
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Drodzy Parafianie 
 

W Fatimie 13 lipca 1917 r. Matka 

Boża powiedziała: „Widzieliście 
piekło, do którego idą dusze bied-
nych grzeszników. Bóg chce je ura-
tować, Bóg chce rozpowszechnić 
na świecie nabożeństwo do mego 
Niepokalanego Serca. Jeżeli uczyni 
się to, co wam powiem, wielu zo-
stanie przed piekłem uratowanych 
i nastanie pokój na świecie”. 
Przeżyliśmy w lipcu w naszej Para-
fii nabożeństwo z racji PIERWSZEJ 
SOBOTY miesiąca. Zapraszam do 
kontynuowania modlitwy wyna-
gradzającej za grzechy bluźnier-
stwa przeciwko Bogu i Jego niepo-
kalanej Matce. Wierne odmawianie 
różańca, praktyka spowiedzi św. 
oraz w pierwszą sobotę przyjęcie 
Komunii św. wynagradzającej  
a także 15 minut rozważania okre-
ślonej tajemnicy różańca niech się 
stanie dla nas regularną praktyką 
duchową i modlitewną ratującą 
wielu grzeszników. 
 

Ks. Proboszcz  
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Słowa Ewangelii  
według świętego Łukasza 
Przypowieść o miłosiernym Samarytaninie 
 

Oto powstał jakiś uczony w Prawie i wystawiając 

Jezusa na próbę, zapytał: „Nauczycielu, co mam 
czynić, aby osiągnąć życie wieczne?” 
Jezus mu odpowiedział: „Co jest napisane w Pra-
wie? Jak czytasz?” 
On rzekł: „Będziesz miłował Pana, Boga swego, 
całym swoim sercem, całą swoją duszą, całą swoją 
mocą i całym swoim umysłem; a swego bliźniego 
jak siebie samego”. 
Jezus rzekł do niego: „Dobrześ odpowiedział. To 
czyń, a będziesz żył”. 
Lecz on, chcąc się usprawiedliwić, zapytał Jezusa: 
„A kto jest moim bliźnim?” 
Jezus nawiązując do tego rzekł: „Pewien człowiek 
schodził z Jerozolimy do Jerycha i wpadł w ręce 
zbójców. Ci nie tylko że go obdarli, lecz jeszcze 
rany mu zadali i zostawiwszy na pół umarłego, 
odeszli. Przypadkiem przechodził tą drogą pewien 
kapłan; zobaczył go i minął. Tak samo lewita, gdy 
przyszedł na to miejsce i zobaczył go, minął. 
Pewien zaś Samarytanin, będąc w podróży, prze-
chodził również obok niego. Gdy go zobaczył, 
wzruszył się głęboko: podszedł do niego i opa-
trzył mu rany, zalewając je oliwą i winem; potem 
wsadził go na swoje bydlę, zawiózł do gospody i 
pielęgnował go. 
Następnego zaś dnia wyjął dwa denary, dał go-
spodarzowi i rzekł: «Miej o nim staranie, a jeśli co 
więcej wydasz, ja oddam tobie, gdy będę wracał». 
Któryż z tych trzech okazał się według twego 
zdania bliźnim tego, który wpadł w ręce zbój-
ców?” 
On odpowiedział: „Ten, który mu okazał miło-
sierdzie”. 
Jezus mu rzekł: „Idź i ty czyń podobnie”. 
 
