
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

Drodzy Parafianie 
 

Przeżyliśmy wielkie święto maryjne – 

Wniebowzięcie Najświętszej Maryi Pan-

ny.  W naszej katolickiej, polskiej trady-

cji jest to szczególny czas, w którym wy-

rażamy naszą wyjątkową miłość do Mat-

ki Jezusa Chrystusa. W wielu kościołach 

naszej Ojczyzny odbyły się wielkie od-

pusty, uroczystości i głębokie przeżycia 

religijne. Nadal, mimo że współczesny 

świat od tego odchodzi, podtrzymujmy 

tradycje i staropolskie zwyczaje, ale jed-

nocześnie pogłębiajmy świadomie naszą 

więź z Chrystusem i Jego Matką. Niech 

to będzie więź sakramentalna, modlitew-

na i odważna w wierności małżeństwu, 

rodzinie, Ojczyźnie i prawu Bożemu. 

Właśnie my, jesteśmy wezwani do ofiar-

nego składania świadectwa przynależno-

ści do Kościoła Katolickiego. Niech Ma-

ryja wspomaga nas w drodze do nieba  

i już tu na ziemi uczyni wielkimi aposto-

łami jej Syna Jezusa Chrystusa. Maryjna 

pobożność niech będzie praktycznie wi-

doczna w codziennym życiu w postaci 

wierności dekalogowi i przykazaniu mi-

łości Boga, bliźniego i siebie samego 

według Bożego zamysłu.  

Dziękuję za modlitwę na czas trwania 

Rajdu Katyńskiego i nadal proszę  

o „zdrowaśkę”. 
 

Wasz Proboszcz 
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Słowa Ewangelii  
według Świętego Łukasza 
Ewangelia powodem rozłamu 
 
Jezus powiedział do swoich 
uczniów: 
«Przyszedłem ogień rzucić na 
ziemię i jakże pragnę, ażeby już 
zapłonął. Chrzest mam przyjąć,  
i jakiej doznaję udręki, aż się to 
stanie. 
Czy myślicie, że przyszedłem dać 
ziemi pokój? Nie, powiadam 
wam, lecz rozłam. Odtąd bo-
wiem pięcioro będzie podzielo-
nych w jednym domu: troje sta-
nie przeciw dwojgu, a dwoje 
przeciw trojgu; ojciec przeciw 
synowi, a syn przeciw ojcu; mat-
ka przeciw córce, a córka prze-
ciw matce; teściowa przeciw sy-
nowej, a synowa przeciw teścio-
wej». 
 

Oto Słowo Pańskie 
 

 
 

 

SŁOWO NA NIEDZIELĘ 
 
 

 

SŁOWO KS. PROBOSZCZA 
 



 

„Kocham bardzo moją mamę  

i jestem pewna, że Jezus kochał swoją 
Matkę jeszcze mocniej. A my powin-
niśmy naśladować Jezusa. Oto dla-
czego bardzo kocham Matkę Jezusa”. 
Kobieta ta lepiej zrozumiała nabo-
żeństwo do Maryi niż niejeden kato-
lik.” – to słowa ojca Emila Neuberta  
z książki „Królowa dusz walczą-
cych”, słowa o młodej protestantce, 
spotkanej w sanatorium w Leysin  
w Szwajcarii. Ojciec Emil, który całe 
swoje życie poświęcił dla zdobywa-
nia dusz dla Jezusa przez Serce Ma-
ryi, daje nam proste wyjaśnienie, dla-
czego tak potrzebna jest nam miłość 
Maryi. My tylko odpowiadamy na 
macierzyńską miłość Maryi, której 
zawdzięczamy tak wiele każdego 
dnia i w każdej chwili. To Maryja jest 
Pośredniczką wszelkich łask i wszelki 
dobry czyn i dobra myśl, która po-
maga nam w codziennym życiu po 
Bożemu pochodzi z Bożej łaski na-
tchnienia z Serca Maryi i Ducha Świę-
tego. Maryja jest tak ściśle zjednoczo-
na z Duchem Świętym i z Jezusem, że 
szczere nabożeństwo do Maryi 
otwiera nas na działanie Ducha Świę-
tego i prowadzi do zjednoczenia  
z Jezusem.  

