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Ewangelia (Łk 20, 27. 34-38) 

Słowa Ewangelii według Świętego Łukasza 

Uduchowione życie zmartwychwstałych 
 

Jezus powiedział do saduceuszów, którzy twierdzą, że nie ma zmar-

twychwstania: «Dzieci tego świata żenią się i za mąż wychodzą. Lecz 

ci, którzy uznani zostaną za godnych udziału w świecie przyszłym  

i w powstaniu z martwych, ani się żenić nie będą, ani za mąż wy-

chodzić. Już bowiem umrzeć nie mogą, gdyż są równi aniołom i są 

dziećmi Bożymi, będąc uczestnikami zmartwychwstania. 

A że umarli zmartwychwstają, to i Mojżesz zaznaczył tam, gdzie jest 

mowa o krzewie, gdy Pana nazywa „Bogiem Abrahama, Bogiem Iza-

aka i Bogiem Jakuba”. Bóg nie jest Bogiem umarłych, lecz żywych; 

wszyscy bowiem dla Niego żyją». 

Oto słowo Pańskie 

 
 

SŁOWO NA NIEDZIELĘ 

“Bóg nie jest Bogiem umarłych, lecz żywych” (Łk 20, 38). On pozo-
staje wierny przymierzu zawartemu z człowiekiem, przymierzu, któ-

rego nawet śmierć nie może zniszczyć. Przymierze to, przypieczęto-
wane w czasie Paschy Chrystusa, jest stale aktualne w sakramencie 

Eucharystii. Tu znajduje swe uwieńczenie także modlitwa za zmar-
łych. Ofiarowując za nich Mszę św. wierzący wspierają ich ostatecz-

ne oczyszczenie. Przystępując z wiarą do Komunii Świętej wzmac-
niamy z nimi więzi miłości duchowej.  
 

BÓG ŻYWYCH 
 



 

Drodzy Parafianie 
 

Od kilkunastu dni na naszym kościele 
widnieje w znaku figury z Gargano 
święty Michał Archanioł. Przeżywamy 
także miesiąc listopad, w naszej tra-
dycji, szczególny czas modlitwy za 
zmarłych. Pragnę przypomnieć słowa 
św. Anzelma: Książę zastępów aniel-
skich jest wszechpotężny w czyśćcu  
i może towarzyszyć duszom wiernych, 
których sprawiedliwość i świętość 
Wszechmocnego pozostawiła w miej-
scu czasowej kary. Za ks. Mateuszem 
Szerszeniem CSMA, który cytuje 
świętych warto przypomnieć także 
słowa św. Alfonsa Liguori: Pośród ca-
łej rzeszy świętych, Michałowi Archa-
niołowi została zlecona szczególna 
troska w pocieszaniu i wspieraniu 
dusz czyśćcowych. Widzimy więc 
szczególną misję aniołów w dziele 
zbawiania człowieka. Powszechne 
przekonanie i praktyka Kościoła suge-
rują, że Michał Archanioł pełni szcze-
gólną rolę w pozyskiwaniu ludzkich 
dusz dla Boga. Przekazy biblijne i tra-
dycja jednoznacznie wskazują na nie-
go jako skutecznego obrońcę, goto-
wego w każdej chwili przyjść z pomo-
cą ludziom, którzy wzywają jego 
wstawiennictwa. Dziwnym zatem wy-
dawałby się fakt, gdyby duchowy 
przyjaciel człowieka kończył swoją 
misję zaraz po jego śmierci. Odda-
wajmy więc pod opiekę naszego Pa-
trona zmarłych naszych barci i siostry 
i dusze w czyśćcu cierpiące i przez 
wstawiennictwo św. Michała Archa-
nioła módlmy się: - wieczny racz im 
dać Panie… 

 

Wasz Proboszcz                              

 
 

Akt zawierzenia 

Świętemu Michałowi Archaniołowi 
Miasta Stalowa Wola i jego mieszkańców 

 

O wielki Książę niebieski, najwierniejszy 

Stróżu Kościoła, Święty Michale Archanie-

le.Oto my, chociaż bardzo niegodni Twego 

oblicza, jednak ufni w Twą dobroć, powo-

dowani potężnym wpływem Twoich mo-

dlitw i licznymi Twoimi dobrodziejstwami, 

stajemy przed Tobą w towarzystwie naszych 

Aniołów Stróżów, Błogosławionych i Świę-

tych, stajemy w obecności błogosławionego 

księdza Bronisława Markiewicza, Twojego 

wielkiego czciciela, bierzemy ich za świad-

ków naszego nabożeństwa ku Tobie. Ciebie 

dziś obieramy za szczególnego Obrońcę  

i Orędownika. Tobie zawierzamy miasto 

Stalowa Wola i jego mieszkańców. Posta-

nawiamy mocno czcić Cię zawsze i odważ-

nie szerzyć Twoją chwałę.Bądź naszą mocą 

przez całe życie, abyśmy nigdy nie obrazili 

Pana Boga myślą, słowem lub uczynkiem. 

