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Słowa Ewangelii według Świętego Mateusza 
Wymagania Nowego Przymierza 
 

Jezus powiedział do swoich uczniów: «Jeśli wasza sprawiedliwość nie bę-
dzie większa niż uczonych w Piśmie i faryzeuszów, nie wejdziecie do kró-
lestwa niebieskiego. 
Słyszeliście, że powiedziano przodkom: „Nie zabijaj”; a kto by się dopuścił 
zabójstwa, podlega sądowi. A Ja wam powiadam: Każdy, kto się gniewa 
na swego brata, podlega sądowi. 
Słyszeliście, że powiedziano: „Nie cudzołóż”. A Ja wam powiadam: Każdy, 
kto pożądliwie patrzy na kobietę, już się w swoim sercu dopuścił  
z nią cudzołóstwa. 
Słyszeliście również, że powiedziano przodkom: „Nie będziesz fałszywie 
przysięgał, lecz dotrzymasz Panu swej przysięgi”. A Ja wam powiadam: 
Wcale nie przysięgajcie. Niech wasza mowa będzie: Tak, tak; nie, nie.  
A co nadto jest, od Złego pochodzi». 
 

 

 

TAK, TAK. NIE, NIE. 
 

Uczeń Jezusa Chrystusa zawsze ponosi odpowiedzialność za to co 
powie. I za codzienne świadectwo życia, które nie może być fał-
szywe, ale zawarte w prostym: tak, tak. Nie, nie. Chodzi o to, żeby 
na co dzień mówić i wyznawać prawdę. Tak – to znaczy tak. Nie – 
to znaczy nie. Coraz częściej ulegamy rozdwojeniu. Boimy się, albo 
wstydzimy jednoznaczności. Ulegamy złudnej pokusie „neutralno-
ści”. Trzeba się za czymś opowiedzieć. Tak albo nie. A co nadto jest, 
od złego pochodzi.  
 
 



 

Drodzy Parafianie 
 

We współczesnym świecie tak ła-
two  przychodzi nam narzekać na 
„takie czasy”, na młodzież, dzieci, 
telefony i smartfony… na wszelkie 
zło tego świata. A może trzeba 
nam przejść od narzekania do do-
ceniania. Katechizm Kościoła Ka-
tolickiego przychodzi nam  
z pomocą do praktykowania doce-
niania siebie i bliźniego przypo-
minając nam: 
 

Cztery cnoty główne 
1. Roztropność. 
2. Sprawiedliwość. 
3. Wstrzemięźliwość. 
4. Męstwo. 

 

Drodzy Bracia i Siostry. Czy masz 
taką roztropność, która jest prze-
ciwstawna bezmyślności, aby 
sprawiedliwie a nie emocjonalnie, 
wstrzemięźliwe a nie gadatliwie 
mówić o bliźnim i z cywilnym mę-
stwem oraz z odwagą stanąć  
w obronie prawd wiary  
i tradycji katolickiej. 
Powszechność bowiem grzechu  
i to grzechu śmiertelnego nie 
czyni go cnotą i „taki jest świat” 
nie zmniejsza winy moralnej – 
wykroczenia przeciwko Bogu ła-
miącego przykazania DEKA-
LOGU. Może trzeba nam docenić 
„takie czasy”, w których jednak 
mamy łatwy dostęp do liturgii  
Mszy św. Konfesjonału, Ewangelii  

i różnych wspólnot modlitew-
nych. Może warto nam docenić te-
lefony, smartfony i komputery  
w drodze do Jezusa i bliźniego. 
Miej więc odwagę być, tu i teraz, 
roztropny, sprawiedliwy, wstrze-
mięźliwy i męski w miłości Boga  
i bliźniego nie zapominając o so-
bie samym według zamysłu Boga 
w Trójcy Jednego.   
 

 

Musimy się ćwiczyć do  
w „powściągliwości i pracy”,  
w duchu pierwszych chrześci-
jan, którzy żyli trzeźwo  
i umiarkowanie. Nie palili tyto-
niu, nie używali tabaki. Unikali 
wszelkiego rodzaju hazardu  
i wszystkiego, co trąciło zbyt-
kiem. Przeżywanie szczęścia za-
chowywali dopiero na wiecz-
ność. I my w tym doczesnym ży-
ciu cierpimy i pracujemy, aby  
w przyszłym życiu zmartwych-
wstać na wzór Chrystusa  
i z Nim cieszyć się przez całą 
wieczność. 
 

 

 

 

SŁOWO KS. PROBOSZCZA 
 

 

 

 

SŁOWO KS. MARKIEWICZA 
 

 

Fragmenty 
kazań,                                                                                                                      

artykułów  
i „słówek 

wieczornych”  
bł. Ks. 

