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Ewangelia (Łk 17, 11-19) 

Słowa Ewangelii według Świętego Łukasza 
Niewdzięczność uzdrowionych z trądu 
 

Zdarzyło się, że Jezus, zmierzając do Jeruzalem, przechodził przez 

pogranicze Samarii i Galilei. 
Gdy wchodzili do pewnej wsi, wyszło naprzeciw Niego dziesięciu trę-

dowatych. Zatrzymali się z daleka i głośno zawołali: «Jezusie, Mi-
strzu, ulituj się nad nami!» Na ten widok rzekł do nich: «Idźcie, po-

każcie się kapłanom!» A gdy szli, zostali oczyszczeni. 
Wtedy jeden z nich, widząc, że jest uzdrowiony, wrócił, chwaląc Bo-

ga donośnym głosem, padł na twarz u Jego nóg i dziękował Mu.  
A był to Samarytanin. 

Jezus zaś rzekł: «Czyż nie dziesięciu zostało oczyszczonych? Gdzie 
jest dziewięciu? Czy się nie znalazł nikt, kto by wrócił i oddał chwałę 

Bogu, tylko ten cudzoziemiec?» Do niego zaś rzekł: «Wstań, idź, two-
ja wiara cię uzdrowiła». 

Oto słowo pańskie 

 
 

SŁOWO NA NIEDZIELĘ 

 

 

GDZIE JEST DZIEWIĘCIU? 
 

Bóg wszystko mi daje, od Niego we wszystkim zależę, 

cała moc, jakiej mogę doświadczać na co dzień, pochodzi 
wyłącznie od Niego. Jestem nieużytecznym sługą, który 
niczym szczególnym się nie wykazuje, bo sam, bez Bo-
ga, nic nie mogę uczynić. Taka postawa pogłębia wiarę, 
czyli moją osobistą relację do Boga, moją więź z Nim, 
moją odpowiedź na Jego objawioną miłość.  
 



 

Drodzy Parafianie. 

Przez ostatnie 9 dni po 
każdej Mszy św. odmawialiśmy 
wspólnie modlitwę zawierzenia 
miasta Stalowa Wola: Maryjo 
Królowo Aniołów Twojej macie-
rzyńskiej opiece i świętemu Mi-
chałowi Archaniołowi zawie-
rzamy nasze miasto Stalowa 
Wola i  wszystkich jego miesz-
kańców. Maryjo Królowo Anio-
łów i święty Michale Archaniele 
pomagajcie nam abyśmy co-
dziennym życiem wyznawali - 
Któż jak Bóg! 

Od dziesięcioleci w na-
szym kościele odmawiamy jak-
że ważną modlitwę – egzor-
cyzm: Święty Michale Archa-
niele, wspomagaj nas w wal-
ce a przeciw niegodziwości  
i zasadzkom złego ducha bądź 
naszą obroną. Oby go Bóg po-
gromić raczył, pokornie o to 
prosimy, a Ty, Wodzu niebie-
skich zastępów, szatana i inne 
duchy złe, które na zgubę dusz 
ludzkich po tym świecie krążą, 
mocą Bożą strąć do pie-
kła. Amen.   

Od kilku lat, wraz z po-
wstaniem Bractwa Adoracji, 
modlimy się przed Najświęt-
szym Sakramentem za miasto 
Stalowa Wola i jej poszczegól-
nych mieszkańców i instytucje. 
Dzisiejsza więc uroczystość 
ZAWIERZENIA Stalowej Woli  

i jej mieszkańców św. Micha-
łowi jest kontynuowaniem na-
szego wysiłku duchowego i na-
turalną konsekwencją co-
dziennej modlitwy. Figura zaś, 
niech będzie widocznym zna-
kiem naszego wewnętrznego 
zaangażowania i troski o dobro 
duchowe w nas i naszych bliź-
nich oraz i zaproszeniem in-
nych mieszkańców do modli-
twy o zwycięstwa dobra nad 
złem. 

