
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Drodzy Parafianie 
Dziś kolejna niedziela inwestycyjna, 

dbamy o zewnętrzne, widzialne i słyszal-

ne znaki naszej wiary, wiary katolickiej. 

Dbałość o świątynię jest odzwierciedle-

niem naszej wewnętrznej postawy 

względem Boga, Stwórcy – naszego Oj-

ca, Syna, naszego Odkupiciela, Ducha, 

który nas uświęca.  

Dziękujemy za wszelkie dary materialne 

a także osobiste zaangażowanie i pomoc 

w pracach i organizacji pracy przy re-

moncie dzwonów i zabezpieczeniu wieży 

naszego kościoła przed gołębiami, które, 

zanieczyszczają przestrzeń dzwonnicy.  

Dziękuję także wszystkim parafianom  

i sympatykom naszej parafii, którzy in-

westują w życie duchowe – sakramenty, 

modlitwę, adorację Najświętszego Sa-

kramentu, czyny pokutne i pomoc bliź-

niemu. Są to największe dary Kościoła. 

Są to największe skarby miłości i wiary.  

Dziękuję.  
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Słowa Ewangelii  
według świętego Łukasza 
Jezus w gościnie u Marty 
 

Jezus przyszedł do jednej wsi. Tam 
pewna niewiasta, imieniem Marta, 
przyjęła Go do swego domu. Miała 
ona siostrę, imieniem Maria, która sia-
dła u nóg Pana i przysłuchiwała się Je-
go mowie. 
Natomiast Marta uwijała się koło roz-
maitych posług. Przystąpiła więc do 
Niego i rzekła: «Panie, czy Ci to obo-
jętne, że moja siostra zostawiła mnie 
samą przy usługiwaniu? Powiedz jej, 
żeby mi pomogła». 
A Pan jej odpowiedział: «Marto, Marto, 
troszczysz się i niepokoisz o wiele,  
a potrzeba mało albo tylko jednego. 
Maria obrała najlepszą cząstkę, której 
nie będzie pozbawiona». 

Oto słowo Pańskie 
 
 

 
 

 

SŁOWO NA NIEDZIELĘ 
 
 

 

SŁOWO KS. PROBOSZCZA 
 

 

ŻYCZENIA I MODLITWA 
 
 

25 lipca imieniny obchodzi Ordynariusz naszej diecezji 
ks. Biskup Krzysztof Nitkiewicz, a w naszej wspólno-
cie zakonnej ks. Krzysztof Konopka. Niech Bóg darzy 
Solenizantów swoimi łaskami, a Maryja i św. Krzysztof 
umacniają w biskupiej i kapłańskiej posłudze. 



 

22 lipca 
św. Maria Magdalena 

 

23 lipca 
św. Brygida,  

zakonnica, patronka Europy 
bł. Krystyn Gondek,  

prezbiter i męczennik 
 

24 lipca 
św. Kinga,  
dziewica 

 

25 lipca 
św. Jakub Starszy,  

Apostoł, 
św. Krzysztof,  

męczennik 
 

26 lipca 
święci Joachim i Anna, 
rodzice Najświętszej  

Maryi Panny 
 

27 lipca 
św. Innocenty I,  

papież 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Naszym ostatecznym celem jest 
chwała Boża i przyszła szczęśliwość 
w niebie. Ku temu więc celowi ma 
zmierzać nasze życie, zdrowie, siły, 
zabawy i wszelkie dary nam dane. 
Toteż upomina nas święty Paweł:  
„Przeto czy jecie, czy pijecie, czy co-
kolwiek innego czynicie, wszystko 
na chwałę Bożą czynicie. Albowiem 
głównym naszym zadaniem jest słu-
żyć Bogu w takich warunkach, w ja-
kich On nas postanowił i tam, gdzie 
nas umieścił, i tak długo, jak Jemu 
się podoba. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

WSPOMNIENIA LITURGICZNE  

W TYM TYGODNIU 
 

 
 
 
 
 
 
 

NIEZBĘDNIK  
KATOLIKA 

 

 

Wszyscy ludzie są wezwani do te-
go samego celu, którym jest sam 
Bóg. Istnieje pewne podobieństwo 
między jednością Osób Boskich  
a braterstwem, jakie ludzie powin-
ni zaprowadzić między sobą,  
w prawdzie i miłości. Miłość bliź-
niego jest nieodłączna od miłości 
Boga.  

 

 

 

Fragmenty 
kazań,                                                                                                                      

artykułów  
i „słówek 

wieczornych”  
bł. Ks. 

Bronisława 
Markiewicza. 