Bronisława 
Markiewicza. 

 



 

Najzwyczajniej w świecie. Tak 
jak Maryja. Możemy żyć najzwy-
czajniej w świecie tak jak Matka 
Jezusa. Przyjęcie tej prawdy  
o Maryi jest niezwykle uzdra-
wiające i wyzwalające. Pomaga 
w przyjęciu i zaakceptowaniu 
codzienności bardziej niż wizyty 
u psychologów, czy specjalistów 
od doradzania, jakie ma być na-
sze życie. I daje odwagę do 
zmiany, do porzucania tego, co 
ogranicza i niszczy nasze życie 
w zjednoczeniu z Maryją.  

Zupełny brak wiadomości  
o codziennym życiu Maryi ozna-
cza dla nas najważniejszą wia-
domość. Maryja żyła w zjedno-
czeniu z Bogiem w  codzienno-
ści. Życie Maryi w zjednoczeniu 
z Bogiem nie wyróżniało w ni-
czym Matki Jezusa. To bardzo 
dobra i pełna nadziei wiado-
mość dla nas. Możemy żyć co-
dziennie i zwyczajnie, w głębo-
kim zjednoczeniu z Bogiem, ni-
czym się nie wyróżniając. Tak 
jak Maryja. Matka Jezusa ratuje 
dusze skuteczniej, niż chodzenie 
na terapie i kupowanie leków. 

Nic nie wiemy o tym jak 
Maryja wyglądała. Jaki miała ko-
lor oczu, barwę głosu, kolor po-
liczków, kształt dłoni. A ten 

zupełny brak wiadomości ozna-
cza, że Maryja całkowicie akcep-
towała swoją niepowtarzalność  
i oryginalność, otrzymaną od 
Boga Stwórcy wszystkich ludzi. 
Często mamy wielkie trudności 
z akceptowaniem swojego wy-
glądu i osobowości, historii ży-
cia i zwyczajności,  wad i słabo-
ści. Ten brak akceptacji siebie, 
pogłębiany przez brak akceptacji 
przez innych, może pogrążać 
nas w depresje i nerwice, lęki  
i fobie, zamykając na wyzwala-
jącą łaskę Boga. Dla Maryi każdy 
z nas jest Jej najbardziej ukocha-
nym dzieckiem. Całkowicie 
przez Nią akceptowanym i bez-
piecznym w Jej Sercu. Otwarcie 
serca na miłość Maryi leczy du-
szę skuteczniej niż terapie i leki. 
I prowadzi do oddania życia Je-
zusowi przez Maryję. BK                 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

NAJZWYCZAJNIEJ W ŚWIECIE 
 

 
 
 

INTENCJA MODLITWY  
ZA MIASTO  

STALOWA WOLA 
 
 

luty:   
Za chorych 

i pracowników służby zdrowia. 



 
 

DZIECI  

FATIMSKIE 
 

 

Franciszek Marto urodził się 11 

czerwca 1908 r. w Aljustrel  

w parafii Fatima, jako szóste  

z siedmiorga dzieci.  

20 czerwca został ochrzczony w pa-

rafialnym kościele w Fatimie.  

W 1916 roku był świadkiem trzech 

objawień Anioła Pokoju, który po-

prosił dzieci o modlitwę do Trójcy 

Przenajświętszej, Najświętszego 

Serca Jezusowego i Niepokalanego 

Serca Najświętszej Maryi Panny. 

Wiosną i jesienią Anioł ukazał mu się 

na wzgórzu Cabeço, a latem -  

w pobliżu studni zwanej Arneiro.  
 

Hiacynta Marto urodziła się 11 

marca 1910 r. w Aljustrel. Była naj-

młodszą z rodzeństwa. 19 marca zo-

stała ochrzczona w kościele parafial-

nym w Fatimie. W 1917 r. wraz  

z bratem doświadczyła sześciu obja-

wień Matki Bożej. W przeciwień-

stwie do Franciszka, Hiacynta sły-

szała słowa wypowiadane przez Ma-

ryję. W październiku 1918 r. Franci-

szek i Hiacynta zarazili się grypą 

"hiszpanką", której powikłania do-

prowadziły do śmierci dziewczynki.  

2 kwietnia 1919 r. Franciszek przy-

stąpił do pierwszej spowiedzi, na-

stępnego dnia przyjął Pierwszą 

Komunię świętą, będącą zarazem 

wiatykiem. Zmarł 4 kwietnia 1919 r.  

Franciszek i Hiacynta zostali kanoni-

zowani przez papieża Franciszka  

w Fatimie 13 maja 2017 r.  
 

