce. Chrystus 
swoje zmartwychwstanie objawił 
najpierw kobietom. One zawsze 
były najbliżej, a pod krzyżem – 
poza Janem – stały same kobiety. 
Kobiety są również największymi 
świętymi Kościoła. Maryja i Ma-
ria Magdalena. Św. Katarzyna 
Sieneńska, św. Teresa Benedykta 
od Krzyża, św. Hildegarda i św. 
Teresa z Avilla, św. Tereska od 
Dzieciątka Jezus – kształtowały 
myśl Kościoła w stopniu nie 
mniejszym niż mężczyźni. Dla 
Kościoła istotna jest wytrwała 
modlitewna posługa sióstr za-
konnych, matek i babć. To one 
przekazują wiarę, one wychowują 
młode pokolenie i one otaczają 
modlitwą kapłanów. Ich cicha  
i pokorna praca podtrzymuje Ko-
ściół. Bez nich nie byłoby nie tyl-
ko setek szkół, domów dziecka, 
szpitali, ale przede wszystkim 
sprawnie działających parafii.  
Z okazji Dnia Kobiet dziękujemy 
wszystkim paniom, które na róż-
ne sposoby wspierają i ubogacają 
nasz kościół i naszą parafię. 

 

 
 

 

8 MARCA 
DZIEŃ KOBIET 

 
 

 

INTENCJA MODLITWY  
ZA MIASTO  

STALOWA WOLA 
 

marzec:   
 

Za kobiety,  
matki, żony i córki 

 



 

9 marca 
św. Franciszka Rzymianka 

św. Dominik Savio, 
zakonnik 
10 marca 

św. Symplicjusz I, 
papież 

11 marca 
św. Konstantyn, 

prezbiter 
12 marca 

św. Maksymilian, 
męczennik 

św. Alojzy Orione, 
prezbiter 
13 marca 

św. Krystyna, 
męczennica 

św. Patrycja z Nikomedii, 
męczennica 
14 marca 

św. Matylda 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

św. Dominik 

Savio 

 

 

 

Dominik urodził się w Riva di 

Chieri w Piemoncie w 1842 r. Je-

go ojciec był rzemieślnikiem,  

a matka krawcową. Wychowany 

w głębokim poszanowaniu religii, 

już jako pięcioletni chłopiec służył 

do Mszy św., co wymagało od 

niego dużego samozaparcia, bo 

Eucharystię sprawowano wówczas 

tylko rano. Nie mając zegarka, 

wiele razy przychodził za wcze-

śnie i modlił się klęcząc przed 

zamkniętymi drzwiami kościoła. 

Mawiał, że w drodze do kościoła 

towarzyszą mu Jezus, Maryja  

i Anioł Stróż. 8 kwietnia 1849 ro-

ku, w Wielkanoc, przyjął pierwszą 

Komunię świętą. Mając 12 lat 

spotkał św. Jana Bosko, który 

przyjął go do swego oratorium  

w Turynie. Dominik swoją posta-

wą dawał przykład innym chłop-

com. Podejmował wiele inicjatyw, 

pomagał tym, którzy gorzej się 

uczyli i robili mniejsze postępy na 

drodze duchowej. W bardzo mło-

dym wieku otrzymał dar kontem-

placji i ekstazy. Zmarł 9 marca 

1857 roku, w wieku zaledwie 15 

 

WSPOMNIENIA LITURGICZNE  

W TYM TYGODNIU 
 

 

ZE STARYCH 
KALENDARZY 

 

Suchy marzec, mokry maj, 
będzie żytko niby gaj. 

 

Na św. Grzegorza 
idzie zima do morza. 

(12.03) 
 

W marcu słońce grzeje, 
ale czasem śnieżek sieje. 

 
 

 

 

 

ŚWIĘCI KOŚCIOŁA 
 



lat, zaopatrzony sakramentami 

świętymi. Jego relikwie są w Tu-

rynie, w bazylice Matki Bożej 

Wspomożycielki Wiernych. Mimo 

bardzo młodego wieku osiągnął 

świętość. Jej rozumienie zawarł  

w słowach: "Tu, na ziemi, świę-

tość polega na tym, aby stale być 

radosnym i wiernie wypełniać na-

sze obowiązki". Pius XI powie-

dział o nim: "Mały święty, ale gi-

gant ducha". Beatyfikowany  

w 1950 roku, kanonizowany  

w 1954. Dominik Savio to naj-

młodszy wyznawca, jakiego ka-

nonizował Kościół. Jest patronem 

ministrantów i młodzieży.  

