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Ewangelia (Łk 18, 1-8) 

Słowa Ewangelii według Świętego Łukasza 
Wytrwałość w modlitwie 
 

Jezus opowiedział swoim uczniom przypowieść o tym, że zawsze powinni 

się modlić i nie ustawać: «W pewnym mieście żył sędzia, który Boga się 
nie bał i nie liczył się z ludźmi. 
W tym samym mieście żyła wdowa, która przychodziła do niego z prośbą: 
„Obroń mnie przed moim przeciwnikiem!” Przez pewien czas nie chciał; 
lecz potem rzekł do siebie: „Chociaż Boga się nie boję ani z ludźmi się nie 
liczę, to jednak, ponieważ naprzykrza mi się ta wdowa, wezmę ją w obro-
nę, żeby nie nachodziła mnie bez końca i nie zadręczała mnie”». 

I Pan dodał: «Słuchajcie, co mówi ten niesprawiedliwy sędzia. A Bóg, czyż 
nie weźmie w obronę swoich wybranych, którzy dniem i nocą wołają do 
Niego, i czy będzie zwlekał w ich sprawie? Powiadam wam, że prędko 
weźmie ich w obronę. Czy jednak Syn Człowieczy znajdzie wiarę na zie-
mi, gdy przyjdzie?» 

Oto słowo Pańskie 

 
 

SŁOWO NA NIEDZIELĘ 

 

 Pytanie Jezusa porusza nasze sumienia. Po tym pytaniu nie następuje odpo-
wiedź - ma ono bowiem pobudzić do myślenia każdą osobę, każdą wspólnotę 
kościelną, każde pokolenie. Każdy z nas sam musi znaleźć na nie odpowiedź. 
Dopóki z całą odpowiedzialnością będziemy zaczynali od siebie, zamiast roz-
glądać się wokoło i szukać tej wiary w naszym otoczeniu, tak długo pytanie Je-
zusa nie będzie nas smucić i przerażać, lecz pomoże rozbudzić jeszcze większą 
gorliwość i umocnić nadzieję.  
 

CZY SYN CZŁOWIECZY  
                                    ZNAJDZIE WIARĘ NA ZIEMI?  
 



 

Drodzy Parafianie 
 

Tydzień temu zawierzyli-
śmy siebie i nasze miasto Sta-
lowa Wola św. Michałowi Ar-
chaniołowi. Dziś świadomi tre-
ści tej modlitwy osobiście jesz-
cze raz oddajmy się pod opiekę 
św. Michałowi: 

O wielki Książę niebieski, naj-
wierniejszy Stróżu Kościoła, 
Święty Michale Archaniele. 
Oto ja, chociaż bardzo niegod-
ny Twego oblicza, jednak ufny  
w Twą dobroć, powodowany 

potężnym wpływem Twoich 
modlitw i licznymi Twoimi do-
brodziejstwami, staję przed 
Tobą w towarzystwie mojego 
Anioła Stróża, Błogosławio-
nych i Świętych, staję w obec-
ności błogosławionego księdza 
Bronisława Markiewicza, Two-
jego wielkiego czciciela, biorę 
ich za świadków mojego nabo-
żeństwa ku Tobie. 
Ciebie dziś obieram za szcze-
gólnego Obrońcę i Orędownika.  
Postanawiam mocno czcić Cię 
zawsze i odważnie szerzyć 
Twoją chwałę. 
Bądź moją mocą przez całe ży-
cie, abym nigdy nie obraził Pa-
na Boga myślą, słowem lub 
uczynkiem. 
Broń mnie przeciw wszelkim 
pokusom szatańskim, głównie 
przeciw tym, które atakują 
wiarę i czystość. 
A w godzinę śmierci uproś po-
kój mojej duszy i zaprowadź do 
ojczyzny wiecznej. 

Amen.   
          

Niech nam wszystkim 
przez wstawiennictwo św. Mi-
chała Archanioła błogosławi 
Jezus Chrystus, nasz Pan  
i Zbawiciel. 
 