 

 

 
 

SŁOWO KS. MARKIEWICZA 
 

 

 

 

 

 
 

 

ZE STARYCH 
KALENDARZY 

 

Gdy Maria Magdalena  
deszczem zaczyna, 

to zwykle deszcz dłużej trzyma. 
(22.07) 

 

Jaki Jakub do południa, 
taka zima też do grudnia. 

(25.07) 
 

Od świętej Anki 
zimne noce i poranki. 

(26.07) 

 

 



 

Wojciech Gondek 

urodził się 6 kwietnia 

1909 r. we wsi Słona,  

w diecezji tarnowskiej. Po 

ukończeniu VI klasy gim-

nazjalnej, przerwał naukę 

i wstąpił do kolegium 

franciszkanów we Lwo-

wie. 25 lipca 1926 r. roz-

począł nowicjat w Wie-

liczce, a w 1933 r. złożył śluby wieczyste  

i przyjął imię zakonne Krystyn. Trzy lata 

później otrzymał święcenia kapłańskie  

w Przemyślu. Pierwszym miejscem jego po-

sługi był klasztor franciszkański w Chełmie. 

Stamtąd rok później został powołany do 

Włocławka. W 1940 r.  gestapo aresztowało 

prawie całe duchowieństwo włocławskie. 

Wśród zatrzymanych franciszkanów był 

także o. Krystyn. Aresztowanych zawiezio-

no do obozu koncentracyjnego Sachsenhau-

sen, a potem do Dachau, gdzie otrzymał 

numer 22779. O. Krystyn zmarł 23 lipca 

1942 r. z wyczerpania i głodu. Jego ciało 

spalono w obozowym piecu krematoryjnym, 

a prochy rozrzucono po okolicznych polach. 

Został beatyfikowany przez św. Jana Pawła 

II w gronie 108 polskich męczenników II 

wojny światowej.  

 

Zachęcamy do lektu-

ry książki pt. „Nabo-

żeństwo Pierwszych 

Sobót”, redakcji ks. 

M. Drozdka SAC.  
 
 

To doskonała pomoc dla wszystkich po-

dejmujących praktykę nabożeństw wyna-

gradzających w pierwsze soboty miesiąca. 

W książce znajdziemy teksty i 5 konspek-

tów nabożeństwa pierwszej soboty miesią-

ca oraz 20 medytacji pierwszosobotnich. 
 

 

21 lipca 2019 r. – Niedziela 

  7.00  –  za śp. Jerzego Musiała w 5. rocznicę 

śmierci – od żony i dzieci  

  9.00  –  za śp. Franciszkę i Marcina Żaków –  

w 17. rocznicę śmierci Marcina                

10.30  –  za parafian                 

10.30  –  za śp. Monikę Polichnowską (greg. 21) 

10.30  –  o nawrócenie syna Tomasza 

12.00  –  za śp. Damiana Moskalskiego – w 1. 

rocznicę śmierci   

18.00  –  za śp. Mieczysława Sadynia (greg. 21)  
 

22 lipca 2019 r. – poniedziałek 

  6.00  –  za śp. Stanisławę i Stanisława Szymczy-

ków – od synów: Jerzego i Ryszarda   

  7.00  –  za śp. Stanisława Słabonia – od sąsiadów 

  7.00  –  o Boże błogosławieństwo dla Karoliny –  

w dniu urodzin          

18.00  –  o Boże błogosławieństwo dla mieszkań-

ców bloku 8a i 11 przy ul. Dmowskiego 

18.00  –  za śp. Monikę Polichnowską (greg. 22) 

18.00  –  za śp. Mieczysława Sadynia (greg. 22) 
 

23 lipca 2019 r. – wtorek 

   6.00  –  za śp. Mieczysława Stępaka – od uczest-

ników pogrzebu 

   7.00  –  za śp. Zdzisława Błońskiego – od brata 

Bogdana 

 18.00  –  za śp. Monikę Polichnowską (greg. 23) 

 18.00  –  za śp. Mieczysława Sadynia (greg. 23)  

 18.00  –  za śp. Zofię Bełczowską – od uczestni-

ków pogrzebu 
  

24 lipca 2019 r. – środa 

  6.00  –  za śp. Katarzynę Bednarz – od Krystyny  

i Antoniego Bednarczyków 

  7.00  –  za śp. Mieczysława Sadynia (greg. 24) 

18.00  –  o Boże błogosławieństwo dla czcicieli 

MBNP 

18.00  –  za śp. Monikę Polichnowską (greg. 24)                                                                                                                          

