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Słowa Ewangelii według Świętego Jana 
Uzdrowienie niewidomego od urodzenia 
 

Jezus przechodząc ujrzał pewnego człowieka, niewidomego od urodze-
nia. Splunął na ziemię, uczynił błoto ze śliny i nałożył je na oczy niewido-
mego, i rzekł do niego: „Idź, obmyj się w sadzawce Siloe”, co się tłumaczy: 
Posłany. On więc odszedł, obmył się i wrócił widząc. 
A sąsiedzi i ci, którzy przedtem widywali go jako żebraka, mówili: „Czyż 
to nie jest ten, który siedzi i żebrze?”. Jedni twierdzili: „Tak, to jest ten”, 
a inni przeczyli: „Nie, jest tylko do tamtego podobny”. On zaś mówił: „To 
ja jestem”. 
Zaprowadzili więc tego człowieka, niedawno jeszcze niewidomego, do fa-
ryzeuszów. A dnia tego, w którym Jezus uczynił błoto i otworzył mu oczy, 
był szabat. I znów faryzeusze pytali go o to, w jaki sposób przejrzał. Po-
wiedział do nich: „Położył mi błoto na oczy, obmyłem się i widzę”. 
Niektórzy więc spośród faryzeuszów rzekli: „Człowiek ten nie jest od 
Boga, bo nie zachowuje szabatu”. Inni powiedzieli: „Ale w jaki sposób 
człowiek grzeszny może czynić takie znaki?”. I powstało wśród nich roz-
dwojenie. Ponownie więc zwrócili się do niewidomego: „A ty, co o Nim 
myślisz w związku z tym, że ci otworzył oczy?” Odpowiedział: „To jest pro-
rok”. 
Na to dali mu taką odpowiedź: „Cały urodziłeś się w grzechach, a śmiesz 
nas pouczać?”. I precz go wyrzucili. 
Jezus usłyszał, że wyrzucili go precz, i spotkawszy go rzekł do niego: „Czy 
ty wierzysz w Syna Człowieczego?”. On odpowiedział: „A któż to jest. Pa-
nie, abym w Niego uwierzył?”. Rzekł do niego Jezus: „Jest nim Ten, któ-
rego widzisz i który mówi do ciebie”. On zaś odpowiedział: „Wierzę, Pa-
nie!” i oddał Mu pokłon. 

Oto Słowo Pańskie 
 

 



WIERZĘ, PANIE! 
 

Uzdrowienie niewidomego od 
urodzenia ukazuje Chrystusa jako 
światłość świata. Ewangelia sta-
wia każdemu z nas pytanie: „Czy 
ty wierzysz w Syna Człowie-
czego?” „Wierzę, Panie!”, stwier-
dza z radością niewidomy od uro-
dzenia, stając się głosem każdego 
wierzącego. Cud uzdrowienia jest 
znakiem, że Chrystus, razem ze 
wzrokiem, pragnie otworzyć na-
sze spojrzenie wewnętrzne, aby 
nasza wiara stawała się coraz 
głębsza i abyśmy mogli rozpoznać 
w Nim naszego jedynego Zbawi-
ciela. On rozświetla wszystkie 
ciemności życia i prowadzi czło-
wieka do życia jako „syn światło-
ści”.   

 
Drodzy Parafianie 
Słowo Boże mówi dziś do nas: 
„Zbudź się, o śpiący, i po-
wstań z martwych, a zaja-
śnieje ci Chrystus”. 
Otacza nas ciemność kwaran-
tanny, która ma nas uratować 
przed skutkami koronawirusa. 
Dla wszystkich nas jest to ogrom-
nie stresujące przeżycie, ociera-
jące się niemal o zwątpienie, de-
presję, strach, lęk. Dochodzi do 
tego jeszcze sztuczna czy też fak-
tyczna samotność i poczucie że je-
steśmy bezradni i bezsilni. Jest to 

