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Ewangelia (Łk 21, 5-19) 

Słowa Ewangelii według Świętego Łukasza 

Jezus zapowiada prześladowania swoich wyznawców 
 

Gdy niektórzy mówili o świątyni, że jest przyozdobiona pięknymi kamieniami i da-

rami, Jezus powiedział: «Przyjdzie czas, kiedy z tego, na co patrzycie, nie zostanie 

kamień na kamieniu, który by nie był zwalony». Zapytali Go: «Nauczycielu, kiedy to 

nastąpi? I jaki będzie znak, gdy to się dziać zacznie?» Jezus odpowiedział: «Strzeżcie 

się, żeby was nie zwiedziono. Wielu bowiem przyjdzie pod moim imieniem i będą 

mówić: „To ja jestem” oraz: „Nadszedł czas”. Nie podążajcie za nimi! I nie trwóżcie 

się, gdy posłyszycie o wojnach i przewrotach. To najpierw „musi się stać”, ale nie 

zaraz nastąpi koniec». Wtedy mówił do nich: «„Powstanie naród przeciw narodowi”  

i królestwo przeciw królestwu. Wystąpią silne trzęsienia ziemi, a miejscami głód  

i zaraza; ukażą się straszne zjawiska i wielkie znaki na niebie. 

Lecz przed tym wszystkim podniosą na was ręce i będą was prześladować. Wydadzą 

was do synagog i do więzień oraz z powodu mojego imienia wlec was będą przed kró-

lów i namiestników. Będzie to dla was sposobność do składania świadectwa. Posta-

nówcie sobie w sercu nie obmyślać naprzód swej obrony. Ja bowiem dam wam wy-

mowę i mądrość, której żaden z waszych prześladowców nie będzie mógł się oprzeć 

ani sprzeciwić. A wydawać was będą nawet rodzice i bracia, krewni i przyjaciele  

i niektórych z was o śmierć przyprawią. I z powodu mojego imienia będziecie w nie-

nawiści u wszystkich. Ale włos z głowy wam nie spadnie. Przez swoją wytrwałość 

ocalicie wasze życie». 

Oto słowo Pańskie 

 

SŁOWO NA NIEDZIELĘ 

Jezus przestrzega przed fałszywymi prorokami i zapowiada nadejście końca 
czasów. Ostrzeżenie: strzeżcie się, żeby was nie zwiedziono, zdaje się być dziś 
wyjątkowo aktualne i szczególnie na czasie. Na naszych oczach odbywa się 
kulturowa zmiana znaczeń słów i pojęć, które jeszcze do niedawna wszyscy ro-
zumieliśmy tak samo. Zwiedzeni zmianą znaczeń słów: tolerancja, małżeń-
stwo, prawda, kłamstwo, trwałość możemy się łatwo pogubić i stracić czuj-
ność, a tym samym Prawdę. 
 

STRZEŻMY SIĘ 
 



 

Drodzy Bracia i Siostry  
Wyznawać wiarę w Kościół jako 

święty znaczy wskazywać jego obli-
cze Oblubienicy Chrystusa, dla któ-
rej On - CHRYSTUS złożył w ofierze 
samego siebie właśnie po to, aby ją 
uświęcić (por. Ef 5, 25-26). Ten dar 
świętości -- by tak rzec -- obiektyw-
nej zostaje ofiarowany każdemu 
ochrzczonemu. I ten dar staje się  
z kolei zadaniem, któremu winno 
być podporządkowane całe życie 
chrześcijanina: «Albowiem wolą Bo-
żą jest wasze uświęcenie» (1 Tes 4, 
3). To zadanie nie dotyczy tylko nie-
których chrześcijan: «wszyscy chrze-
ścijanie jakiegokolwiek stanu i za-
wodu powołani są do pełni życia 
chrześcijańskiego i do doskonałości 
miłości». Drodzy parafianie przyto-
czone przeze mnie słowa św. Jana 
Pawła II są z pozoru bardzo trudne  
i skomplikowane ale w swej istocie 
bardzo proste – wymagają od nas 
osobistego przylgnięcia do Chrystu-
sa we Kościoła Katolickiego. Jest to 
oczywiście trudne zadanie ale moż-
liwe. Na nic przydadzą się zewnętrz-
ne remonty i piękne figury – choćby 
największe, jeżeli całym życiem i to 
codziennym nie przylgniemy do 
prawa Bożego z miłością do naszego 
Stwórcy, Zbawiciela i Tego który nas 
uświęca – OJCA, SYNA i DUCHA. 
ŚWIĘTEGO. Zaprośmy także Matkę 
Najświętszą do naszego codziennego 
życia. Dziś potrzeba nam świętych 
ludzi oddanych całkowicie Bogu.  
I w naszej Parafii są tacy, trzeba nam 
i Kościołowi jednak jeszcze więcej tej 
świętości w codzienności naszego 
życia.  