18.00  –  za śp. Antoniego i Katarzynę Oleśkiewi-

czów 

18.00  –  o Boże bł.i opiekę Św. Michała Archanio-

ła dla pracowników Policji w 100. lecie powstania 

Policji 
 

25 lipca 2019 r. –  czwartek 

  6.00  –  za śp. Mieczysława Sadynia (greg. 25) 

  6.00  –  za śp. Marię Luboch i zmarłych z rodziny 

  7.00  –  za śp. Eugeniusza Bielkiewicza – w rocz-

nicę śmierci 

 
 

 

ŚWIĘCI KOŚCIOŁA 
 

 

 
 

 

CZYTELNIA 
 

 

 
 

 

INTENCJE MSZALNE 
 



18.00  –  o Boże błogosławieństwo, dary Ducha 

Świętego dla Księdza Krzysztofa – z okazji imienin 

18.00  –  za śp. Monikę Polichnowską (greg. 25) 

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

Stróżów dla Krzysztofa, Anny , Julii – w dniu imie-

nin 
 

26 lipca 2019 r. – piątek 

   6.00  –  za śp. Tadeusza i Janinę Trojnar 

   7.00  –  za śp. Adama Frańczaka – od uczestni-

ków pogrzebu 

 18.00  –  za śp. Monikę Polichnowską (greg. 26) 

 18.00  –  za dusze w czyśćcu cierpiące 

 18.00  –  za śp. Mieczysława Sadynia (greg. 26) 
 

27 lipca 2019 r. – sobota 

   6.00  –  za śp. Lidię Bednarczyk – od uczestni-

ków pogrzebu 

   7.00  –  za śp. Marię, Annę, Kazimie-

rę,Władysława i Józefa z rodziny Wojdyłów 

 18.00  –  za śp. Monikę Polichnowską (greg. 27) 

 18.00  –  za śp. Mieczysława Sadynia (greg. 27) 

 18.00  –  za śp. Marię Kutyłę – od uczestników 

pogrzebu 

 

 

1. Dziś niedziela inwestycyjna, składamy ser-

decznie „Bóg zapłać” za wszystkie założone 

ofiary na remont dzwonów i zabezpieczenie 

wieży. Jak zauważyliśmy, założone są następne 

witraże, wszystkim ofiarodawcom składamy 

podziękowanie. Kolejne witraże oczekują na 

fundatorów.   
 

2. Za tydzień po każdej Mszy św. z okazji 

wspomnienia św. Krzysztofa, patrona kierow-

ców będziemy błogosławić pojazdy mechanicz-

ne oraz modlić się w intencji kierowców, by 

owocnie służyli innym i unikali nieszczęśli-

wych wypadków. W czasie poświęcenia będą 

zbierane ofiary na zakup środków transportu dla 

misjonarzy. Poświęcenie pojazdów będzie także 

w dniu 25 lipca w czwartek po każdej Mszy św. 
 

3. Z racji wakacji i czasu urlopowego kancela-

ria parafialna nie będzie czynna we wtorki  

i czwartki. Zapraszamy w pozostałe dni w zwy-

kłych godzinach. 
 

4. W czwartek dzień imienin ks. Biskupa 

Krzysztofa Nitkiewicza. Pamiętajmy w modli-

twie o naszym Ordynariusz.  
 

5. W środę w naszym kościele o godzinie 18.00 

uroczysta Msza św. z okazji Święta Policji oraz 

Jubileuszu 100-lecia powstania Polskiej Policji. 

Zapraszamy do wspólnej modlitwy.  
 

6. Bóg zapłać mieszkańcom bl 8a i 11 przy ul. 

Dmowskiego za ofiarę na kwiaty i sprzątanie 

kościoła. Modlimy się za nich jutro na Mszy 

św. o godz. 18.00. W  następnym  tygodniu  

prosimy o pomoc mieszkańców bl. 12 i 13 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 do Du-

chowego pielgrzymowania. Każdy duchowy 

uczestnik zobowiązany jest w czasie trwania 

pielgrzymki do udziału we Mszy Świętej, od-

mówienia części Różańca, odśpiewania Apelu 

Jasnogórskiego.  
 

8. W dniu 24 sierpnia odbędzie się 26 Rejono-

wa Pielgrzymka Wspólnot Trzeźwościowych  

i Grup AA. Więcej szczegółów na plakacie.  
 

9. W minionym tygodniu z naszej wspólnoty 

parafialnej Pan powołał do wieczności śp. Ry-

szarda Paluch, śp. Mieczysław Szewczyk. Po-

lećmy ich i naszych bliskich Bożemu Miłosier-

dziu... 
 

10. Wszystkim Parafianom i gościom życzymy 

błogosławionej niedzieli i nowego tygodnia. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

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/