Broń nas przeciw wszelkim pokusom sza-

tańskim, głównie przeciw tym, które atakują 

wiarę i czystość. A w godzinę śmierci uproś 

pokój naszej duszy i zaprowadź do ojczyzny 

wiecznej. Amen.   
Stalowa Wola 13.10.2019 r.       

 

 

 

SŁOWO KS. PROBOSZCZA 
 

 



NIEPODLEGŁA I WOLNA 
 
Po 123 latach 
zaborów – 
niewoli na-

znaczonej 
walką, cier-

pieniem i wysiłkiem wielu pokoleń 
Polek i Polaków – nasz kraj odzy-
skał suwerenność. 11 listopada 
czcimy pamięć tych, którym za-
wdzięczamy własne państwo.  
W naszych modlitwach dziękujmy 
Jezusowi i Maryi – Królowej na-
szego Narodu za dar wolności. 
Pamiętajmy też, że ta wolność  jest 
„wlana w kruche naczynia” i zaw-
sze trzeba o nią dbać, jej chronić,  
o nią walczyć i starannie pielę-
gnować. Ojczyzna jest wspólnym 
dobrem i jest jak matka, która ko-
cha wszystkie swoje dzieci. Odpo-
wiedzmy ofiarną miłością i wy-
trwałą troską. 

 
      – Polskę szczególnie umiłowałem – 

to słowa Jezusa do siostry Faustyny. 

Słowa Jezusa znane w całej Polsce  

i wśród Polaków mieszkających w tak 

wielu krajach. Słowa znane na całym 

świecie, gdyż Dzienniczek siostry Fau-

styny jest najbardziej znaną polską książ-

ką, przetłumaczoną na wiele języków.  

I w przeddzień rocznicy odzyskania nie-

podległości wpatrujemy się w Serce Je-

zusa zranione i przeorane włócznią na-

szych grzechów. Serce Jezusa Zmar-

twychwstałego, Serce promieniujące na 

nas i na cały świat Miłosierną Miłością. 

Serce Jezusa, które przecież tak dobrze 

zna nasze słabe i poranione serca, tak 

często zagubione i oddalone od Najświęt-

szego Serca. Jezus tak dobrze zna nasze 

serca, które potrzebują ciągłego obmy-

wania z brudu grzechów i niewierności 

Miłosiernej Miłości w sakramencie spo-

wiedzi. Serca, które tak potrzebują co-

dziennego Chleba Eucharystii. Serca, 

które tak potrzebują zanurzenia i ukrycia 

się w Niepokalanym Sercu Maryi i Naj-

świętszym Sercu Jezusa. I do każdego 

polskiego serca, tak spragnionego Miło-

siernej Miłości, Jezus mówi – Polskę 

szczególnie umiłowałem. 

      – Polskę szczególnie umiłowałem – 

słyszymy słowa Jezusa, gdy idziemy li-

stopadowymi alejami polskich cmenta-

rzy, rozświetlonych łuną płonących zni-

czy i naszą modlitwą za drogich i bli-

skich zmarłych. Bóg jest Bogiem życia. 

Bogiem żyjących na wieki. Bogiem 

wiecznie szczęśliwych życiem w Jego 

Najświętszej Obecności. Tak wielu po-

przedzających nas w drodze do Boga ży-

jących wypowiedziało całym swoim ży-

ciem – Polskę szczególnie umiłowałem. 

Żyłem dla niej, pracowałem i trudziłem 

się dla niej, dla niej cierpiałem i dla niej 

oddałem życie. – Polskę szczególnie 

umiłowałem, umiłowałem szczególnie 

moją ziemską ojczyznę, aby przez tę mi-

łość dojść do ojczyzny niebieskiej, do 

Królestwa Niebieskiego. Do Domu ko-

chającego Boga Ojca, który przygotował 

dla nas mieszkań wiele. Codzienna Eu-

charystia i adoracja. Codzienna modli-

twa, która otwiera nas na Miłosierną Mi-

łość. Codzienne oddanie życia Jezusowi 

przez Maryję. To codzienna zapowiedź, 

jaka będzie nasza wieczna obecność  

w Obecności Boga w Trójcy Jedynego.  