 

Rozwija się  

i umacnia kult św. 

Michała Archanioła, 

którego figura pere-

grynuje po Polsce  

i po świecie. Coraz 

większe rzesze wiernych podążają za 

Nim jak za światłem mocy i nadziei na 

obecne czasy. Wszyscy widzą w Nim 

potęgę i pomoc wobec zagrożeń współ-

czesnego, „zwariowanego” świata. Wy-

daje się, że zapominamy o ważnym 

atrybucie, jaki Księciu Niebieskiemu 

towarzyszy. Jest nim miecz. To nie tyl-

ko symbol, ale skuteczna odsiecz. Ten 

miecz jest także nam dany, byśmy nie 

tylko ubolewali nad upadającą cywili-

zacją, ale skutecznie jej bronili. Nie na-

rzekanie, ale podejmowanie walecznych 

wyzwań przynosi zwycięstwo. Co-

dziennym mieczem będzie codzienne 

odważne wyznanie: „wierzę”, albo „non 

possumus”. Nie miejmy złudzeń: 
 

„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. 

Bo tu chodzi o dusze,  

by się nie dostały 

Na trony,  

które w niebie duchy postradały.  
 

(z godzinek do św. Michała Archanioła) 

Walka ciemności ze światłością trwa, 

dlatego nie pozbywajmy się miecza. 

 (p-Q) 
 
 

 

 

 

SŁOWO KS. PROBOSZCZA 
 

 

 

 

MIECZ – ZAPOMNIANY ATRYBUT 
 

 

 



 

– Pozwólcie dzieciom przy-
chodzić do Mnie – to słowa Jezusa, 
które usłyszeliśmy szczególnie  
w dniach michalickiej Oazy Modli-
twy w naszej parafii. Sto sześćdzie-
siąt młodych osób z całej Polski, 
które przez trzy dni odrywało ta-
jemnicę spotkania „Twarzą  
w twarz.” Twarzą w twarz z Obli-
czem Dobrego i Kochającego Boga 
Ojca w Trójcy Jedynego. Najmłod-
si, którzy chcieli być w Namiocie 
Spotkania twarzą w twarz z Ojcem 
mają 11 – 12 lat, a najstarsi to stu-
denci wielu uczelni. Uważne słu-
chanie młodych prowadzi do od-
krycia, jak bardzo są samotni, za-
gubieni i poranieni. I jak bardzo 
potrzebują naszej codziennej mo-
dlitwy i życzliwości, uwagi i cier-
pliwości. Doświadczyli jej  
w dniach michalickiej Oazy Modli-
twy od tak wielu osób, które przy-
jęły młodych na noclegi do swoich 
mieszkań i domów. I od wielu 
osób, które na różny sposób poma-
gały w organizacji michalickiej Oa-
zy Modlitwy.          

– Pozwólcie dzieciom przy-
chodzić do Mnie – to słowa Jezusa 
do nas rodziców i dziadków. Sło-
wa które skłaniają nas co codzien-
nej i wytrwałej modlitwy za nasze 
dzieci i wnuki. Modlitwy za zna-
jomych i przyjaciół naszych dzieci  
i wnuków. Jesteśmy wezwani do 
codziennej modlitwy oddania na-

szych dzieci i wnuków ich bliskich 
i znajomych macierzyńskiej opiece 
Maryi Królowej Aniołów i Święte-
go Michała Archanioła. 