oczywiście nieprawda. Św. Paweł 
Apostoł w Liście do Efezjan napi-
sał to, co możemy, a nawet powin-
niśmy odczytać do siebie samych:  
Niegdyś byliście ciemno-
ścią, lecz teraz jesteście 
światłością w Panu: postę-
pujcie jak dzieci światłości. 
Tą światłością dla nas jest CHRY-
STUS i Jego Ewangelia. Jesteś 
wierzący: uśmiechnij się, 
uśmiechnij się do bliźniego, za-
dzwoń do bliskich, zadzwoń do 
samotnych, podziel się szczyptą 
soli, oddaj trochę cukru, nie bój 
się pożyczyć pół bochenka 
chleba…. Czy znasz sąsiada i jego 
potrzeby? Czy zapukasz do żyją-
cego w lęku i strachu…?  
 
Czy pamiętasz słowa piosenki 
„Tango na głos, orkiestrę i jeszcze 
jeden głos” Grzegorza Tomczaka 
której refren brzmi:   
 
Ja to mam szczęście 
Że w tym momencie 
Żyć mi przyszło 
W kraju nad Wisłą 
Ja to mam szczęście 
Mój kraj szczęśliwy 
Piękny, prawdziwy 
Ludzie uczynni 
W sercach niewinni 
Mój kraj szczęśliwy 
 
Drogi Czytelniku dodam jeszcze 
jako proboszcz słowa: Kraj szczę-
śliwy żyjący w światłości Chry-
stusa i Jemu ufający.  
 

 

 

SŁOWO KS. PROBOSZCZA 
 

 



DYSPENSA 
 

Bp Krzysztof 

Nitkiewicz - Or-
dynariusz san-

domierski 
udziela dys-
pensy od obo-

wiązku niedzielnego uczestnic-
twa we Mszy Świętej do dnia 29 
marca br., następującym wier-
nym: osobom w podeszłym 
wieku, osobom z objawami ja-
kiejkolwiek infekcji, dzieciom  
i młodzieży szkolnej oraz doro-
słym, którzy sprawują nad nimi 
bezpośrednią opiekę, a także 
osobom, które czują obawę 
przed zarażeniem. Biskup Or-
dynariusz zachęca jednocze-
śnie, aby osoby korzystające  
z dyspensy trwały na osobistej i 
rodzinnej modlitwie oraz  
w duchowej łączności ze wspól-
notą Kościoła poprzez transmi-
sje radiowe, telewizyjne lub in-
ternetowe. 
 

 

 

 

MSZE ŚW. 

W NASZYM 

KOŚCIELE 
 

Niedzielne Msze św. w naszym ko-

ściele - w niezmienionych godzi-

nach, ale odprawiane będą jednocze-

śnie w głównej świątyni i w kaplicy 

Zmartwychwstania.  

W GŁÓWNYM KOŚCIELE: 

7.00; 9.00; 10.30; 12.00;  

16.00 i 18.00. 
 

W KAPLICY ZMARTWYCHWSTANIA: 

9.00; 10.30; 12.00. 
 

17.00 – GORZKIE ŻALE 

  

Stosujemy się do rozporządzeń orga-

nów państwowych, które ograni-

czyły liczbę uczestników zgroma-

dzeń do 50 osób. Dlatego, podczas 

każdej Mszy św. i nabożeństw wiel-

kopostnych, a także podczas innych 

spotkań, może być obecnych maksy-

malnie 50 osób. W miarę przybywa-

nia wiernych do kościoła proszę o 

zrozumienie i wypełnienie zaleceń 

płynących od przewodniczącego li-

turgii Mszy św. – udanie się do ka-

plicy Zmartwychwstania lub skorzy-

stania z możliwości uczestniczenia w 

liturgii przy pomocy radia, telewizji 

lub internetu. 
 

 

 
 

TRANSMISJE MSZY ŚW.  

