
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Drodzy Parafianie  
 

Święty Michale Archaniele broń 

nas w walce… Codziennie odmawia-

my tę modlitwę. W szczególnym cza-

sie nowenny przed uroczystością św. 

Michała Archanioła na nowo odkryj-

my moc tej modlitwy, którą często na-

zywa się małym egzorcyzmem. Niech 

ta modlitwa trwale powtarzana w na-

bożnej modlitwie indywidualnej  

i wspólnej w kościele, rodzinie czy  

w małżeństwie przywołuje do naszej 

codziennej rzeczywistości tego wiel-

kiego Patrona – Wodza Wojsk Aniel-

skich i wyprasza dar męstwa w wy-

znawaniu wiary w Jezusa Chrystusa. 

Właśnie dziś potrzeba nam mężnych  

i odważnych wyznawców Boga w co-

dzienności: pracy, odpoczynku, rodzi-

ny, społeczności sąsiedzkiej.  

Tyle wokół nas pojawia się prze-

kleństw i wulgaryzmów. Tyle zaśmie-

cania naszego języka, serca i życia 

złym słowem. Dziś modląc się do św. 

Michała Archanioła poproś Boga  

w Trójcy Jedynego o piękno Twojej 

ojczystej mowy i o dar modlitwy  

a nawet rozmodlenia. Święty Michale 

Archaniele broń nas w walce…..  
 

Wasz Proboszcz 
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Słowa Ewangelii  
według Świętego Łukasza 
Nie możecie służyć Bogu i Mamonie 
 

Jezus powiedział do uczniów: 

«Kto w bardzo małej sprawie jest 
wierny, ten i w wielkiej będzie 
wierny; a kto w bardzo małej 
sprawie jest nieuczciwy, ten  
i w wielkiej nieuczciwy będzie. Je-
śli więc w zarządzaniu niegodziwą 
mamoną nie okazaliście się wierni, 
to kto wam prawdziwe dobro 
powierzy? Jeśli w zarządzaniu cu-
dzym dobrem nie okazaliście się 
wierni, to któż wam da wasze? 
Żaden sługa nie może dwom pa-
nom służyć. Gdyż albo jednego 
będzie nienawidził, a drugiego mi-
łował; albo z tamtym będzie 
trzymał, a tym wzgardzi. 
Nie możecie służyć Bogu i Ma-
monie!» 

 

Oto Słowo Pańskie 
 
 

 
 

SŁOWO NA NIEDZIELĘ 
 
 
 

SŁOWO KS. PROBOSZCZA 
 



 

Kim są ci 

"panowie"? 
Jednym 

jest 
Chrystus, 

prawdziwy 

Pan. Drugim jest mamona -  
fałszywy pan. Mamona 

nazwana jest panem, któremu 
służy się tak, jak służy się 

królowi. Służymy albo Bogu  
i kochamy Go, i wtedy 

nienawidzimy mamony, albo 
miłujemy nasze przywiązanie do 

tych dóbr i zaczynamy gardzić 
Bogiem. Mamoną nie muszą 

być miliony, ale każdy „grosz”. 
Każdy drobiazg. Kto jest moim 

Panem? 

 

– Zaufajcie Maryi, a zobaczycie 

co to są cuda – to słowa świętego Jana 
Bosco, którego maryjną duchowość 
przyjął błogosławiony ksiądz Broni-
sław Markiewicz. Ksiądz Bronisław 
poznał w Turynie założyciela sale-
zjanów, który poświęcił swoje życie 
dla ubogiej i zagubionej młodzieży. 
Ksiądz Bronisław także poświęcił 
swoje życie sprawie wychowania 
ubogiej młodzieży. W  ubogim Miej-
scu, nazwanym dzięki jego staraniom 
Miejscem Piastowym, gromadziły się 
najbiedniejsze, osierocone dzieci  
i młodzież, chłopcy i dziewczęta.  
A ksiądz Bronisław zebrał Michali-

tów i Michalitki, którzy przez kolejne 
pokolenia ogłaszają wszystkim: Któż 
jak Bóg! 