 

 
 
 
 
 
 

17 lutego 
Siedmiu Świętych  

Założycieli  
Zakonu Serwitów  

Najświętszej Maryi Panny 
 

18 lutego 
bł. Jan z Fiesoli  
(Fra Angelico),  

prezbiter 
św. Teotoniusz,  

zakonnik 
 

19 lutego 
św. Konrad z Piacenzy,  

pustelnik 
 

20 lutego 
św. Zenobiusz,  

prezbiter i męczennik 
Święci Franciszek  
i Hiacynta Marto,  
dzieci fatimskie 

 

21 lutego 
św. Piotr Damian,  

biskup i doktor Kościoła 
 

22 lutego 
wspomnienie katedry  
św. Piotra Apostoła 

 

 

WSPOMNIENIA LITURGICZNE  

W TYM TYGODNIU 
 

 

 
 

ŚWIĘCI KOŚCIOŁA 
 

 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

PRZED 

SNEM 
 
 

Wiara jest rzeczywistością 

konkretną. Ona nie jest wy-
łącznie piękną ideą oderwaną 
o rzeczywistości. Boże wyma-
gania są konkretne, a ich wy-
pełnienie przynosi konkretne 
owoce, tak jak ich zaniechanie 

przynosi konkretne skutki. 
Bóg mówi: „tak i tak”. Nasze 
życie winno być konkretną od-
powiedzią. A konkretną odpo-
wiedzią Boga jest „potok miło-
sierdzia”, który zaniesie nas 
ku wyżynom nieba, bo niebo 
jest rzeczywistością kon-
kretną. 

 
 

FUNDAMENT 

WIARY 

 
 

Łatwo można ulec pokusie 

traktowania objawienia jako 
pewnej wiedzy, którą można 
nabyć i rozwijać bez jakiego-
kolwiek wiązania jej z życiem 
osobistym. Tak jednak nie 
jest. Każde Boże pouczenie zo-
stało nam dane dla naszego 

zbawienia, a więc musi wpły-
wać na nasze życie, musi nas 
pobudzać do zmieniania go. 
Każda prawda objawiona musi 
nas skłaniać do wdzięczności, 
do większej dobroci, do miło-
wania Boga ponad wszystko,  
a bliźniego jak siebie samego  
i tak, jak Chrystus nas umiło-
wał.  
 
 

PRZYPOMINAMY 

I OSTRZEGAMY 
 

Policja ostrzega przed oszustwami 

„na wnuczka” czy “na policjanta”. 

Sprawcy wykorzystują zaufanie spo-

łeczeństwa do funkcjonariuszy Poli-

cji i wyłudzają pieniądze, zwłaszcza 

od seniorów. Pod żadnym pozorem 

nie przekazujmy pieniędzy obcym. 

W razie wątpliwości skontaktujmy 

się z jednostką Policji lub za-

dzwońmy na alarmowy numer 997. 

Zwykła ostrożność może uchronić 

ich przed utratą oszczędności życia.  

 

 

ZE STARYCH 
KALENDARZY 

 

 

W świętego Konrada, 
zima nie rada. 

(19.02) 
 

Kto w Tłusty Czwartek  
nie zje pączków kopy, 

temu myszy zniszczą pole 
i będzie miał pustki w stodole. 

(20.02) 
 

Jeśli luty śnieżny, mroźny, 
spodziewaj się wczesnej wiosny. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 
 
 
 
 

W latach międzywojennych 
działalność księży michalitów 
wśród młodzieży opuszczonej 
stała się przedmiotem żywego 
zainteresowania społeczeństwa. 
W tym okresie Miejsce Piastowe 
odwiedzili Prymas Polski kardy-
nał August Hlond (salezjanin), 
biskupi różnych diecezji, prezy-
dent RP Ignacy Mościcki, pre-
mier Wincenty Witos, wielu mi-
nistrów i wysokich urzędników 
państwowych, profesorów i na-
uczycieli, osób duchownych, za-
konnych i świeckich, z kraju  
i zagranicy, byłych wychowan-
ków, liczne grupy młodzieży  
i dzieci ze swoimi wychowaw-
cami. W 1922 r. Miejsce Pia-
stowe odwiedził arcybiskup 
lwowski Józef Bilczewski.  
W Księdze Pamiątkowej napi-
sał: Daj Boże, żeby Zgromadze-
nie św. Michała Archanioła, 
które  z ziarna gorczycznego wy-
rosło we wspaniałe dzieło, dało 
schronienie tysiącom sierot  
w naszej Polsce.  