 

BK                   
 

 

 

 

 

POLSKĘ 

SZCZEGÓLNIE UMIŁOWAŁEM 
 



 

11 listopada 
św. Marcin z Tours,  

biskup 
 

12 listopada 
św. Jozafat Kuncewicz,  
biskup i męczennik 

 

13 listopada 
bł. Wincenty Eugeniusz  

Bosiłkow, 
biskup i męczennik 

 

14 listopada 
św. Wawrzyniec z Dublinu 

 

15 listopada 
św. Albert Wielki,  

biskup i doktor Kościoła 
 

16 listopada 
św. Małgorzata Szkocka 

św. Gertruda,  
dziewica 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jest pięć dźwigni, które stano-

wią o życiu i potędze narodów, 

a są nimi: wiara, urządzenia 
społeczne, literatura, historia  

i byt polityczny. Pierwszą zaś  
i najdoskonalszą z nich jest 

wiara, wiara prawdziwa. Ona 
powinna być podstawą, tłem, 

jądrem, treścią i nieodzownym 
warunkiem innych czynników.  
 

 

 

 
 
 
 

FUNDAMENT 

WIARY 
 

 

Bóg nie przeznacza nikogo do piekła. 
Dokonuje się to przez dobrowolne od-
wrócenie się od Boga (grzech śmiertel-
ny) i trwanie w nim aż do końca życia. 
W liturgii i w codziennych modlitwach 
swoich wiernych Kościół błaga o miło-
sierdzie Boga, który nie chce "niektó-
rych zgubić, ale wszystkich doprowadzić 
do nawrócenia": Boże, przyjmij łaskawie 
tę ofiarę od nas, sług Twoich, i całego 
ludu Twego. Napełnij nasze życie swo-
im pokojem, zachowaj nas od wieczne-
go potępienia i dołącz do grona swoich 
wybranych. 

 

WSPOMNIENIA LITURGICZNE  

W TYM TYGODNIU 
 

 

 

 
 

ZE STARYCH 
KALENDARZY 

 

Witold w listopadzie grzmi, 
rolnik wiosną śni. 

(12.11) 
 

Na Stanisława Kostkę 
ujrzysz śniegu drobnostkę 

(13.11) 
 

Od świętej Salomei 
zima jest w nadziei. 

(17.11) 
 

 

 

 

 
 

SŁOWO KS. MARKIEWICZA 

CZA 
 

 

Fragmenty 
kazań,                                                                                                                      

artykułów  
i „słówek 

wieczornych”  
bł. Ks. 

Bronisława 
Markiewicza. 

 

 

 



 
 
 
 

 

Wiele jest 

serc wrażli-
wych i wiele 

nieczułych, 
ale najwięcej 
jest serc nie-

spokojnych. Zapewne dlatego 
najczęściej życzymy sobie wza-
jemnie – poza zdrowiem - spoko-
ju. Można odnieść wrażenie, 
że spokój serca jest celem samym 
w sobie. Szewc, gdy zrobi dobre 
buty pozostaje w rozterce,  
że mógłby je zrobić jeszcze lepiej. 
Podobne „nie - spokoje” prze-
żywają twórcy, rzeźbiarze, kom-
pozytorzy i pisarze. Także rodzi-
ce, dziadkowie, duszpasterze, 
nauczyciele i wychowawcy. 
Każdy z nich – każdy z nas,  
w swoim niespokojnym sercu 
czuje, że mógłby wszystko zrobić 
lepiej. Każdy rodzic mógł lepiej 
wychować dzieci, każdy kapłan 
uratować więcej dusz, nauczyciel 
lepiej nauczyć,  pisarz lepiej na-
pisać, rzeźbiarz lepiej wyrzeźbić 
i każdy szewc zrobić lepsze buty. 
Jak uspokoić niespokojne serce? 
Św. Augustynowi się udało: 
„Niespokojne serce człowieka, 
dopóki nie spocznie w Bogu”.   

  

(p-Q) 
 

 
 

 

 

 

Bł. Wincenty 

Eugeniusz Bosiłkow, 

biskup i męczennik 
 

Wincenty urodził się 

16 listopada 1900 r.  

w Belene (w Bułgarii), 

w rodzinie chłopskiej, głęboko przy-

wiązanej do wiary katolickiej. W wieku 

11 lat został wysłany do internatu  

w Oreszu, prowadzonego przez pasjoni-

stów, a potem do szkoły średniej w Kor-

trijk w Belgii. W 1919 r. w Ere (Belgia) 

wstąpił do nowicjatu pasjonistów  

i przyjął imię Eugeniusza od Najświęt-

szego Serca Jezusa. W 1925 r. przyjął 

święcenia kapłańskie i wyjechał na dal-

sze studia do Rzymu. W okresie II woj-

ny światowej, gdy Bułgaria opowiedzia-

ła się po stronie III Rzeszy, udzielał 

schronienia i pomocy kilku tysiącom 

prześladowanych Żydów. Stawał  

w obronie krzywdzonych przez władze. 