Aby odczytać eucharystyczną  
i maryjną duchowość Ojca Założycie-
la, kontynuowaną przez michalickie 
zgromadzenia, warto być w Sanktua-
rium Świętego Michała Archanioła  
i błogosławionego księdza Bronisła-
wa Markiewicza w Miejscu Piasto-
wym. Maryja w niezwykle pięknej 
figurze w ołtarzu w Miejscu, ufun-
dowana przez księdza Bronisława, 
przypomina  maryjną myśl Ojca Za-
łożyciela. Piękna figura Maryi przy-
pominała biednym, osieroconym 
dzieciom że mają najlepszą Matkę 
Maryję. I dla nas każdy obraz, każda 
figura Maryi jest przypomnieniem, że 
jesteśmy jak zagubione dzieci, które 
Maryja osłania płaszczem swej opieki 
i przytula do swojego Serca. Ojciec 
Założyciel czerpał siły do codziennej 
pracy duszpasterskiej i wychowaw-
czej z wytrwałej adoracji Najświęt-
szego Sakramentu i zawierzenia Ma-
ryi.        

Wchodzimy już w atmosferę 
stulecia Cudu nad Wisłą i Roku Bi-
twy Warszawskiej. Boża Opatrzność  
i opieka Maryi Królowej Polski, wal-
ka setek tysięcy żołnierzy i modlitwa 
milionów Polaków. To wszystko ra-
zem stanowi cud obrony niepodległej 
Ojczyzny i osobistej wolności. A jed-
nym z Ojców Niepodległości jest Oj-
ciec Założyciel duszpasterz o eucha-
rystycznej i maryjnej duchowości. 
Idźmy codziennie Jego śladem, gdy  
z wdzięcznością będziemy wspomi-
nać 100 rocznicę Bitwy Warszawskiej.  

BK 

 

 
 

SŁUŻYĆ DWOM PANOM? 
 

 

 

 
 
 

Z PAMIĘTNIKA DUSZY 
 



 

23 września 
św. o. Pio z Pietrelciny, 

prezbiter, 
bł. Bernardyna Maria  

Jabłońska,  
zakonnica 

24 września 
św. Gerard,  

biskup i męczennik, 
bł. Kolumba Gabriel, 

25 września 
bł. Władysław z Gielniowa, 

prezbiter 

26 września 
święci męczennicy  
Kosma i Damian 

27 września 
św. Wincenty a Paulo,  

prezbiter 

28 września 
św. Wacław,  
męczennik 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
W chwilach trudnych należy mieć 
do pomocy w walce z przemożnymi 
potęgami zła więcej aniżeli jedno 
światło i jedną siłę nadprzyrodzo-
ną. Wypada zatem w czasach 
obecnych zwrócić się ze szczegól-
nym nabożeństwem do św. Michała 
Archanioła, wodza wojsk niebie-
skich i pogromcę złych duchów, 
który po Najświętszej Maryi Pannie 
w niebie zajmuje pierwsze miejsce  
i również na losy świata po Niej 
najwięcej wpływa. Nasze ostateczne 
zwycięstwo w ich ręku spoczywa. 
Święty Michał Archanioł po Naj-
świętszej Maryi Pannie jest pierw-
szą potęgą na niebie i ziemi. 

          

   

   

FFFUUUNNNDDDAAAMMMEEENNNTTT                                                            

WWWIIIAAARRRYYY 
 

Posłuszeństwo w wie-

rze oznacza poddać 

się w sposób wolny 

usłyszanemu Słowu, 

ponieważ Jego prawda 

została zagwarantowana przez Boga, któ-

ry jest samą Prawdą. Wzorem tego posłu-

szeństwa, proponowanym nam przez Pi-

smo święte, jest Abraham. Dziewica Ma-

ryja jest jego najdoskonalszym urzeczy-

wistnieniem  

 

WSPOMNIENIA LITURGICZNE  

W TYM TYGODNIU 
 

 

 

 

 

 
 

ZE STARYCH 
KALENDARZY 

 

Joachima boską mocą 
dzionek już się równa z nocą.  

(22.09) 
 

Gdy Kleofas we mgle chodzi, 
mokrą zimę zwykle zrodzi.  

(25.09) 
 

Na świętego Wacława 
w polu pustki, w domu sława.  

(28.09) 

 

 

 

 
 

SŁOWO KS. MARKIEWICZA 

CZA 
 

 

Fragmenty 
kazań,                                                                                                                      

artykułów  
i „słówek 

wieczornych”  
bł. Ks. 

Bronisława 
Markiewicza. 

 

 

 



 
 
 
 

Publikujemy kolej-
ną część rozmowy  
z ks. Łucjanem 
Łepkiem - michalitą 
 
 

 

NS:   Pierwszą część wspomnień 
zakończył Ksiądz w momencie 
wstąpienia do nowicjatu u Werbi-
stów. Co było potem?  
 