– Bardzo kocham Matkę Jezusa 
– warto powtarzać te proste słowa 
każdego dnia. Powtarzać te słowa  
z głębi serca, w którym skrywamy 
największe pragnienia i najbardziej 
skryte marzenia. A największe pra-
gnienia i najskrytsze marzenia to nie-

skończenie wielka miłość, która 
przeniknie aż do głębi serca i duszy, 
dając poczucie największego spełnie-
nia i pełnej akceptacji. Taka jest nie-
skończenie łagodna macierzyńska 
miłość Niepokalanego Serca Maryi, 
jeśli otworzymy dla Niej serce i du-
szę. Macierzyńska miłość Serca Ma-
ryi, która prowadzi do oddania  całe-
go życia, ciała, serca i duszy Jezuso-
wi. BK                

 

„Niech będzie Pan Bóg bło-

gosławiony za wszystko co uczynił 
z Tobą i Niepokalana nasza Ma-
tuchna, przez której ręce wszyst-
kie łaski przychodzą nam z nieba. 
Oddaj się całkowicie tej najlepszej 
naszej niebieskiej Mamusi, a zwy-
cięski łatwo przejdziesz przez 
wszystkie trudności i… i zosta-
niesz świętym, wielkim świętym, 
czego Ci jedynie z całego serca ży-
czę. Wszyscy święci, można po-
wiedzieć, są dziełem Najświętszej 
Maryi Panny i szczególne do niej 
nabożeństwo jest ich wspólną ce-
chą.” To słowa z listu 24 – letnie-
go Maksymiliana Kolbe, który 
szedł już franciszkańską drogą do 

swojego starszego brata, który był 
już po święceniach, także u fran-
ciszkanów. Dwaj bracia wspierali 
się wzajemnie modlitwą i serdecz-
ną pamięcią na zakonnej i ka-
płańskiej drodze. Dwaj bracia 
franciszkanie byli otaczani  
i wspierani modlitwą przez swoich 
rodziców i rodzinę, przez krew-

BARDZO KOCHAM 

MATKĘ JEZUSA 
 

 
 

NIECH BĘDZIE PAN BÓG 

BŁOGOSŁĄWIONY 
 



nych i przyjaciół i przez licznych 
wiernych, którzy zawdzięczali ich 
duszpasterskiej posłudze otwarcie 
na Miłosierną Miłość Boga w Trój-
cy Jedynego. To dla nas wzór  
i przykład do naśladowania, jak 
modlić się wytrwale o nowe i licz-
ne powołania kapłańskie i zakon-
ne. To wzór i przykład, jak mamy 
modlić się codziennie i wytrwale 
za naszych duszpasterzy, za ka-
płanów i osoby konsekrowane – 
ojców, braci i siostry ze zgroma-
dzeń zakonnych.      

 

W święto Wniebowzięcia Naj-

świętszej Maryi Panny wpatrujemy 
się w Serce naszej Matki i Królowej. 
Serce Maryi jest drogą do Boga  
w Trójcy Jedynego. Drogą pewną  
i krótką, jeśli otworzymy swoje serce 
na Jej macierzyńską miłość. Maryja 
prowadzi nas pewną drogą do umi-
łowania Eucharystii. Serce Maryi 
prowadzi łagodnie i z delikatnością 
do uznania swojej słabości, do wy-
znania grzechów i upadków w sa-
kramencie spowiedzi, do skruchy, 
pokuty i odmienienia swojego serca 
przez współpracę z łaską Boga. Serce 
Maryi Matki Jezusa prowadzi do ci-
chej adoracji Świętej Obecności Jezu-
sa w Najświętszym Sakramencie. Ci-
che, wytrwałe i częste adorowanie 
Jezusa w Najświętszym Sakramencie 
prowadzi do otwierania się na Miło-
sierną Miłość Jezusa. Wytrwałe ado-
rowanie Jezusa w Najświętszym Sa-
kramencie poprowadzi serce do ta-

kiej modlitwy serca, która jest pełną 
zgodą i otwarciem na Miłość Boga. 
Modlitwa serca jest pełnym pozwo-
leniem na to, aby Bóg nas kochał, ta-
kimi jakimi jesteśmy i zgodą na 
przemianę serca przez Miłosierną Mi-
łość Boga. Otwarcie serca na Miło-
sierną Miłość Serca Maryi jest wej-
ściem na drogę uzdrowienia serca  
i duszy przez Eucharystię i adorację 
Świętej Obecności Jezusa w Najświęt-
szym Sakramencie.  