NIEDZIELNYCH 
 

TELEWIZJA 

• 7.00 - TVP 1  

• 9.00 - Polsat News  

• 9.30 - Telewizja Trwam  

• 10.30 - Polsat Rodzina  

• 13.00 - TVP Polonia  
 

RADIO 

• 9.05 - Polskie Radio  

• 9.00 - Radio Maryja  

• 19.00 - Polskie Radio  



INTERNET 

• Msze transmitowane z kościo-

łów w całej Polsce o różnych 

godzinach można znaleźć na 

stronie mszaonline.net 

• Msze święte odprawiane w ka-

plicy Matki Bożej Częstochow-

skiej na Jasnej Górze dostępne 

są codziennie na stronach ja-

snagora.pl i episkopat.pl  

• Na kanale "Jasna Góra Klasztor 

Ojców Paulinów" w serwisie 

YouTube można śledzić nabo-

żeństwa na żywo 

 
 
 

ZWIASTOWANIE PAŃSKIE 
 

Uroczystość Zwia-

stowania Pań-

skiego - (25 

marca) przypo-

mina nam o wiel-

kim zdarzeniu, od 

którego rozpoczęła się nowa era  

w dziejach ludzkości. Archanioł Ga-

briel przyszedł do Maryi, niewiasty  

z Nazaretu, by zwiastować Jej, że to 

na Niej spełnią się obietnice proro-

ków, a Jej Syn, którego pocznie  

w cudowny i dziewiczy sposób za 

sprawą Ducha Świętego, będzie Sy-

nem samego Boga. Fakt, że uroczy-

stość ta przypada w trakcie Wiel-

kiego Postu uzmysławia nam, że ta-

jemnica Wcielenia jest nierozerwal-

nie związana z tajemnicą śmierci  

i zmartwychwstania Chrystusa. Po-

wszechnie posługujemy się dwiema 

modlitwami, które upamiętniają mo-

ment Zwiastowania. Są to "Zdrowaś 

Maryjo" i "Anioł Pański".  

 

 
23 marca 

św. Turybiusz 
z Mongrovejo, 

biskup 
 

24 marca 
św. Katarzyna Szwedzka, 

zakonnica 
św. Oskar Romero, 
biskup i męczennik 

 

25 marca 
Zwiastowanie Pańskie 

 

26 marca 
św. Dobry Łotr (Dyzma) 

bł. Tomasz z Costacciaro 
św. Ludger, 

biskup 
 

27 marca 
św. Ernest, 

opat i męczennik 
 

28 marca 
bł. Joanna Maria 

de Maille, 
wdowa 

 
 
 
 
 
 
 

 

WSPOMNIENIA LITURGICZNE  

W TYM TYGODNIU 
 

 

INTENCJA MODLITWY 
ZA MIASTO STALOWA WOLA 

 

marzec:  Za kobiety, 
matki, żony i córki 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

śOskar  

Romero,  

biskup  

i męczennik  
 

 

Oskar Romero Galdámez urodził 

się 15 sierpnia 1917 w Ciudad 

Barrios w Salwadorze. Po stu-

diach teologicznych w San Salva-

dorze i Rzymie 4 kwietnia 1942 r. 

przyjął święcenia kapłańskie. Pra-

cował duszpastersko w parafiach 

diecezji San Miguel oraz jako wy-

kładowca w seminarium duchow-

nym i na uniwersytecie w stolicy 

kraju. W latach 1967-1974 był se-

kretarzem generalnym episkopatu 

Salwadoru, od 1970 do 1974 r. - 

biskupem pomocniczym stołecz-

nej archidiecezji, w latach 1974-

1977 biskupem Santiago de Ma-

ria, a w lutym 1977 został arcybi-

skupem metropolitą San Salva-

doru. Zdobył szybko popularność 

dzięki swemu zaangażowaniu 

społecznemu i kazaniom, które 

głosił w stołecznej katedrze. Wal-

czył o prawa człowieka  

w Salwadorze, odważnie krytyko-

wał przejawy niesprawiedliwości, 

potępiał akty przemocy w roz-

dzierającej kraj wojnie domowej. 