Wasz Proboszcz  
 

NIEZAWODNY  
PATRON 
 

Tylko Michał 

Archanioł 
zdoła sku-

tecznie nas 
przeprowa-

dzić przez 
trudy walki  

z szatanem. 
Książę Hufców Anielskich jest 

niezawodnym Patronem i sil-
nym opiekunem na trudne cza-

sy. Bł. Ks. Bronisław Markie-
wicz wskazał na św. Michała 

Archanioła, jako tego, który bę-
dzie nas prowadził  

w „boju bezkrwawym” o zba-
wienie duszy i zwycięstwo Boga 

w sercu człowieka, zwłaszcza 
młodego człowieka. Trzeba nie-

zwłocznie i gorliwie Jemu za-
wierzyć siebie samych, nasze 

rodziny, parafię i nasze miasto – 
Stalową Wolę. 

 

 
 

SŁOWO KS. PROBOSZCZA 
 

 

 



 
 

14 października 
św. Kalikst I,  

papież i męczennik, 
św. Małgorzata  
Maria Alacoque,  

dziewica 
 

15 października 
św. Teresa od Jezusa, 

dziewica i doktor Kościoła 
 

16 października 
św. Jadwiga Śląska 

bł. Józef Jankowski,  
prezbiter i męczennik 

 

17 października 
św. Ignacy Antiocheński, 

biskup i męczennik 
 

18 października 
św. Łukasz,  
Ewangelista 

 

19 października 
św. Paweł od Krzyża,  

prezbiter, 
bł. Jerzy Popiełuszko, 
prezbiter i męczennik 

 

 

 

 

 

Rozwiązanie quizu 

„O liczbach” 
 

Prawidłowe hasło: 

Księga liczb 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

WSPOMNIENIA LITURGICZNE  

W TYM TYGODNIU 
 

 

 

 

 

 

 
 

ZE STARYCH 
KALENDARZY 

 

Do świętej Jadwigi 
pozbieraj jabłka, orzechy i figi. 

(15.10) 
 

Kiedy w święty Gaweł słota, 
będzie w lecie dużo błota. 

(16.10) 
 

Gdy październik mokro trzyma, 
zwykle potem ostra zima. 

 

 

 
 

NABOŻEŃSTWO  

RÓŻAŃCOWE 
 

Modlitwę różańcową  

w tym tygodniu prowadzą: 

 

Poniedziałek: 
Koło Misyjne 

Wtorek: 
Bractwo Szkaplerza  

św. Michała Archanioła 

Środa: 
Rodzinne Świętowanie Niedzieli 

Czwartek: 
Harcerze 

Piątek: 
Parafialny Klub Seniora 

Sobota: 
wszyscy wierni 

 



 

Każde wychowanie zasadza się 

głównie na tworzeniu ideałów.  

W szkole i w domu ukazujemy 
dzieciom wzory doskonałości, 

zachęcając je do naśladowania.  

Z największą troską i uwagą na-
leży pomagać dzieciom w two-

rzeniu ideałów, gdyż podane ide-
ały mają być dla nich gwiazdami 

przewodnimi na całe życie,  

a wiemy, że nie wszystkie gwiaz-
dy mogą być drogowskazami.  

 

– Mocarzu niebios i obrońco dusz naj-

lepszy, oczekujemy błogosławionych 

skutków twojego wstawiennictwa naj-

pierw dla siebie, a następnie dla 

wszystkich, których pragniesz obda-

rzyć łaskami. Niech wspólne  nasze 

błagania dla każdego z nas, dla na-

szych rodzin i parafii, dla wszystkich 

społeczeństw, narodów i całego Ko-

ścioła staną się źródłem błogosławień-

stwa Bożego na wszystkie wieki wie-

ków. – Przez oddanie i zawierzenie 

naszego miasta Stalowa Wola opiece 

Świętego Michała Archanioła pra-

gniemy w codziennym życiu wyzna-

wać – Któż jak Bóg! Święty Michał 

Archanioł jest dla nas wzorem co-

dziennego oddania całego życia Jezu-

sowi przez Maryję. Święty Michał Ar-

chanioł wypowiada – Któż jak Bóg! 

poprzez złożenie hołdu Jezusowi 

Chrystusowi Królowi Miłości i Miło-

sierdzia i Maryi Królowej Aniołów  

i Królowej każdego serca, tak spra-

gnionego miłości Boga. Święty Michał 

Archanioł wypowiada Któż jak Bóg! 

poprzez uznanie Jezusa i Maryi za 

najważniejsze Osoby godne całkowi-

tego oddania życia w pełnym zaufaniu, 

Osoby godne największej wierności  

i miłości. 