 

 

 

 

SŁOWO NA NIEDZIELĘ 
 

 
 

SŁOWO KS. PROBOSZCZA 
 



 
 
 

15 lipca 
św. Bonawentura,  

biskup i doktor Kościoła 
 
 

16 lipca 
Najświętszej Mari Panny  

z góry Karmel 
 
 

17 lipca 
św. Aleksy,  
wyznawca 

 
 

18 lipca 
św. Szymon z Lipnicy,  

prezbiter 
 
 

19 lipca 
bł. Achilles Puchała, 
prezbiter i męczennik 

 
 

20 lipca 
bł. Czesław, 
prezbiter 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

Bóg jest niezmienny i niezwycię-

żony. Kto chce być w tym życiu 
zadowolony i z Bogiem na wieki 
królować, niech tu na ziemi stale 
z Nim, dla Niego i przez Niego 
działa, uznając Go za swój cel 
ostateczny. Oto tajemnica szczę-
śliwego życia na tej ziemi  
i w wieczności. Oto prawdziwa  
i istotna mądrość, bez której nie 
ma szczęścia na świecie dla niko-
go: ani dla pojedynczego człowie-
ka, ani dla narodu. Tylko ten jest 
prawdziwie mądry, kto dąży do 
szczęścia wiecznego. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SŁOWO KS. MARKIEWICZA 
 

 

Fragmenty 
kazań,                                                                                                                      

artykułów  
i „słówek 

wieczornych”  
bł. Ks. 

Bronisława 
Markiewicza. 

 

 
 

 
 
 

 
 

NIEZBĘDNIK  
KATOLIKA 

 

 
Owocami miłości są radość, 

pokój i miłosierdzie. 
Miłość wymaga dobroci 

i upomnienia braterskiego; 
jest życzliwością; 

rodzi wzajemność; 
trwa bezinteresowna i hojna. 

Miłość jest przyjaźnią i komunią 

 

 

 

WSPOMNIENIA LITURGICZNE  

W TYM TYGODNIU 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ZE STARYCH 
KALENDARZY 

 

Kiedy w Małgorzatę kropi, 
siano się źle kopi. 

 

Święta Małgorzata 
zapowiada środek lata. 

(20.07) 
 

W dzień świętej Małgorzaty 
pierwsze gruszki do chaty. 

 

 

 



 
Bł. Achilles Puchała, prezbiter i męczen-

nik. Józef Puchała urodził się w 18 marca 

1911 r. we wsi Kosina koło Łańcuta. Wy-

chowywał się w średniozamożnej, rolniczej 

rodzinie Franciszka i Zofii z domu Olbrycht, 

w której pielęgnowano tradycje patriotyczne 

i katolickie. W 1927 r. został przyjęty we 

Lwowie do franciszkanów konwentualnych 

i otrzymał zakonne imię Achilles. Śluby 

wieczyste złożył w 1932 r., a 1936 r. przyjął 

święcenia kapłańskie. W 1941 r. rozpoczęła 

się wojna rosyjsko-niemiecka. Jako pro-

boszcz okazywał cierpiącym współczucie  

i niósł pociechę. Na plebanii w Pierszajach 

Niemcy zorganizowali posterunek żandar-

merii. Dokonywali masowych aresztowań, 

poszukując partyzantów i kandydatów na 

roboty w Niemczech. O. Achilles zabiegał  

o uwolnienie uwięzionych: dzięki jego in-

terwencji wielu zatrzymanych ocaliło życie. 

Ratował dzieci i dziewczęta, które miały być 

wywożone do niewolniczej pracy w III Rze-

szy. 19 lipca 1943 r. niemieckie SS pojawiło 

się w Pierszajach. Na placu zebrano miesz-

kańców wsi (było ich ok. 200-300. Fran-

ciszkanów oddzielono od pozostałych osób i 

wieczorem tego dnia zamordowano w pobli-

skiej stodole, którą następnie podpalono. 

Według świadków franciszkanie przed 

śmiercią byli okrutnie torturowani. Niemcy 

mieli im wyłupić oczy, wyrwać języki, ob-

ciąć nosy, uszy i ręce, na koniec krępując 

drutem. Rozweseleni mordercy, przebrani 

we franciszkańskie habity, z drwiną naśla-

dując czynności Mszy św. i szydząc z ka-

płanów, wrócili do wsi. Następnego dnia 

mieszkańcy wioski zebrali zwęglone szcząt-

ki męczenników i złożyli je we wspólnej 

trumnie w mogile przy kościele w Piersza-

jach (dziś Białoruś), gdzie spoczywają  

w kościele parafialnym do dziś. O. Achilles 

Puchała został beatyfikowany w grupie 108 

męczenników II wojny światowej w dniu 13 

czerwca 1999 r. w Warszawie przez papieża 

św. Jana Pawła II.  
 