Jego zaangażowanie społeczne 

wywołało niezadowolenie woj-

skowych, rządzących wtedy kra-

jem. Zginął zastrzelony w dniu 24 

marca 1980 r. podczas odprawia-

nia Mszy św. w kaplicy stołecz-

nego szpitala Opatrzności Bożej. 

Pogrzeb arcybiskupa stał się ma-

nifestacją ogromnej sympatii do 

niego, a jednocześnie stał się wy-

razem protestu przeciw rządzącej 

krajem junty wojskowej. Jan Pa-

weł II na wieść o śmierci arcybi-

skupa Romero nazwał go "gorli-

wym pasterzem" i dwukrotnie 

modlił się przy jego grobie w ka-

tedrze w San Salvadorze. Kanoni-

zacji bł. arcybiskupa dokonał pa-

pież Franciszek 14 października 

2018 r. w Rzymie.  

 

ZE STARYCH 
KALENDARZY 

 

Marzec zimny i słoneczny, 
plon zaręcza dostateczny. 

 

Jakie jest Zwiastowanie, 
takie będzie  

i Zmartwychwstanie.  
(25.03) 

 

Na Zwiastowanie 
jaskółki się ukazują, 

ludziom wiosnę zwiastują. 
 

 

 

 

 

 
 

 

ŚWIĘCI KOŚCIOŁA 
 



 

Ks. Markiewicz 
skupiony był zaw-
sze i ciągle na za-
sadniczej idei 
swego życia, miał 
ją ciągle żywą  

i świeżą przed oczyma swej duszy. 
„Chwale Bożej“ oddał się niepo-
dzielnie. Sam siebie uważał tylko 
za skromne, nieudolne narzędzie 
myśli Bożej. Troskał się tylko o to, 
czy jest wiernym wykonawcą roz-
kazu Bożego. Kiedy mu wyrażono 
podziw nad wynikami jego pracy, 
odpowiadał z głębokim szczerym 
przekonaniem: „Bóg chowa te 
dzieci, czyżbym ja potrafił zrobić 
coś podobnego?”. Sprawie oddał 
się niepodzielnie. Zakładowi  
w Miejscu Piastowym oddawał 
wszystko, co miał: grunty plebań-
skie, całe dochody swoje jako pro-
boszcza; w budynku parafialnym 
zatrzymał dla siebie tylko dwa po-
koiki; a w dużej sali była już pra-
cownia, gdzie się dziewczęta uczyły 
szycia. (PiP 1937) 

 
Po wojnie zaczęto 
powracać do do 
działalności wy-

chowawczej  
i oświatowej. Po-

wstał nowy zakład dla opuszczo-
nych chłopców w Młochowie koło 

Warszawy, w Zarzyczewie i Nasie-
gniewie koło Włocławka, w Rabie 
Niżnej i w Targowiskach koło Miej-
sca Piastowego oraz w Prusach 
koło Krakowa. Wznowiło działal-
ność Niższe Seminarium Du-
chowne w Pawlikowicach. Ten po-
wojenny optymizm nie trwał jed-
nak długo. Władze komunistyczne 
rozpoczęły walkę z Kościołem.  
W 1949 r. upaństwowiły drukar-
nie, zlikwidowały wydawnictwa  
i rozpoczęły likwidację szkół  
i zakładów wychowawczych. Roz-
wiązane zostało Niższe Semina-
rium Duchowne. Zgromadzenie 
straciło możliwość realizowania 
swojego charyzmatu. (cdn) 

 
 

FUNDAMENT  
WIARY  

 