– Pozwólcie dzieciom przy-
chodzić do Mnie – to słowa Jezusa 
do każdego z nas. Słowa, które 
pomagają nam odkryć w sobie ser-
ce dziecka szczególnie ukochanego 
przez Boga w Trójcy Jedynego.  
Wrażliwe i proste serce dziecka, 
które jest tak bardzo spragnione 
Miłości Serca Boga Ojca. Dobre  
i szczere serce dziecka, które tak 
bardzo pragnie schronić się w Nie-
pokalanym Sercu Maryi i Naj-
świętszym Sercu Jezusa.  

BK    
 
 

 

LISTOPADOWE  
REFLEKSJE (3) 

 
 
 

Pytanie o sens 

śmierci znaj-
duje najpeł-

niejszą odpo-

wiedź w per-
spektywie 

śmierci i zmartwychwstania Je-
zusa. Śmierć, której doświadcza 

człowiek wierzący, otwiera drogę 

do Boga Ojca i dlatego ma zaw-
sze wymiar nadziei i miłości. Je-

żeliśmy bowiem z Nim współu-
marli, wespół i z Nim żyć bę-

dziemy (2Tm 2, 11). Bóg, którego 

poznamy w chwili śmierci jest 
Bogiem kochającym, który obja-

wia się nam jako miłość i świa-

tło.  

 

 

 

POZWÓLCIE DZICIOM 
 

 

 



 

18 listopada 
bł. Karolina Kózkówna,  
dziewica i męczennica 

 

19 listopada 
bł. Salomea,  
dziewica 

 

20 listopada 
św. Rafał Kalinowski,  

prezbiter 
 

21 listopada 
Ofiarowanie  

Najświętszej Maryi Panny 
 

22 listopada 
św. Cecylia,  

dziewica i męczennica 
 

23 listopada 
św. Klemens I,  

papież i męczennik 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Świat się wali, bo ludzie usunęli 
dwie główne podstawy życia spo-

łecznego. W procesie wychowania, 
a następnie w życiu codziennym, 
położyli główny nacisk na wy-
kształcenie umysłowe i na zdoby-
wanie wiedzy, pomijając rzecz 
ogromnej wagi, powściągliwość  
i pracę. Tymczasem nasz Stwórca, 
który doskonale wie, czego nam 
potrzeba, nakazuje nam pracę  
i umartwienie pod groźba utraty 
chleba i zbawienia. 
 

 
 
 

 
 

 

FUNDAMENT 

WIARY  

 

 

Wszyscy w Kościele są powołani do 

świętości i mogą ją osiągnąć, ponieważ 

wszyscy posiadają wszczepioną przez 

Boga zdolność miłowania Go oraz bra-

ci, niezależnie od wykonywanego za-

wodu i stanowiska. Tak więc kapłan  

i sprzedawca, biskup, pielęgniarka  

i matka wychowująca swoje dzieci, 

wszyscy są powołani do świętości, czyli 

do miłości doskonałej. Każdy ma dzień 

po dniu coraz bardziej udoskonalać ją  

w określonych warunkach swojego ży-

cia, spełniając codzienne obowiązki  

 

WSPOMNIENIA LITURGICZNE  

W TYM TYGODNIU 
 

 

 

 
 

ZE STARYCH 
KALENDARZY 

 

Święta Elżbieta - 
śniegiem pokryta. 

(19.11) 
 

Jaka pogoda w Ofiarowanie służy, 
taka się na całą zimę wróży. 

(21.11) 
 

Gdy na świętą Cecylię grzmi, 
rolnikom o dobry roku śni. 

(22.11) 
 

 

 

 
 

SŁOWO KS. MARKIEWICZA 

CZA 
 

 

Fragmenty 
kazań,                                                                                                                      

artykułów  
i „słówek 

wieczornych”  
bł. Ks. 

Bronisława 
Markiewicza. 

 

 

 



 
 

 

 

św. Rafał 

Kalinowski 

Prezbiter  

 

 

 

Józef Kalinowski urodził się 1 wrze-

śnia 1835 r. w Wilnie, w szlacheckiej 

rodzinie herbu Kalinowa. Po ukończe-

niu Instytutu Szlacheckiego, podjął 

studia w Instytucie Agronomicznym  

w Hory-Horkach koło Orszy (Biało-

ruś). W 1855 r. przeniósł się do Szkoły 

Inżynierii Wojskowej w Petersburgu, 

gdzie uzyskał tytuł inżyniera i wstąpił 

do wojska. Wtedy właśnie przestał 

przystępować do sakramentów świę-

tych, przeżywał rozterki wewnętrzne. 