 
 
 
 
 
 
 

Od 1 lipca 1898 r. ks. Markie-
wicz zaczął wydawać miesięcz-
nik „Powściągliwość i Praca”, na 
łamach którego informował spo-
łeczeństwo o nowo powstałym 
zakładzie wychowawczym, o je-
go potrzebach, walczył z alkoho-
lizmem i propagował w społe-
czeństwie zasadę „powściągli-
wości i pracy”. W 1910 r. założył 
w Miejscu Piastowym pierwszą 
drukarnię. Dało to początek wy-

dawnictwu „Michalineum”. 
Drugą drukarnię i wydawnic-
two, o nazwie „Powściągliwość   
i Praca”, zorganizowano po 
pierwszej wojnie światowej  
w Krakowie (1927 r.). Niedługo 
przed wybuchem II wojny świa-
towej księża michalici objęli pla-
cówkę w Toruniu, w Zarzecze-
wie i Nasiegniewie k/Włocławka 
z myślą o przyszłych  zakładach 
wychowawczych. (cdn)  
 
 

 

FUNDAMENT  
WIARY 

 

Konsekrowa-

na hostia  

i konsekrowa-

ne wino nie 

jest hostią ani 

winem, lecz Ciałem i Krwią Chry-

stusa. Istnieją tylko widoczne dla 

nas postacie chleba i wina, sub-

stancjalnie jednak pod tymi zna-

kami jest obecny cały Jezus Chry-

stus, Bóg i człowiek zmartwych-

wstały. Inaczej mówiąc, w Eucha-

rystii spotykamy się nie tylko  

z samym działaniem Zbawiciela 

lub ze skutkami tego działania, 

lecz z Nim samym. obecnym sub-

stancjalnie z naturą ludzką i Bo-

ską. Cały Chrystus obecny jest za-

równo pod postaciami chleba, jaki 

pod postaciami wina, a także cały 

utajony jest pod każdą ich cząstką.  

 

 

 

MICHALICI (7) 
 

 

 



NA FRONCIE 
 

Każdy żołnierz może nosić  
w sercu wzniosłe idee, hasła  
i waleczne motywy, ale praw-
dziwa odwaga sprawdza się na 
prawdziwym froncie. W wa-
runkach pokoju waleczne po-
rywy pozostają teorią i pate-
tycznym zbiorem uczuć.  
W konfrontacji z wrogiem, gdy 
czas wyjść z koszar, przychodzi 
czas próby. Wtedy nie ma wyj-
ścia. Walka o zwycięstwo, albo 
klęska. No chyba, że dezercja. 
Ta militarna figura idealnie 
wpisuje się w rzeczywistość 
wiary. W Godzinkach ku czci 
św. Michała Archanioła śpie-
wamy:  
 

Walka, która na niebie kiedyś 
się odbyła, 
Dotąd się jeszcze w świecie  
Bożym nie skończyła.  
Ciemność walczy z światłością, 
zło się ciągle sroży.  
I chce świat opanować, znieść 
porządek Boży.  
 

Każdy z nas jest żołnierzem Je-
zusa, który na co dzień wyznaje 
wierność Dowódcy. W kosza-
rach nie jest to trudne, ale do-
piero na froncie sprawdza się 
prawdziwa odwaga. Nie wycze-
kujmy frontu. Już na nim jeste-
śmy. Ilu w nas wojowników,  
a ilu dezerterów?                 

(p-Q) 

PRZED ŚWITEM 
 
Człowiek będą-

cy w głębokiej 

zażyłości z Bo-

giem bywa po-

strzegany jak 

ktoś, kto nie przystaje do rzeczy-

wistości. Może stać się pośmiewi-

skiem, przedmiotem kpin i poni-

żenia. Może będzie uznany za wa-

riata, który żyje w swoim świecie. 

Ale to człowiek, który na wzór 

proroków wyprzedza epokę,  

w której żyje. Jest znakiem i nie-

pokojem dla tych, którzy patrząc – 

nie widzą, słuchając – nie słyszą. 

Kiedy prawdziwie zbliżymy się do 

Boga, nigdy już nie będziemy 

„normalni”  - dla świata. 

 
 

KAWIARENKA 
„POD SKRZYDŁAMI” 

 

Dzisiaj do 

kawiarenki 

„Pod skrzy-

dłami” zapra-

sza Akcja Katolicka, a za ty-

dzień Kościół Domowy. Zapra-

szamy od 10.00 do 14.00. Scho-

dami w dół pod chórem, albo od 

ulicy – obok wejścia do kościo-

ła. To dobre miejsce do spotka-

nia i wspólnych rozmów. 