Wasz Proboszcz  
 

 

13 PAŹDZIERNIKA 2019 

DATA 
ZAWIERZENIE STALOWEJ WOLI 

ŚW. MICHAŁOWI ARCHANIOŁOWI 

 

 
 
 

SŁOWO KS. PROBOSZCZA 
 

 

 



 

21 października 
bł. Jakub Strzemię, 

biskup 
22 października 

św. Donat, 
biskup, 

bazylika katedralna  
w Sandomierzu 

23 października 
św. Jan Kapistran, 

prezbiter 
24 października 

św. Antoni Maria Claret, 
biskup, 

bł. Jan Wojciech Balicki, 
prezbiter 

25 października 
święci męczennicy  
Chryzant i Daria 
26 października 
święci męczennicy  
Lucjan i Marcjan 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

BAZYLIKA KATEDRALNA 
W SANDOMIERZU 

 

Pierwsza, ro-
mańska świą-
tynia maryjna 
w Sandomie-
rzu powstała 
ok. 1120 r.  

z inicjatywy i fundacji Bolesława Krzy-
woustego. Diecezję sandomierską utwo-
rzył w 1818 r. Pius VII. Liczyła ona 
wówczas ok. 370 tys. ludności. Pocho-
dził stąd m.in. św. Andrzej Bobola, pa-
tron Polski, bł. Wincenty Kadłubek, bł. 
Czesław, bł. Sadok i Towarzysze i inni. 
Ordynariuszem diecezji jest bp Krzysz-
tof Nitkiewicz. Na terenie diecezji 
mieszka ok. 680 tys. osób. Pracuje tu ok. 
620 kapłanów diecezjalnych i ok. 70 za-
konnych w 242 parafiach podzielonych 
na 24 dekanaty.  

 

WSPOMNIENIA LITURGICZNE  

W TYM TYGODNIU 
 

 

 

 
 

ZE STARYCH 
KALENDARZY 

 

Od świętej Urszuli 
chłop się kożuchem otuli. 

(21.10) 
 

Na świętego Szymona i Judy 
spodziewają się śniegu i grudy. 

(26.10) 
 

Jaki październik, taki marzec, 
doznał tego niejeden starzec. 

 

 

 

NABOŻEŃSTWO  

RÓŻAŃCOWE 
 

Modlitwę różańcową  

w tym tygodniu prowadzą: 
 

Poniedziałek: 

Teatr „Czwarta Scena” 
 

Wtorek: 

Oaza Dzieci Bożych 
 

Środa: 

Oaza młodzieżowa 
 

Czwartek: 

Odnowa w Duchu Św. 
 

Piątek: 

Neokatechumenat 
 

Sobota: 

wszyscy wierni 
 

 

 



Z KRONIK 

PARAFIALNYCH 
 

październik 1983 

 

W końcu października 

1983 roku biskup I. To-

karczuk poświęcił kamień 

węgielny pod nową świą-

tynię, którą zaprojekto-

wali dwaj architekci ! 

z Warszawy: Wojciech Ko-

walczyk i Andrzej 

Ustian. Plan kościoła 

oparto na formie kwadra-

tu rozciętego po prze-

kątnej. Dwie płaszczyzny 

dachu opierają się  

o wieżę wznoszącą się ku 

ulicy Wasilewskiej 

(obecnie Ofiar Katynia). 

Te trzy elementy kompo-

zycyjne symbolicznie na-

wiązują do patronatu 

Trójcy Przenajświętszej.  

Poziom górny kościoła  

o powierzchni łącznie  

z prezbiterium ponad 

1000 m kw. ma charakter 

amfiteatralny, co umoż-

liwia bliski kontakt 

wiernych z celebransem. 

 

 
 

 
 

I dzisiaj jest na świecie źle jak 
za czasów pierwszych chrześci-
jan, kiedy prześladowano Ko-
ściół i wyznawców wiary Chry-
stusowej. Jeśli zatem chcemy, 
aby na świecie było lepiej i że-
by pozyskać dla Chrystusa 
spoganiały świat, musimy ko-
niecznie więcej ćwiczyć się  
w uczynkach miłosiernych, or-
ganizując się w różnego rodza-
ju stowarzyszenia i wspólnoty.  
 

 

 

 

PAMIĘTAMY 
 

23 października br. przypada 12 

rocznica śmierci długoletniego 

duszpasterza naszej parafii, kan-

celisty, ojca duchownego i spo-

wiednika śp. ks. Józefa Patera – 

michality. Pamiętajmy o zmarłym 

Kapłanie w naszych modlitwach. 
 