Wciąż jednak stawiał sobie pytanie  

o sens życia, szukając na nie odpowie-

dzi w dziełach filozoficznych i teolo-

gicznych. Po upadku powstania po-

wrócił do Wilna, gdzie został areszto-

wany i skazany na karę śmierci. Wsku-

tek interwencji krewnych i przyjaciół, 

władze carskie zamieniły mu wyrok na 

dziesięcioletnią katorgę na Syberii. 

Tam dzielił się z potrzebującymi i ka-

techizował dzieci i młodzież. W 1877 

r., mając już 42 lata, wstąpił do nowi-

cjatu karmelitów w Grazu (Austria), 

przybierając zakonne imię Rafał od 

św. Józefa. Święcenia kapłańskie 

otrzymał 15 stycznia 1882 r. w Czer-

nej koło Krakowa, gdzie kilka miesię-

cy później został przeorem. Nazywano 

go "ofiarą konfesjonału". Miał nie-

zwykły dar jednania grzeszników  

z Bogiem i przywracania spokoju su-

mienia ludziom dręczonym przez lęk 

 i niepewność. Zawsze skupiony, zjed-

noczony z Bogiem, był człowiekiem 

modlitwy, posłuszny regułom zakon-

nym, gotowym do wyrzeczeń, postów 

i umartwień. Zmarł 15 listopada 1907 

r. w Wadowicach, w opinii świętości. 

Jest patronem oficerów i żołnierzy, 

orędownikiem w sprawach trudnych.  

 

To nie jest tak 

Panie Jezu, że 
nie słyszę, nie 
czuję tego co Ty 
mi mówisz, co 

podpowiadasz, co pokazujesz, kogo 
podsyłasz. To nie jest tak, że nie 
wiem co mam mówić czy robić. Na 
pewno wiele natchnień marnuję, czę-
ści nie słyszę, część źle interpretuję. 
Dałeś mi poznać, po czasie ciszy, że 
Ty JESTEŚ i mówisz zawsze, kiedy 
zwrócę się do Ciebie, kiedy w myśli  
i w sercu, kiedy prawdziwie zawo-
łam i nie udaje, kiedy wypowiem: je-
steś? Słyszę: "Jestem". I mogę mówić  
i mogę pytać i mam pewność, że sły-
szysz. Niesamowite odczucie Ciebie 
jako Przyjaciela i Kogoś Realnego. 
Panie Jezu, dziękuję Ci za Twoją 
obecność, tak bardzo cierpię jak wi-
dzę, że inni Cię nie znają, że się z To-
bą nie spotykają, że przychodzą do 
kościoła i nie są z Tobą. Panie Jezu 
cierpię, nic nie mogę zrobić, to co ro-
bię jest albo źle odbierane, albo nie 
wystarczające. Tęsknię za Tobą, bo 
tylko z Tobą jest dobrze. Przyjmuję 
świadomie Twoje błogosławieństwo  
i niech przejdzie ono do tych i na 
tych, z którymi nam kontakt. 

 
 
 
 

 
 
 

ŚWIĘCI KOŚCIOŁA 
 

 

 
 
 

 

Z PAMIĘTNIKA DUSZY 
 

 

 



 
 

MICHALICI 
W MOIM 

ŻYCIU 

„Michalici w moim życiu” - pod 
tym hasłem pragniemy upamięt-
nić, w formie świadectw  
i wspomnień michalitów, któ-
rych poznaliśmy w swoim życiu, 
a którzy w nim pozytywnie 
„namieszali”. Forma wspomnień 
jest dowolna: rękopis, maszyno-
pis, fotografie, proza, poezja…  
100 lecie Michalitów będziemy 
świętować w 2021 roku. Pozosta-
ło jeszcze wiele czasu, ale już te-
raz warto „obudzić” wspomnie-
nia. Czekamy na nie z zaintere-
sowaniem. 
 

 

PO-MYŚL PRZED SNEM 
 

Tylko w Jezusie 

może się pogodzić 
to, co we mnie jest 

nie do zniesienia – 
dwie skrajności: 

pragnienie bycia kochanym  
i nieznoszenie siebie samego!  