 

 



SPOTKANIE NA PUSTYNI 
 

„Wtedy Duch wyprowa-

dził Jezusa na pustynię, aby był 

kuszony przez diabła.  A gdy 

przepościł czterdzieści dni  

i czterdzieści nocy, odczuł  

w końcu głód.  Wtedy przystą-

pił kusiciel i rzekł do Niego: 

«Jeśli jesteś Synem Bożym, 

powiedz, żeby te kamienie stały 

się chlebem». Lecz On mu od-

parł: «Napisane jest: Nie sa-

mym chlebem żyje człowiek, 

lecz każdym słowem, które po-

chodzi z ust Bożych.» (Mt 4, 1-

4) Usłyszysz głos serca, kiedy 

wyjdziesz na pustynię.  Usły-

szysz Słowa Boga na pustyni. 

Pustynia jest ciszą. W ciszy ad-

oracji Obecności Jezusa w Naj-

świętszym Sakramencie możesz 

usłyszeć swoje serce.  W ciszy 

adoracji, kiedy ucichnie twoje 

serce możesz usłyszeć Słowa 

Boga. 

Pustynia jest obrazem ży-

cia bez Obecności Boga. Życie 

bez Obecności Boga jest wiel-

kim, ciągle niezaspokojonym 

pragnieniem. Pragnieniem do-

świadczenia Miłości Boga. Pra-

gnieniem powrotu do rajskiego 

ogrodu Eden. Miejsca w któ-

rym Adam – pierwszy człowiek 

żył w Obecności Boga. Pierw-

szy człowiek Adam – jest jak 

każdy z nas. Możemy tak jak 

Adam zagubić Świętą Obec-

ność Boga. I wtedy stajemy się 

nieobecni – i dla siebie i dla 

Boga. Adam jest jakby nie-

obecny w czasie kuszenia  

w Edenie. Nie odrzuca pokusy, 

nie staje w obronie Ewy, nie 

słucha Słów Boga. Dla Kaina, 

który żył poza Edenem, moty-

wem działania staje się rywali-

zacja i walka. Kain zabija 

sprawiedliwego Abla, którego 

życie jest miłe Bogu. Ile jest we 

mnie Adama – ciągle nieobec-

nego dla siebie i dla Boga? Ile 

jest we mnie Kaina – człowieka 

walki i rywalizacji? Ile jest we 

mnie Abla – człowieka który 

żyje aby uszczęśliwić Boga  

i przez takie życie osiągnąć 

szczęście na ziemi i szczęście 

wieczne?  

Spotykamy Jezusa w pu-

styni swojego serca. Aby usły-

szeć, że codzienne Słowa Boga 

są tak  pełne życia jak codzien-

ny chleb. Aby usłyszeć, że Je-

zus jest tak blisko w codzienno-

ści i zwyczajności. Aby usły-

szeć że  codzienne życie w 

zjednoczeniu z Jezusem jest ży-

ciem w Królestwie Bożym. BK            



INFORMACJA DLA CZŁONKÓW 

BRACTWA ADORACJI  
NAJŚWIĘTSZEGO  
SAKRAMENTU. 
 

Droga Siostro, Bracie. Są sytu-
acje, w których nie ma możli-
wości stawić się w kościele, w 
czasie godziny adoracji zapisa-
nej w planie. W takich sytu-
acjach jest możliwość skorzy-
stania z zastępstwa; wystarczy 
tylko powiadomić koordynato-
ra lub znaleźć zastępcę wśród 
swoich bliskich. W naszym 
bractwie są osoby, które pełnią 
dyżur i są gotowe adorować 
Pana Jezusa, służąc pomocą 
wszystkim stałym członkom 
bractwa. Błogosławieństwa Bo-
żego na czas Wielkiego Postu 
życzy superior oraz koordyna-
torzy Bractwa Adoracji Naj-
świętszego Sakramentu. 

 
 

NIEDZIELA  
INWESTYCYJNA 
 

Za tydzień trzecia 
niedziela miesią-
ca. Złożone ofiary 
będą przeznaczo-
ne na położenie 

kostki brukowej wokół naszego 
kościoła. Niech to dzieło służy 
nam i przyszłym pokoleniom. 
Składamy serdeczne Bóg zapłać 
za ofiarność i wszelką pomoc.  

DROGA KRZYŻOWA  
piątek 

dla dzieci:  
godz. 16.30 

 
 

dla młodzieży i dorosłych 
godz. 7.30 i 17.15 

 
 
 
 
 

Nabożeństwo o 17.15  
prowadzą: 

 

 

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 
 