 

 
 

SŁOWO KS. MARKIEWICZA 

CZA 
 

 

Fragmenty 
kazań,                                                                                                                      

artykułów  
i „słówek 

wieczornych”  
bł. Ks. 

Bronisława 
Markiewicza. 

 



 

 

 
Św. Józef 

Bilczewski, 
biskup 

 
 
 

Józef Bilczewski urodził się 1860 r. 
w Wilamowicach koło Kęt. W 1880 
r. wstąpił do seminarium duchow-
nego w Krakowie, a w 1884 r. przy-
jął święcenia kapłańskie. W 1888 r.  
ukończył doktoranckie studia teolo-
giczne w Wiedniu, w Rzymie  
i Paryżu. W 1890 r. uzyskał habilita-
cję na Uniwersytecie Jagiellońskim. 
W rok później został profesorem 
teologii dogmatycznej na Uniwersy-
tecie Jana Kazimierza we Lwowie, 
na którym przez pewien okres peł-
nił funkcję dziekana i rektora. Był 
bardzo ceniony przez studentów, 
cieszył się szacunkiem i przyjaźnią 
innych pracowników naukowych. 
W 1900 r. Leon XIII mianował 40-
letniego ks. prał. Józefa Bilczew-
skiego arcybiskupem lwowskim ob-
rządku łacińskiego. Był mężem mo-
dlitwy, fundował kościoły i kaplice, 
szkoły i ochronki, krzewił oświatę. 
Wspierał duchowo i materialnie 
wszystkie ważniejsze dzieła powsta-
jące w archidiecezji lwowskiej.  
W czasach I wojny światowej rozwi-
jał kult Najświętszego Serca Pana 
Jezusa, ukazując ludziom nieskoń-
czoną miłość Boga, a Matkę Naj-

świętszą, nazywał swą «Matuchną». 
Umarł z przepracowania 20 marca 
1923 r. Jego zabalsamowane serce 
umieszczono w bazylice katedralnej 
we Lwowie, a ciało złożono na 
cmentarzu janowskim, gdzie grze-
bano ubogich, dla których był zaw-
sze ojcem i opiekunem. W 2005 r. 
świętym ogłosił go papież Benedykt 
XVI. Warto nadmienić, że bp Józef 
Bilczewski w swoim kalendarzu, 
pod datą 29 stycznia 1912 r. napisał, 
że w tym dniu umarł świątobliwy 
ks. Bronisław Markiewicz.  

 

Około r. 1350 

ukształtowało się 

„Zdrowaś Maryjo”  

w takiej postaci,  

w jakiej znamy je 

dzisiaj. Stało się to dzięki zakonowi 

kartuzów, który połączył pozdrowienie 

Archanioła Gabriela z pozdrowieniem 

św. Elżbiety oraz dodał „teraz i w go-

dzinę śmierci naszej. Amen”. Około 

połowy XIV wieku Enrico Kalkar, kar-

tuz z Kolonii, wprowadził Ojcze nasz 

przed każdą dziesiątką „Zdrowaś Ma-

ryjo”. Ten sposób odmawiania różańca 

szybko rozpowszechnił się w całej Eu-

ropie. Bł. Alan de la Roche – domini-

kanin, ograniczył modlitwę różańcową 

do piętnastu tajemnic podzielonych na 

radosne, bolesne i chwalebne i dopiero 

Jan Paweł II, wielki apostoł modlitwy 

różańcowej, w liście apostolskim Ro-

sarium Virginis Mariae wprowadził 

tajemnice światła streszczające pu-

bliczne życie Jezusa.  

 
 

 

KRÓTKA HISTORIA RÓŻAŃCA 

CZA 
 

 

 
 

ŚWIĘCI KOŚCIOŁA 
 

 

 



 

Maryjność codzienności to 

akceptowanie swojej zwyczajności 
i dziękowanie Bogu za wszystkie 
powszednie dary, jakimi w każ-
dym dniu nas obdarza. Maryjność 
codzienności to akceptowanie 
zmian, jakie niesie nam życie. Na-
zaret, Betlejem, Egipt, Jerozolima, 
Kana, Efez, w każdym z tych 
miejsc Maryja mówiła codziennie: 
Oto ja służebnica Pańska, nich mi 
się stanie według słowa Twego.  
Każdego dnia i w każdej sytuacji 
Maryja mówiła całym swoim ży-
ciem: Któż jak Bóg!  