Święty Michał Archanioł jest dla nas 

wzorem szczerości i prostoty, wzorem 

przejrzystości i pełnego zaufania do 

Boga. Święty Michał jest prześwietlo-

ny i napełniony całkowicie łaską i mo-

cą Boga właśnie dzięki szczerości  

i pełnemu zaufaniu dla Boga. Święty 

Michał uczy nas postawy szczerości  

i prostoty, przejrzystości i pełnego za-

ufania do Boga. Jest to postawa  co-

dziennej wiary, która jest owocem na-

szej współpracy z darmową łaską Bo-

ga. Wiara jest łaską Boga, która pro-

wadzi do postawy szczerości i prostoty 

serca wobec Boga. Święty Michał Ar-

chanioł jest naszym Obrońcą, abyśmy 

za jego wstawiennictwem wiernie 

strzegli łaski i daru wiary, nadziei i mi-

łości otrzymanych od Boga. Święty 

Michale Archaniele wspomagaj nas  

w walce... Prośmy jak najczęściej 

Świętego Michała Archanioła aby po-

magał nam w codziennym wytrwaniu 

w szczerości i prostocie serca, w przej-

rzystości i pełnym zaufaniu do Boga.  

BK                               

 
 

 

SŁOWO KS. MARKIEWICZA 

CZA 
 

 

Fragmenty 
kazań,                                                                                                                      

artykułów  
i „słówek 

wieczornych”  
bł. Ks. 

Bronisława 
Markiewicza. 

 

 

 
 

MOCARZU NIEBIOS 

 I OBROŃCO DUSZ 
 



 

 

 
 

bł. ks. 
Józef Jankowski, 

męczennik 
 
 
 
 

Urodził się 17 listopada 1910 r.  

w pomorskiej wsi Czyczkowy. 
Wcześnie rozpoznał w sobie powo-
łanie kapłańskie. W 1929 r. rozpo-
czął nowicjat w Ołtarzewie u pallo-
tynów. Na kapłana wyświęcił go 
biskup gnieźnieński Antoni Lau-
bitza w1936 r. Ks. Józef kierował 
się postanowieniem: "Chcę dążyć 
do wielkiej świętości i kochać Boga 
nade wszystko, ale równocześnie 
chcę być zapomnianym". Po wybu-
chu II wojny światowej był dusz-
pasterzem żołnierzy i ludności cy-
wilnej. Podczas kampanii wrze-
śniowej spowiadał rannych,  
a umierających przygotowywał na 
śmierć.  W 1941 r. został areszto-
wany przez gestapo, przewieziony 
na warszawski Pawiak, a po 
dwóch tygodniach okrutnych tor-
tur zabrany do obozu zagłady  
w Oświęcimiu. Dostał numer 
16895. Przez pięć miesięcy praco-
wał ponad siły o głodzie i w cią-
głych upokorzeniach. Nawet 
oprawcy dziwili się jego pokornej 

postawie. 16 października 1941 r. 
oddano go w ręce, słynącego ze 
swego okrucieństwa kapo podobo-
zu Babice - kryminalisty Heinricha 
Krotta, który poddał Józefa tak 
okrutnym torturom, że tego same-
go dnia umęczony pallotyn od-
szedł do Pana. Jego ciało spalono  
w obozowym krematorium. Miał 
zaledwie 31 lat, z czego 5 lat prze-
żył w kapłaństwie. Był przykładem 
szczególnej miłości do Jezusa Eu-
charystycznego i Matki Bożej, Kró-
lowej Apostołów. W 1999 r. został 
beatyfikowany przez św. Jana 
Pawła II w grupie 108 polskich mę-
czenników II wojny światowej.  
 