Kiedy wzmogła się wrogość reżimu 

wobec Kościoła, biskup Bosiłkow po-

został przy powierzonym sobie ludzie, 

świadom ryzyka utraty życia. Został 

aresztowany w lipcu 1952 r., a 11 listo-

pada 1952 r. został rozstrzelany w sofij-

skim więzieniu. Jego ciało wrzucono 

razem z innymi zamordowanymi do 

zbiorowej mogiły. Beatyfikacja odbyła 

się 15 marca 1998 r. w bazylice św. Pio-

tra w Rzymie. Św. Jan Paweł II powie-

dział wówczas: "Ten biskup i męczen-

nik, który przez całe życie starał się być 

wiernym obrazem Dobrego Pasterza, 

stał się nim szczególnie w chwili śmier-

ci, kiedy to zmieszał swoją własną krew 

z krwią Baranka, wylaną za zbawienie 

świata”.  

 

 
 

SERCA NIESPOKOJNE … 

CZA 
 

 

 

 

 
 

ŚWIĘCI KOŚCIOŁA 
 

 

 



              

Panie Jezu, to 
jednak nie jest 
tak, że mogę  
z Tobą roz-
mawiać tylko 

na adoracji. Wydawało mi się, że na-
wet to wiedziałam, ale trzeba było 
żebyś mi to przypomniał. Różne for-
my i narzędzia do rozmowy mamy 
jako ludzie. Telefony, internet, maile, 
komunikatory społeczne i esemesy. 
Adoracja, Eucharystia to rozmowa  
z Tobą twarzą w twarz. Rozmowa 
twarzą w twarz jest trudniejsza. Pa-
nie Jezu, Ty chcesz nas twarzą  
w twarz, choć raz na jakiś czas. "Je-
stem", jest też naszą przestrzenią,  
w której Ty Jesteś. I wtedy mogę  
z Tobą rozmawiać jak przez telefon. 
Nie widzę Cię, ale słyszę, czuję Twoją 
obecność w swoim wnętrzu. Ty da-
jesz mi poczucie bezpieczeństwa. 
Niech Twoje błogosławieństwo prze-
płynie przeze mnie do tych i na tych, 
do których mnie posyłasz. 
 

 

 
 

 
 

 

PO-MYŚL PRZED SNEM 
 

Smutek z powodu własnych win jest 

trudnym doświadczeniem, jest zdzie-

raniem skóry starego człowieka, skóry 

grzechu – i jest to ból. Ale to ból, któ-

ry prowadzi do bezbolesnego szczę-

ścia. Bez doświadczenia smutku i żalu 

za grzechy, bez smutku cierpliwości 

spowodowanego czyimiś przykro-

ściami czy nawet krzywdami – nie ma 

możliwości przejść do szczęścia 

wiecznego. 

 
 
 

MICHALICI 
W MOIM 

ŻYCIU 
 

Rok 2021 będzie rokiem jubi-

leuszowym dla Michalitów, wtedy 
minie 100 lat od kanonicznego za-
twierdzenia Zgromadzenia, którego 
Kościół dokonał 29 września 1921 r. 
Z tej okazji w Polsce i świecie, 
gdziekolwiek są Michalici odbędzie 
się wiele jubileuszowych religijnych 
i kulturalnych wydarzeń, a w naszej 
parafii od 29 do 31 stycznia 2021 r. 
Już teraz zachęcamy naszych Czy-
telników do refleksji i wspomnień 
związanych z michalickim chary-
zmatem przejawiającym się  
w duszpasterstwie, ale też w oso-
bach kapłanów i braci zakonnych, 
których znaliśmy osobiście. 
       „Michalici w moim życiu” - pod 
takim hasłem pragniemy zebrać 
świadectwa i wspomnienia związa-
ne z michalitami, zarówno żyjącymi, 
jak i z tymi, których Pan powołał do 
życia wiecznego. Przestrzenią dla 
wspomnień są lata dziecięce, mło-
dzieńcze, przeżycia pielgrzymkowe, 
oazowe, spotkania niezwykłe i nie-
zapomniane, które pokażemy  
w formie publikacji i ekspozycji  
w „Stalowej Galerii”. Forma wspo-
mnień jest dowolna: rękopis, ma-
szynopis, album, proza, poezja… 
Pozostało jeszcze wiele czasu, ale 
już teraz warto „obudzić” wspo-
mnienia. Czekamy na nie z zaintere-
sowaniem. 
 