Maryjność codzienności jest 
niezwykle atrakcyjna i wyzwalają-
ca dla nas wszystkich żyjących 
bardzo zwyczajnie. To dzięki ma-
ryjności codzienności możemy być 
autentycznie sobą. Być wdzięczni 
Bogu za każdy kolejny dzień  żyjąc 
w sakramentalnym stanie łaski Bo-
ga poprzez spowiedź, Eucharystię  
i komunię świętą. Akceptowanie 
swojej zwyczajności i codzienności 
jest bardzo wyzwalające i uzdra-
wiające. Warto naśladować Maryję 
w jej akceptacji codzienności. I co-
dziennie oddawać całe swoje życie 
Jezusowi przez Maryję. 

Przeżyliśmy wielkie wyda-
rzenie duchowe i religijne – zawie-
rzenie naszego miasta Stalowa Wo-
la i wszystkich mieszkańców opie-
ce Świętego Michała Archanioła. 
Święty Michał nasz potężny 

Obrońca słucha i wiernie wypełnia 
polecenia Maryi Królowej Anio-
łów. Kiedy modlimy się do Świę-
tego Michała oddajemy się pod 
opiekę Maryi Królowej Aniołów, 
Maryi dobrej Matki wszystkich 
swoich ukochanych dzieci. Maryja 
jest naszą Matką dzięki dobroci  
i miłosierdziu Boga w Trójcy Jedy-
nego. Maryja prowadzi nas dobrą  
i pewną drogą do Jezusa i do łaski 
udziału w życiu Trójcy Świętej. 
Dziękując za dar wielkiego zawie-
rzenia codziennie oddajmy swoje 
życie, naszą rodzinę, osoby bliskie 
i spotykane opiece Świętego Mi-
chała i Maryi dobrej Matki.  
 

BK    

 
 
 

Bł. Alan de Rupe otrzymał 
od Matki Bożej obietnice: 

 
To, o co prosić będziecie przez  

Mój różaniec, otrzymacie. 
 

Ci, którzy będą rozpowszechniać  
Mój różaniec, otrzymają ode mnie 

pomoc w swych potrzebach. 
 

Ci, którzy wiernie odmawiają  
Mój różaniec, są Moimi dziećmi – 

prawdziwie są oni braćmi i siostrami 
mego Syna, Jezusa Chrystusa. 

 
Nabożeństwo Mojego różańca  

jest szczególnym znakiem  
Bożego upodobania. 

 

 
 

 

OBIETNICE RÓŻAŃCOWE 
 

 

 
 

MARYJNOŚĆ CODZIENNOŚCI 

CZA 
 



 

Wpadłam do Cie-
bie, Panie Jezu tuż 
przed 22 godz, na 
15 może 20 minut. 
To nie wystarczy. 

Nie wystarczy na zatrzymanie się, 
nie wystarczy na adorację. To jest za 
mało czasu dla człowieka, żeby prze-
szedł ze swojego do Twojego świata. 
Nie wystarczy na zatrzymanie myśli, 
spraw, swojego wnętrza przy Tobie. 
Nie wystarczy na spotkanie z Tobą. 
Nie wystarczy na adorację, na przy-
glądniecie się Tobie. To może wystar-
czyć na powiedzenie sobie samemu: 
byłam. Ale to jest nieprawda, nie by-
łam. Natłok myśli nie uspokoił się, 
nie było spotkania z Tobą z mojej 
strony. Byłeś Ty, ale ja była gdzie in-
dziej, tylko moje ciało fizycznie było 
przy Tobie. Niech Twoje błogosła-
wieństwo wypełni mnie, przyjmuję je 
i niech przejdzie przez mnie na tych i 
do tych, którzy mają kontakt ze mną. 
 

   

FFFUUUNNNDDDAAAMMMEEENNNTTT   

WWWIIIAAARRRYYY                                                                                                                              
 

Bóg przez swoje Słowo mówi do 
człowieka. Przez słowa, wypowiada-
ne w myśli lub na głos, nasza modli-
twa nabiera kształtu. Najważniejsza 
jednak jest obecność serca w Tym, do 
kogo mówimy w modlitwie. To, czy 
nasza modlitwa będzie wysłuchana, 
nie zależy od ilości słów, lecz od za-
pału naszych dusz. 
 