 

 

      FFFUUUNNNDDDAAAMMMEEENNNTTT                                                                                                                                                                  

         WWWIIIAAARRRYYY   
 

Święta Maryjo, 

Matko Boża, 

módl się za 

nami…" 

 

 Zdumiewamy się razem z Elżbietą:  

"A skądże mi to, że Matka mojego 

Pana przychodzi do mnie?" (Łk 1, 43). 

Ponieważ daje nam Jezusa, swego 

Syna, Maryja jest Matką Boga i Matką 

naszą; możemy Jej powierzać 

wszystkie nasze troski i nasze prośby. 

Ona modli się za nami, podobnie jak 

modliła się za siebie: "Niech mi się 

stanie według twego słowa!" (Łk 1, 

38). Powierzając się Jej modlitwie, 

zdajemy się razem z Nią na wolę 

Bożą: "Bądź wola Twoja”. 

 

 
 

ŚWIĘCI KOŚCIOŁA 
 

 

 

 



 

Bł. Alan de Rupe otrzymał 
od Matki Bożej obietnice: 

 

Ci, którzy prawdziwie oddadzą się 
Memu różańcowi, nie umrą  
bez pocieszenia Kościoła. 

 

Ci, którzy będą odmawiali różaniec, 
znajdą podczas swego życia  

i w chwili śmierci światło Boże  
oraz pełnię Bożej łaski oraz będą mie-

li udział w zasługach  
błogosławionych. 

 

Szybko wyprowadzę z czyśćca  
te dusze, które z pobożnością  

odmawiały różaniec. 
 

Prawdziwe dzieci Mojego różańca 
będą się radować wielką chwałą  

w Niebie. 
 

 

Panie, sie-

dzę i patrzę, 
siedzę i my-
ślę. Każde 
spotkanie  
z Tobą jest 

inne. Wczoraj każda komórka mo-
jego ciała była przepełniona Tobą, 
tęsknota i pragnienie Ciebie pra-
wie odczuwalne fizycznie. Zako-
chanie do granic ludzkiego serca. 
To prawda, że coś z zewnątrz 
może przeszkodzić być z Tobą, 
może, ale prawdą jest też to, że 

wszystko zewnętrzne może pro-
wadzić do połączenia z Tobą. Ty 
dajesz nam Siebie poznać, tak jak 
jesteśmy wstanie poznać Ciebie 
na dany moment, jako Boga. Pa-
nie Jezu, tyle razy przeszkadzało 
mi wiele rzeczy, żeby być blisko 
Ciebie, ale wczoraj wiele innych 
rzeczy zewnętrznych mi pozwoli-
ło doświadczyć Ciebie. Panie Je-
zu, Jesteś Piękny, tak Piękny, że 
trudno wyrazić to słowami. 
Pierwszy raz w życiu podzięko-
wałam z pełną świadomością za 
wzrok, ten mój ludzki, normalny, 
naturalny wzrok. Oczy, które mi 
dałeś. Dziękuję. 
Niech Twoje błogosławieństwo 
przejdzie przez mnie do tych  
i na tych, którzy mieli i będą mieli 
ze mną kontakt. 

 
 
 

 

Barbara Dymek 
 

U mrówek 
 

W jagodzińcu, w gęstym lesie 
Mrówka igłę sosny niesie. 
Za nią druga maszeruje - 

Raźno przy tym przytupuje. 
 

Sunie mrówek karawana - 
Chociaż trawy po kolana. 

Przez przeszkody przeskakują. 
Cieszą się, bo dom budują. 
Dom solidny – igiełkowy - 

Będzie chronić ród mrówkowy! 

 

 
 

OBIETNICE RÓŻAŃCOWE 
 

 

 
 

Z PAMIĘTNIKA DUSZY 
 

 

 



 

 

Michalickie 
OM-y są 

wieloletnią 
tradycją, 

która       
gromadzi 

 młodzież i dorosłych z całej 
Polski w naszej parafii.  Oaza 
Modlitwy jest weekendowym 
spotkaniem członków Ruchu 
Światło – Życie (Oaza), którzy 
odczuwają potrzebę i pragnie-
nie modlitwy. W czasie trwa-
nia OM uczestnicy intensywnie 
modlą się w różnych intencjach 
oraz uczestniczą w szkole mo-
dlitwy. Założyciel ruchu oa-
zowego ks. Franciszek Blach-
nicki zachęcał „oazowiczów”, 
aby „nie gasili ducha świętej 
modlitwy i pobożności, które-
mu powinny służyć wszystkie 
sprawy doczesne”.  
 