Uczynkami miłosierdzia są dzieła 
miłości, przez które przychodzimy  
z pomocą naszemu bliźniemu w po-
trzebach jego ciała i duszy. Pouczać, 
radzić, pocieszać, umacniać, jak 
również przebaczać i krzywdy cier-
pliwie znosić – to uczynki miłosier-
dzia co do duszy. Uczynki miłosier-
dzia co do ciała polegają zwłaszcza 
na tym, by głodnych nakarmić, bez-
domnym dać dach nad głową, na-
gich przyodziać, chorych  
i więźniów nawiedzać, umarłych 
grzebać. Spośród tych czynów jał-
mużna dana ubogim jest jednym  
z podstawowych świadectw miłości 
braterskiej; jest ona także praktyko-
waniem sprawiedliwości, która po-
doba się Bogu. 

 

 

 

KS. BRONISŁAW MARKIEWICZ 
 

 
 

 

MICHALICI (9) 
 



PRZED ŚWITEM 
 
 

Wielu z nas boi się 

wirusa, cierpienia, 

śmierci, jutra.... Ro-

bimy zakupy na za-

pas, unikamy bli-

skich kontaktów, jesteśmy zatro-

skani, zagubieni i wystraszeni. Je-

dyną Osobą, która może nas z tego 

strachu uwolnić jest Bóg. Jeśli nasza 

wiara podszyta jest lękiem - staje się 

terenem harcowania demonów. Im 

bliżej jesteśmy Boga, tym mniej  

w nas lęku. W prawdziwej wierze, 

ufności i miłości nie ma miejsca na 

lęk. Dojrzała miłość i pełne zawie-

rzenie Bogu usuwa wszelkie obawy. 

Porzućmy obawy i zwątpienie,  

bo Bóg jest z nami. Bądźmy po-

słuszni wierze, ale też roztropni.    
 

 

Jezus przechodzi przez Jerycho. 

To miejsce każdej mojej słabości, każ-

dego upadku, niewierności i zapomnie-

nia o Miłosiernej Miłości Jezusa. Jezus 

przychodzi do każdego mojego Jerycha 

tak jak do ślepca który siedział pod 

miastem i żebrał. Tak jak do Zacheusza 

zwierzchnika celników i bardzo boga-

tego. Jezus przychodzi do każdego mo-

jego Jerycha, aby uzdrowić z duchowej 

ślepoty i biedy. Jezus przychodzi, aby 

uwolnić z niepotrzebnego przywiąza-

nia do władzy i bogactwa. Każdy 

Wielki Post to czas wychodzenia z du-

chowego Jerycha przez otwarcie na 

Miłosierną Miłość Jezusa. To czas co-

dziennego zawierzania siebie i swojego 

życia Jezusowi.   

Jezus wychodzi z Jerozolimy – 

miasta świętych i idzie do Jerycha – 

miasta uwikłanych w upadki i słabości. 

Do Jerycha – miasta, które jest blisko 

Somody i Gomory – miejsc gdzie żyje 

się tak, jakby nie było przenikającej 

wszystko Miłosiernej Miłości Boga. Do 

Jerycha – miejsca tak bliskiego Morza 

Martwego. Jezusa wychodzi z Jerozo-

limy – miasta świętych i idzie do Jery-

cha aby uzdrawiać z każdej słabości  

i podnosić z każdego upadku. 

Jezus idzie do Jerycha aby uzdro-

wić każdego kto z wiarą wzywa Święte 

Imię Jezus. „Gdy usłyszał, że tłum 

przeciąga, dowiadywał się, co się 

dzieje. Powiedzieli mu, że Jezus  

z Nazaretu przechodzi. Wtedy zaczął 

wołać: „Jezusie, Synu Dawida, ulituj 

się nade mną!” Ci, którzy szli na prze-

dzie nastawali na niego, żeby umilkł. 

Lecz on jeszcze głośniej wołał: „Jezu-

sie, Synu Dawida, ulituj się nade mną!” 