 

Za tydzień trzecia 

niedziela miesiąca 
– niedziela inwe-
stycyjna, której ce-
lem jest zebranie 
środków na po-
krycie kosztów 
wykonanego  re-

montu kościelnych dzwonów i wie-
ży. Potrzeba spłacić kolejną ratę za 
remont. Pamiętajmy o tym w swej 
ofiarności, by dzięki nam dzwony 
służyły przez kolejne dziesięciolecia 
na chwałę Boga i Kościoła. Wszyst-
kim Ofiarodawcom składamy ser-
deczne „Bóg zapłać”. 

 

14 lipca 2019 – Niedziela 

  7.00 – za śp. Helenę, Stefana, Leszka i Mariannę 

Pietrzak 

  9.00 – za śp. Dariusza Nogaja w 4 rocznicę śmierci 

10.30 – za parafian - na wyjeździe 

10.30 – za śp. Wacława Zielińskiego  

10.30 – za śp. Monikę Polichnowską (greg. 14) 

10.30 – za śp. Jana Serafina 

12.00 – o Boże bł. i opiekę Matki Najświętszej dla 

członków VII Róży Różańcowej i ich rodzin oraz  

o wieczną radość dla zmarłych z Róży 

18.00 – za śp. Mieczysława Sadynia (greg. 14) 

15 lipca 2019 – poniedziałek 

  6.00 – za śp. Mieczysława Sadynia (greg. 15) 

  7.00 – za dusze cierpiące w czyśćcu 

18.00 – o Boże błogosławieństwo dla mieszkańców 

bloku 7 przy ul. Dmowskiego 

18.00 – za śp. Monikę Polichnowską (greg. 15) 

18.00 – za śp. Jana Jędrzejczyka w 19 rocznicę 

śmierci od żony, dzieci z wnukami 

16 lipca 2019 – wtorek 

  6.00 – za śp. Anielę i Jana 

  7.00 – o miłosierdzie Boże, łaskę nieba dla Józefa  

18.00 – w intencji czcicieli MBNP 

 

 
 

ŚWIĘCI KOŚCIOŁA 
 

 

 
 

DZWONY URATOWANE 
 

 

 
 

 

INTENCJE MSZALNE 
 



18.00 – za śp. Monikę Polichnowską (greg. 16)  

18.00 – za śp. Mieczysława Sadynia (greg. 16) 

17 lipca 2019 – środa 

  6.00 – za śp. Anielę i Jana  

  7.00 – o Boże Miłosierdzie dla umierających 

18.00 – za śp. Monikę Polichnowską (greg. 17)  

18.00 – za śp. Mieczysława Sadynia (greg. 17) 

18.00 – za śp. Zofię Bełczowską - od uczestników 

pogrzebu  

18 lipca 2019 – czwartek 

  6.00 – za śp. Mirosława Rybarczyka - od uczest-

ników pogrzebu  

  7.00 – za śp. Janusza Szmidtke – od sąsiadów 

18.00 – za śp. Monikę Polichnowską (greg. 18)  

18.00 – za śp. Mieczysława Sadynia (greg. 18) 

18.00 – za śp. Adama Frańczaka – od sąsiadów  

z ul. Staffa 

19 lipca 2019 – piątek 

  6.00 – za śp. Wojciecha Bondarczuka - od kolegi 

  7.00 – za śp. Lucynę Szeligę – od siostry z rodziną 

18.00 – za śp. Monikę Polichnowską (greg. 19)  