 

W naszej parafii 
Oaza Modlitwy 

odbędzie się w dniach 
25 – 27 października 

2019 r. 
 

 

 

 

 

Często po Mszy Świętej sto-

imy ze znajomymi przed ko-
ściołem i rozmawiamy  
o różnych sprawach. Nie-
kiedy szukamy miejsca, by 
w gronie kilku osób spotkać 
się i „pogadać”. Czasem, też 
pragniemy „kącika” dla spo-
koju, wyciszenia i oderwa-
nia od bieżących proble-
mów. Jest takie miejsce, 

które zaspokoi te wszystkie 
potrzeby i pragnienia. Tym 
miejscem i przestrzenią do 
spotkań jest kawiarenka 
„Pod skrzydłami”. To para-
fialna przystań, stworzona 
dla takich właśnie potrzeb, 
a do tego pyszna kawa i cia-
steczko. Zapraszamy do pa-
rafialnej kawiarenki.  
W dolnym kościele czeka 
dobra atmosfera i gościn-
ność gospodarzy tego miej-
sca. 
 

 

 

 
 

OM – OAZA MODLITWY 
 

 

 

 

 
 

KAWIARENKA  

„POD SKRZYDŁAMI” 
 

 

 



NOC ŚWIĘTYCH 2019 
 

Kolejny raz 

w naszym 
kościele 

przeżywać 
będziemy 

„Noc świę-
tych”. W wigilię uroczystości 
Wszystkich Świętych  - 31 paź-
dziernika br. na ołtarzu staną reli-
kwie błogosławionych i świętych. 
Noc Świętych to nie tylko alterna-
tywa dla Halloween, ale także spo-
sób na przypomnienie czym jest 
dążenie do świętości i przybliżenie 
klimatu listopadowych świąt. Pod-
czas uroczystej Mszy Świętej, a po-
tem adoracji, będziemy ze wszyst-
kimi parafialnymi wspólnotami 
kontemplować świętość, która 
każdemu jest zadana. Wspomnimy 
w modlitewnej postawie naszych 
bliskich zmarłych, w nadziei, że  
i oni są już w Domu Ojca. Zachę-
camy do uczestnictwa wszystkich 
Parafian i gości. 
 

31 października 2019 ( czwartek ) 
 

18.00 Uroczysta Msza Św.  
- z udziałem  

wspólnot parafialnych. 
19.00 Nabożeństwo adoracyjne  

z rozważaniami 
 i śpiewem chóru „Soli Deo”. 

 
Po nabożeństwie będzie możliwość 

ucałowania świętych relikwii 
 

NIEDZIELA  

INWESTYCYJNA 
 

 

 

 

 

 

 

 

Za tydzień trzecia niedziela mie-

siąca – niedziela inwestycyjna, 

podczas której zbieramy środki na 

dokończenie prac związanych  

z remontem wieży kościelnej  

i dzwonnicy. Pamiętajmy o tym  

w swej ofiarności. Wszystkim 

Ofiarodawcom składamy serdecz-

ne „Bóg zapłać”. 
 

 

 

PO-MYŚL PRZED SNEM 
 

Bóg jest aż 

tak miłosier-

ny, że stwo-

rzył Matkę, 

która skutecz-

nie by opóźniła Jego wzburzenie 

gniewu! Kto jednak w Maryi nie znaj-

dzie zasłony, na czyje wstawiennictwo 

wobec Chrystusa będzie liczył? Bóg 

stworzył, w swym umyśle Maryję za-

nim się pojawiła i zanim otworzyła 

oczy na tym świecie, jako pomysł naj-

doskonalszy ze wszystkich stworzeń. 

Przy żadnym dziele tak się nie skupił 

jak przy Niej. 

 

 

 

 

 

 