 

 
 

Z PAMIĘTNIKA DUSZY 
 

 

 

 

 



PAMIĘTAMY 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
11 listopada br. mija czwarta 
rocznica śmierci długoletniego 
duszpasterza naszej parafii, ka-
znodziei, spowiednika i kapelana 
Domu Pomocy Społecznej - śp. 
ks. Stanisława Mendyki - micha-
lity. Pamięć o Zmarłym kapłanie 
okażmy w naszych modlitwach  
i w obecności przy Jego grobie na 
naszym cmentarzu.  
 

„Dobry Jezu, a nasz Panie – daj 
Mu wieczne spoczywanie”. 
 

 

Katechizm Ka-
tolicki: Czas 
jest miarą na-
szego życia;  
w jego biegu 
zmieniamy się  

i starzejemy. Jak w przypadku 
wszystkich istot żyjących na ziemi, 
śmierć jawi się jako normalny koniec 
życia. (nr 1007). Stare reguły zakon-
ne, np. benedyktyńska albo kamedul-
ska zalecały codzienne wspominanie 
śmierci. Nie wspominano jej jednak 
po to, by trwać w smutku, ale prze-
ciwnie, po to, by rozkoszować się ży-
ciem i przeżywać radość życia.  

„Korzystajmy z każdej chwili cza-
su, bo szatan nie traci go wcale, 
czyhając, aby nas kusić i zgubić. U 
Pana Boga nie ma jutra – jutro 
jest tylko u grzeszników, którzy 
ciągle mówią: „później, później”, 
aż zaskoczy ich śmierć”. 
 

            bł. ks. Bronisław Markiewicz 

 
Śp. ks. Stanisław  

Stanowicki 
michalita 

 

29 października 2019 r.  zakończył 
swą doczesną pielgrzymkę ks. Sta-
nisław Stanowicki – michalita. 
Przeżył 85 lat,   w zakonie 63 lata  
i w kapłaństwie 54 lata. Jako ka-
płan posługiwał w Stalowej Woli, 
Toruniu, Wołominie, Gorzkowie, 
Sobocie k/Lwówka Śl. i w Byd-
goszczy. Angażował się w głosze-
nie rekolekcji i misji ludowych, 
pracował jako kapelan w Areszcie 
Śledczym w Bydgoszczy. Wyróż-
niał się pogodą ducha, optymi-
zmem, życzliwością, otwarciem na 
wspólnotę braterską. Żył powścią-
gliwie i pracowicie, zgodnie z cha-
ryzmatem michalickim. Dobry Je-
zu, daj mu wieczne spoczywanie. 
 

 

 

 

 
 

LISTOPADOWA REFLEKSJA (2) 
 

 

 

 

 



NASZA KAWIARENKA 

„POD SKRZYDŁAMI” 

 
Nasza – parafialna Kawiarenka 
„Pod skrzydłami” staje się „naszą” 
dosłownie, bowiem od 24 listopada 
gospodarzami będą- kolejno 
wszystkie grupy parafialne. Li-
czymy na wspólną troskę i pomy-
słowość, która uczyni to miejsce 
atrakcyjnym i pożytecznym.  
W planach na najbliższe tygodnie 
mamy wieczór autorski, wystawy, 
konkursy, turnieje, koncerty, spo-
tkania okolicznościowe i wiele nie-
spodzianek. A do tego, jak zawsze, 
smaczna kawa, herbata i ciastko. 
Dobrymi gospodarzami kawiaren-
ki „Pod skrzydłami” będą: 
 

24 listopada Parafialny Klub Seniora 
 

1 grudnia teatr „Czwarta Scena” 
 

8 grudnia młodzież oazowa 
 

15 grudnia Lektorzy i ministranci 
 

22 grudnia Akcja Katolicka 
 

29 grudnia Kościół Domowy 
 

5  stycznia Róże Różańcowe 
 

12 stycznia Neokatechumenat 
 

19 stycznia Bractwo Adoracji 
 

26 stycznia Rada Parafialna 
 

NIEDZIELA 

INWESTYCYJNA 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

Za tydzień trzecia niedziela 
miesiąca – niedziela inwesty-
cyjna. Zakończono prace przy 
remontach dzwonów i wieży. 
Zostaje nam jeszcze do spła-
cenia kwota: 3.139,70 zł. Pa-
miętajmy o tym w swej ofiar-
ności. Wszystkim Ofiarodaw-
com składamy serdeczne „Bóg 
zapłać”. 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

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 

 

 

 

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