(cdn) 
 

 
Tłusty czwar-
tek. Tej trady-
cji służą wieki. 
Ten dzień nie 
może kojarzyć 

się z czymś, co nie jest… pącz-
kiem. Niektórzy będą delekto-
wać się smakiem pączków na-
dziewanych marmoladą, czeko-
ladą, advocatem… .  Fachowcy 
będą pouczać, jak pączki się 
„robi”, dietetycy będą liczyć ka-
lorie i radzić, jak nie przytyć. 
Może warto, by w tym dniu 
pójść do kogoś, do znajomych, 
sąsiadów z pączkiem nadziewa-
nym... miłością. Taką wysoko-
kaloryczną, doskonale usma-
żoną, na dobrym ogniu. Niech 
się dietetycy nie martwią,  
bo nadmiar miłości jeszcze  
nikomu nie zaszkodził. 
 

(p-Q) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

MICHALICI (5) 
 

 

 

 

 
 

PĄCZEK Z NADZIENIEM 
 

 

 

 
 
 

20 LUTEGO 
TŁUSTY CZWARTEK 

 
w kalendarzu chrześcijań-

skim ostatni czwartek  
przed wielkim postem 



KAWIARENKA 
„POD SKRZYDŁAMI” 

 
 
 
 
 
 
 
Do parafialnej kawiarenki za-
prasza dzisiaj młodzież teatru 
„Czwarta scena”, a za tydzień 
gospodarzem będzie wspólnota 
oazowa. Zapraszamy na pyszną 
kawę, smaczne ciastko, dobrą 
książkę, rozmowę i klimat, któ-
rzy tworzą nasi goście. Jesteśmy 
od 10.00 do 14.00.  
 

KOLEJNE 
DYŻURY 

KAWIARENKOWE: 
 

23 – lutego 
młodzież oazowa 

 

1 marca 
Lektorzy i ministranci 

 

8 marca 
Akcja Katolicka 

 

15 marca 
Kościół Domowy 

 

22 marca 
Róże Różańcowe 

 

29 marca 
Neokatechumenat 

 

19 kwietnia 
Bractwo Adoracji 

 

26 kwietnia 
Rada Parafialna 

3 maja 
Parafialny Klub Seniora 

 

10 maja 
teatr „Czwarta Scena” 

 

17 maja 
młodzież oazowa 

 

24 maja 
Lektorzy i ministranci 

 

31 maja 
Akcja Katolicka 

 

7 czerwca 
Kościół Domowy 

 

14 czerwca 
Róże Różańcowe 

 

21 czerwca 
Neokatechumenat 

 

28 czerwca 
Bractwo Adoracji 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 
 

KAWIARENKA  
POD SKRZYDŁAMI 

ORAZ 
WSPÓLNOTY 
PARAFIALNE 

 
ZAPRASZAJĄ 
NIEDZIELA 
OD 10.00 
DO 14.00 

 



WITRAŻE 

Przechodzimy do kolejnego 
etapu zakładania witraży w na-
szym kościele. Wśród postaci 
uwielbiających Boga ujrzymy 
świętych Patronów Europy  
i współczesnych nam świętych 
m.in. Dzieci Fatimskie, Męczen-
ników, patronkę rodzin św. Jo-
annę Berettę – Molla. Zachę-
camy do indywidualnego lub ro-
dzinnego fundowania poszcze-
gólnych witraży. Koszt jednego 
okna – 1800 zł. Wszystkich wi-
traży jest 30 sztuk. Warto do-
kończyć dzieło upiększania na-
szej świątyni. Imiona darczyń-
ców będą uwiecznione na osob-
nym witrażu wśród aniołów 
przy wejściu bocznym.  
 
 

CYKLICZNE WYDARZENIA 

PARAFIALNE 
 

Adoracja Najśw.  
Sakramentu: 

poniedziałek, wtorek,  
czwartek i piątek 

15.00 – 22.00 
środa 18.30 – 22.00 

 

Nabożeństwo 
do św. Michała Arch. 

w każdy wtorek 17.30 
 

Nabożeństwo  
do Matki Bożej  

Nieustającej Pomocy 
w każdą środę 17.30 

 

Nabożeństwo  
do bł. Bronisława  

Markiewicza 
w każdy czwartek 17.30 

 

Zmiana 
tajemnic różańcowych 

w pierwszą niedzielę miesiąca 
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 
 

 
 

SPOWIEDŹ 
ŚWIĘTA 

 

podczas każdej Mszy św.  
w dni powszednie  

 6.00, 7.00 oraz od 17.30 
 

w każdy piątek 
od godz. 20.00  
d0 godz. 22.00 

 

niedziela  
podczas każdej Mszy św. 

 

 