Jeśli się kogoś kocha, to się 
wszystko z nim chce dzielić, 

nawet cierpienie, we wszystkim 
chce się uczestniczyć.  Kto nie 

doznał zagubienia w swoim ży-
ciu, nie ma siły, by szukać ra-

mion zbawienia w Bogu. 

 

 

 

 

 
 

 

 

Kawiarenka „Pod skrzydłami” 
oraz teatr „Czwarta Scena” za-
prasza na wieczór autorski  
i promocję książki pt. 
„Białe, czarne i szare” - zbiór 
opowiadań, fraszek i wierszy, 
których autorem jest Piotr Kucia, 
opiekun parafialnego teatru, re-
żyser i autor scenariuszy teatral-
nych. Spotkanie autorskie odbę-
dzie się w sobotę 23 listopada 
br. o godzinie 17.00 w naszej 
kawiarence. A w niedzielę, po 
Mszach Św. przed wejściem do 
kościoła młodzież teatralna 
umożliwi nabycie książki. Zachę-
camy do udziału w wieczorze au-
torskim i lektury. 
 

 
) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



NASZA KAWIARENKA 

„POD SKRZYDŁAMI” 

 

 

 

 

 
 
 
 

Nasza – parafialna Kawiaren-
ka „Pod skrzydłami” staje się 
„naszą”, ponieważ jej gospo-
darzami będą wszystkie grupy 
parafialne. Zapewne ich 
wspólna troska i pomysło-
wość uczyni to miejsce atrak-
cyjnym. W najbliższą sobotę 
przybędą uczestnicy wieczoru 
autorskiego. W kolejne soboty 
i niedzielę odbędą się wysta-
wy, konkursy, turnieje, kon-
certy, spotkania okoliczno-
ściowe i wiele niespodzianek. 
A do tego, jak zawsze, smacz-
na kawa, herbata i ciastko. 
Dobrymi gospodarzami ka-
wiarenki „Pod skrzydłami” 
będą: 

 

24 listopada 
Parafialny Klub Seniora 

 

1 grudnia 
teatr „Czwarta Scena” 

 

Staramy się, jak możemy. 
Jednak sensem i celem tych 
starań jest uczestnictwo, 
obecność naszych Parafian, 
których serdecznie do kawia-
renki zapraszamy. 

DZIEJE POLSKI 

W ŻYWYCH OBRAZACH 
 

 

Uczniowie Społecznej Szkoły Pod-

stawowej nr 1 im. Armii Krajowej  

w Stalowej Woli wraz z opiekunami 

zapraszają na przedstawienie 
  

"Dzieje Polski  

w żywych obrazach"  

 

(ważne wydarzenia z dziejów Polski 

w malarstwie ) które odbędzie się  
 

24 listopada 2019 r. (niedziela) 

o godz. 13:00 
 

 

w sali teatralnej przy Kościele  

Trójcy Przenajświętszej  

w Stalowej Woli. 
 

 

 

 

 

 



 

CINEMAMICHAEL 
 

SIŁA MODLITWY 
 
Filmowy portret Andrzeja 
Duffka, który doświadczył 
śmierci klinicznej i po 6-
miesięcznej śpiączce, wbrew 
prognostykom, powrócił do ży-
cia. Jego opowieść to także 
świadectwo wielkiej wiary, któ-
rą teraz po przebudzeniu dzieli 
się z innymi. Realizacja Jaro-
sław Mańka.  
 

 

 

PARAFIA 
W INTERNECIE 

 
Bieżące i ważne wydarzenia  
w naszej parafii „internauci” 
mogą śledzić na nowym portalu 
parafialnym, pod adresem: 
 

stalowawola.michalici.pl 
 
 
 
 
 

HISTORIA  
W OBRAZACH 

 
Pod takim tytułem, w widowi-
sku scenicznym poznamy hi-
storię Polski w wykonaniu 
uczniów Społecznej Szkoły  
w Stalowej Woli. Na to wyda-
rzenie zapraszamy dzieci, mło-
dzież, całe rodziny i seniorów  
 

w niedzielę 24 listopada 
2019 r. 

o godzinie 13.00 
do sali teatralnej. 

 

 

 
 

 

 

 

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/