18.00 – za śp. Mieczysława Sadynia (greg. 19) 

18.00 – za śp. Marię Kutyłę  – od sąsiadów 

20 lipca 2019 – sobota 

  6.00 – za śp. Janusza Szmidtke – od Działu 

Sprzedaży ATIZKM 

  7.00 – za śp. Jadwigę Urbańską – w dniu urodzin 

18.00 – za śp. Monikę Polichnowską (greg. 20)  

18.00 – za śp. Mieczysława Sadynia (greg. 20) 

18.00 – o Boże bł., opiekę Matki Bożej i Aniołów 

Stróżów dla Czesławy w dniu imienin 

 

 

1. We wtorek w Rozwadowie w kościele far-

nym odpust parafialny Najświętszej Maryi Pan-

ny z Góry Karmel – MB Szkaplerznej. 
 

2. Z naszej parafii został przeniesiony do Mło-

chowa koło Warszawy ks. Sławomir Bednarz. 

Dziękujemy za 4-letnią pracę w naszej parafii, 

szkole oraz z ministrantami. Oficjalne pożegna-

nie i podziękowanie przewidujemy na 22 wrze-

śnia. Życzymy ks. Sławomirowi błogosławień-

stwa Bożego na nowej placówce.  
 

3. Za tydzień niedziela inwestycyjna. Zostały 

ukończone prace przy remoncie dzwonów. Ca-

łość wykonanych prac kosztowało: 54.400, za-

płacono kwotę 40.064 zł., do zapłaty pozostało 

14.376 zł.  Składamy za każdy dar serca ser-

deczne „Bóg zapłać”. Czeka nas jeszcze zabez-

pieczenie wieży – dzwonnicy przed niszczącym 

działaniem gołębi. W minionym tygodniu para-

fianin pan Henryk wykonał ze stali nierdzewnej 

uchwyty - podstawę pod baldachim – składamy 

serdecznie podziękowanie. W najbliższych 

dniach będą montowane kolejne witraże. Za-

chęcamy do sponsorowania następnych okie-

nek-segmentów witraży.  
 

4. Utworzona jest „Duchowa Biblioteka”, która 

jest pomocna w czasie adoracji Najświętszego 

Sakramentu. Książki znajdują się przy stoliku 

Bractwa Adoracji. Prosimy parafian o przyno-

szenie do kancelarii parafialnej książek, które 

ubogacą „Duchową Bibliotekę”. 
 

5. Z racji wakacji i czasu urlopowego kancela-

ria parafialna nie będzie czynna we wtorki  

i czwartki. Zapraszamy w pozostałe dni w zwy-

kłych godzinach. 
 

6. Bóg zapłać mieszkańcom bl 7 przy ul. 

Dmowskiego za ofiarę na kwiaty i sprzątanie 

kościoła. Msza św. w ich intencji o godz. 18.00. 

W  następnym  tygodniu prosimy o pomoc 

mieszkańców bl. 8 A przy ul. Dmowskiego. 
 

7. W dniach 4–12 sierpnia odbędzie się Piesza 

Pielgrzymka ze Stalowej Woli na Jasną Górę. 

Deklaracje i zapisy przyjmowane są w kancela-

rii parafialnej od poniedziałku do piątku w go-

dzinach od 16.00 do 17.30. Zapraszamy także 

do Duchowego pielgrzymowania. Duchowy 

uczestnik zobowiązany jest w czasie trwania 

pielgrzymki do udziału we Mszy Świętej, od-

mówienia części Różańca, odśpiewania Apelu 

Jasnogórskiego.  
 

8. W minionym tygodniu z naszej wspólnoty 

parafialnej Pan powołał do wieczności śp.  Ka-

tarzynę Mistrzyk. Polećmy ją Bożemu Miło-

sierdziu... 
 

 

 

 
 

OGŁOSZENIA  DUSZPASTERSKIE 
 

 
 

 

 
 

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/