 

 

Powstaniu parafialnej kawia-

renki towarzyszył zamysł, by 

stała się miejscem spotkań  
i rozmów, a także wydarzeń 

kulturalnych. Odbywały się tu-
taj warsztaty pisania ikon, kon-

kursy literackie oraz wieczory 
poezji; ks. Mariana Balickiego 

oraz Pani Barbary Dymek. Z bi-
bliotecznego zbioru można wy-

pożyczyć lub wymienić ciekawe 
książki, a w „Stalowej Galerii” 

podziwiać prace artystów mala-
rzy i fotografików. To doskonałe 

miejsce dla chwili relaksu, wy-
miany doświadczeń i opinii. 

Każde dzieło wymaga czasu  
i osobistego zaangażowania lu-

dzi oddanych sprawie. Dzięku-
jemy wszystkim, którzy od po-

czątku tworzyli kawiarenkę 
„Pod skrzydłami”, poświęcali 

swój czas i do dzisiaj tworzą jej 
niepowtarzalny klimat. Zapra-

szamy nowe osoby do współ-
pracy i pomocy, jesteśmy 

otwarci na nowe pomysły i pro-
pozycje. (zgłoszenia w Biurze 

Parafialnym lub w zakrystii ) 

 

 
 

 

Z PAMIĘTNIKA DUSZY 
 

 

 

 

 
 
 

KAWIARENKA  

„POD SKRZYDŁAMI” 
 

 

 



 
Za kilka dni – od 
25 do 27 paździer-
nika br. nasza pa-
rafia będzie gościć  
„oazową” mło-

dzież, która przybędzie do nas  
z wielu michalickich parafii w Pol-
sce. Zapraszamy do wspólnej mo-
dlitwy i uczestnictwa w Liturgii 
Mszy Świętej. Założyciel ruchu oa-
zowego ks. Franciszek Blachnicki 
zachęcał „oazowiczów”, aby „nie 
gasili ducha świętej modlitwy  
i pobożności, któremu powinny 
służyć wszystkie sprawy docze-
sne”. Włączmy się w to dzieło, aby 
Kościół Powszechny, a też i nasza 
Parafia wzrastała w wierze, rozpa-
liła ducha modlitwy, pobożności  
i wzajemnej troski.  
 
 

PO-MYŚL PRZED SNEM 
 
Bądźmy przej-
rzyści w spo-

wiedzi przed 

Chrystusem, 
by sąd osta-

teczny nie był dla nas czymś 
gorszym niż nieskończona, 

wieczna psychoza piekła. Nie 

miejmy nic skrytego i zatajonego 
przed Nim. Rozliczy się Pan  

z naszym życiem, z naszym cza-
sem, z tym, co uczyniliśmy i cze-

go nie uczyniliśmy jednemu  

z tych najmniejszych.  

NOC ŚWIĘTYCH 2019 
 
31 paździer-
nika br. w na-
szym kościele 

przeżyjemy  
„Noc świę-
tych”, pod-

czas której będziemy ze wszystkimi 
parafialnymi wspólnotami kontem-
plować osobiste wyzwanie do świę-
tości. W adoracji Najśw. Sakramen-
tu, medytacji i wspólnym śpiewie 
będziemy się modlić za naszych bli-
skich zmarłych, w nadziei, że i oni 
są już w Domu Ojca. Ten wieczór 
będzie czasem szczególnej łaski. 
Nasz kościół powinni wypełnić rze-
sze wiernych, którym głęboko na 
sercu leży troska o zbawienie naj-
bliższych zmarłych. Liczymy na ak-
tywną obecność ministrantów, lek-
torów, członków Akcji Katolickiej, 
Róż Żywego Różańca, Bractwa Ad-
oracji, Parafialnego Klubu Seniora, 
Oazy młodzieżowej i dziecięcej, 
Bractwa Szkaplerza św. Michała 
Arch., Neokatechumenatu, Harce-
rzy, Kościoła Domowego, parafial-
nego teatru, Rady Parafialnej oraz 
wiernych naszej i innych parafii. 
 

31 października 2019  czwartek) 
 

18.00 Uroczysta Msza Św. 
- z udziałem  

wspólnot parafialnych. 
19.00 Nabożeństwo adoracyjne 

z rozważaniami 
i śpiewem chóru „Soli Deo”. 

 

 

 
 

OM – OAZA MODLITWY 
 

 

 

 

 

 

 