Jezus przystanął i kazał go przyprowa-

dzić do siebie. A gdy się zbliżył, zapy-

tał go: „Co chcesz, abym ci uczynił?” 

Odpowiedział: „Panie, abym przej-

rzał.” Jezus mu odrzekł: „Przejrzyj, 

twoja wiara cię uzdrowiła.” Natych-

miast przejrzał i szedł za Nim, wielbiąc 

Boga. Także cały lud, który to widział, 

oddał chwałę Bogu.” (Łk 18, 36-43) 

Wytrwała modlitwa niewidomego że-

braka z Jerycha to ewangeliczne źródło 

modlitwy Jezusowej. Wytrwałego i cią-

głego wzywania Świętego Imienia Je-

zus które prowadzi do pokoju i uzdro-

wienia serca i do życia w zjednoczeniu 

z Jezusem.  

BK                    

 
 
 

JEZUS PRZECHODZI PRZEZ JERYCHO 
 



MODLITWA  

O USTANIE EPIDEMII 
 
Boże Ojcze Wszechmogący, usłysz 
wołanie Twojego Ludu, dotknię-
tego chorobami duszy i ciała. 
Święty Boże, Święty mocny, 
Święty a Nieśmiertelny 
Zmiłuj się nad nami. 
Od powietrza, głodu,  
ognia i wojny 
Wybaw nas Panie! 
Od nagłej i niespodzianej śmierci 
Zachowaj nas Panie! 
My grzeszni Ciebie Boga prosimy 
Wysłuchaj nas Panie! 
Spraw Boże, abyśmy cieszyli się 
zawsze Twoim błogosławieństwem 
i wychwalali Cię za wszystkie do-
brodziejstwa. 
Otocz szczególną opieką Służbę 
Zdrowia, umocnij chorych i daj 
wieczne odpoczywanie zmarłym. 
Jezu ufam Tobie, Jezu ufam To-
bie, Jezu ufam Tobie. 
Święta Maryjo, uzdrowienie cho-
rych, módl się za nami. 
Wszyscy Święci Pańscy, módlcie 
się za nami. 

 
 

MODLITWA DO 

ŚW. MICHAŁA 
 

Święty Michale Archaniele, przy-
bywasz do nas z cudownej Groty 
Objawień na Górze Gargano. Po-
spieszyłeś z pomocą mieszkańcom 
Włoch podczas epidemii dżumy. 
Ufamy, że i teraz ochraniasz nas, 
chowając pod Swymi skrzydłami. 

Wejrzyj na chorych w wielu kra-
jach świata i w naszej Ojczyźnie. 
Wstaw się u Pana Jezusa by każdy, 
kto dotknięty jest chorobą mógł 
wrócić do pełni sił, a zdrowi byli 
uchronieni od zarażenia. Wspo-
móż działania Służby Zdrowia 
swoim światłem i mocą. Tyś zaufa-
nym i wtajemniczonym Archanio-
łem Świętego Boga, dlatego bardzo 
liczymy na Twe wstawiennictwo  
i pomoc. Amen. 

 
 

WAŻNA INFORMACJA 
                                            

Od 16 marca 2020 roku działa całodo-

bowa infolinia dla osób samotnych 

oraz objętych kwarantanną z terenu 

Miasta Stalowej Woli. Dzwoniąc pod 

numer 698 981 411, osoby te mogą 

zgłosić potrzeby w zakresie dostarcza-

nia posiłku, żywności czy  

lekarstw. 

POMOC ZOSTANIE UDZIELONA 

TYLKO OSOBOM ZWERYFIKO-

WANYM PRZEZ ODPOWIEDNIE 

SŁUŻBY! 

Ponadto pamiętajmy o naszych sąsia-

dach, osobach starszych, samotnych  

i niepełnosprawnych. Zatroszczmy się 

o nich, pomóżmy w zakupach  

i codziennych potrzebach. 

 
 

 

 

 

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 
 