 

 

 

 

18 sierpnia 2019  – Niedziela 
 

  7.00 – za śp. Jakuba i Genowefę Warchoł 

– od córek  

  9.00 – za śp. Janusza Polichnowskiego 

(greg. 18) 

10.30 – za parafian 

10.30 – o nawrócenie Marty i syna Tomasza 

10.30 – za śp. Marię Szerszeń (greg. 18) 

12.00 – o Boże bł. i opiekę Matki Bożej dla 

członków Parafialnego Kulbu Seniora  

i opiekuna – Księdza Proboszcza   

18.00  –  za dusze w czyśćcu cierpiące  
 

19 sierpnia 2019 – poniedziałek                                                                                                                                     

 

    6.00 – za śp. Franciszka i Zofię 

  7.00 – za śp. Marię Szerszeń (greg. 19) 

18.00 – za śp. Modesta Żurawia – w 16. 

rocznicę śmierci              

18.00 – o Boże błogosławieństwo dla 

mieszkańców bloku 18 i 19 przy ul . Dmow-

skiego 

18.00 – za śp. Janusza Polichnowskiego 

(greg. 19) 
 

20 sierpnia 2019 – wtorek    

   6.00 – za śp. Helenę i Stanisława 

   7.00 – za śp. Marię Szerszeń (greg. 20) 

 18.00 – za śp. Janusza Polichnowskiego 

(greg. 20) 

 

SERCE NASZEJ  

MATKI I KRÓLOWEJ 
 

 

 
 

INTENCJE MSZALNE 
 



 18.00 – za śp. Mariana Dęglera – w 1. 

rocznicę śmierci 

 18.00 – za śp. Sylwię Szymańską w roczni-

cę śmierci 
  

21 sierpnia 2019 – środa    

  6.00  –  za śp. Lidię Bednarczyk – od 

uczestników pogrzebu 

  7.00  –  za śp. Stefana Sławka – w 30. 

rocznicę śmierci 

18.00  –  o Boże błogosławieństwo dla czci-

cieli Matki Bożej Nieustającej Pomocy 

18.00  –  za śp. Janusza Polichnowskiego 

(greg. 21)                                                                                                                          

18.00  –  za śp. Marię Szerszeń (greg. 21) 
 

22 sierpnia 2019 – czwartek   

  6.00  –  za śp. Teresę Barlik – od uczestni-

ków pogrzebu 

  7.00  –  o Boże Miłosierdzie dla umierają-

cych 

18.00  –  za śp. Janusza Polichnowskiego 

(greg. 22) 

18.00  –  za śp. Marię Szerszeń (greg. 22) 

18.00  –  za śp. Leona Ferdka – w 23. rocz-

nicę śmierci 
 

23 sierpnia 2019 – piątek 
 

   6.00  –  za śp. Mariannę – w 8. rocznicę 

śmierci i śp. Mariana 

   7.00  –  za śp. Zofię Lipińską 

 18.00  –  za śp. Janusza Polichnowskiego 

(greg. 23) 

 18.00  –  za śp. Marię Szerszeń (greg. 23) 

 18.00  –  za śp. Adama Frańczaka – od 

uczestników pogrzebu                                                                                                                                                                                                                                      

 

24 sierpnia 2019 – sobota 
     

   6.00  –  za śp. Lidię Bednarczyk – od 

uczestników pogrzebu 

  7.00  –  za śp. Teresę Barlik – od rodziny 

Barlików, Leśniaków i Kądziołków 

 18.00  –  za śp. Janusza Polichnowskiego 

(greg. 24) 

 18.00  –  za śp. Marię Szerszeń (greg. 24) 

 18.00  –  za śp. Julię, Stanisława, Helenę 

i Jana Rychel – od syna z rodziną 

 

 
1. W poniedziałek. wspomnienie św. 

Bernarda Opata i doktora Kościoła, we 

wtorek wspomnienie św. Piusa X, pa-

pieża, w środę wspomnienie Najśw. 

Maryi Panny Królowej, w piątek święto 

św. Bartłomieja, Apostoła.  
 

2. Dziękujemy mieszkańcom ul. 

Dmowskiego z bl. 18 i 19 za ofiarę na 

kwiaty i sprzątanie kościoła. Msza św.  

o Boże błogosławieństwo będzie w po-

niedziałek o godz. 18.00. W następnym  

tygodniu  prosimy o pomoc mieszkań-

ców bl. 28 i 29 przy ul. Ks. J. Popie-

łuszki. 
 

3. W naszej wspólnocie żegnamy klery-

ka Sebastiana Krzaka który odbywał 

wychowawczą praktykę w Oratorium  

i przy naszej Parafii. życzymy mu wielu 

łask Bożych i obiecujemy naszą życzli-

wość i modlitewne wsparcie. 
 

4. W tym tygodniu z naszej parafii do 

wieczności Pan powołał śp.: Martę 

Woźniak. Polećmy ją Bożemu Miło-

sierdziu… 
 

5. Wszystkim Parafianom i gościom ży-

czymy błogosławionej niedzieli oraz 

nowego tygodnia. 
 

 
 

 

 

 

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 
 

 
 

 

OGŁOSZENIA  DUSZPASTERSKIE 
 

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