Ks. Łucjan: Czas nowicjatu był 
czasem intensywnej modlitwy  
i bliskości z Bogiem. Często zada-
wałem sobie pytanie: „Czy to jest 
to moje miejsce, gdzie mam spę-
dzić całe swoje życie?. Po długiej 
modlitwie i nieprzespanych no-
cach, w duszy usłyszałem głos: „To 
nie jest twoje miejsce”. W tym cza-
sie natknąłem się na książkę ks. 
Michułki i przeczytałem historię 
życia bł. Księdza Markiewicza. 
Wtedy zadecydowałem, że zreali-
zuję się w Zgromadzeniu Księży 
Michalitów. Napisałem list do dy-
rektora Niższego Seminarium Du-
chownego w Miejscu Piastowym. 
Na odpowiedź nie czekałem długo. 
List był krótki: „Bardzo się cieszę, 
przyjeżdżaj natychmiast. - ks. Fer-
dynand Ochała”. 
Pożegnałem się, a następnego dnia 
spakowałem walizkę i udałem się 
pociągiem do Miejsca Piastowego. 

Przywitano mnie serdecznie  
i z otwartością. Przez kolejne trzy 
lata wypełniałem obowiązki nada-
ne przez przełożonych i uczyłem 
się w liceum w Krośnie. Po trzech 
latach zdałem maturę. Wielka ra-
dość i otwarcie drzwi do dalszej 
nauki. Wyjechałem do Pawlikowic, 
gdzie rozpocząłem roczny okres 
michalickiego nowicjatu. Po złoże-
niu pierwszych ślubów zakonnych 
zostałem posłany do Ośrodka 
Szkolno – Wychowawczego  
w Strudze, gdzie pracowałem jako 
wychowawca. Robiłem to, na co 
tak długo czekałem. (cdn) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

MOJA DROGA 

DO KAPŁAŃSTWA (cz. 2) 

CZA 
 

 

 

 

 

 

 
 

Z KRONIK 

PARAFIALNYCH 
 

WRZESIEŃ 1987 r. 

 

W naszej parafii odbywały się mi-

sje święte. Na ich zakończenie 27 

września odbyła się wielka uro-

czystość – poświęcenie kościoła 

Trójcy Przenajświętszej. Aktu tego 

dokonał ordynariusz przemyski 

bp Ignacy Tokarczuk. Kościół 

szczelnie wypełniał tłum wier-

nych, jak nigdy dotąd. Występo-

wała orkiestra i chór. Tak liczne 

uczestnictwo w uroczystościach 

poświęcenia było również de-

monstracją więzi społeczeństwa  

z kościołem wspierającym ludzi 

występujących przeciw stanowi 

wojennemu i reżimowi komuni-

stycznemu.  

 

 



 

 
 
 

bł. Kolumba 
Gabriel 

 
 
 
 

Janina Matylda Gabriel przyszła 
na świat 3 maja 1858 r. w Stani-
sławowie. Mając 11 lat rozpoczęła 
naukę w szkole sióstr benedykty-
nek klauzurowych we Lwowie  
i po kilku latach otrzymała dy-
plom nauczycielski. W 1874 r. 
wstąpiła do nowicjatu benedyk-
tynek i otrzymała imię Kolumba. 
Wyróżniała się wśród sióstr gorą-
cym umiłowaniem modlitwy, 
czystością serca i ogromną wraż-
liwością na potrzeby bliźnich. 
Pomimo młodego wieku współ-
siostry darzyły ją wielkim zaufa-
niem ze względu na zrównowa-
żenie, inteligencję, zdolności or-
ganizatorskie oraz głębokie zjed-
noczenie z Bogiem. Już w 1889 r. 
została wybrana przeoryszą 
klasztoru we Lwowie. W 1894 r. 
powierzono jej urząd mistrzyni 
nowicjatu, a w 1897 r. - ksieni. 
Wykazała wielką ofiarność w tro-
sce o ubogich, którzy przychodzili 
do klasztoru z prośbą o pomoc. 
Kolumba  postanowiła założyć 

nowy instytut życia konsekrowa-
nego. 8 maja 1908 r. zaczęło ist-
nieć czynne zgromadzenie Sióstr 
Benedyktynek od Miłości. Pro-
wadziło ono działalność charyta-
tywną i wychowawczą w bardzo 
wielu miastach. Matka Kolumba 
zmarła 24 września 1926 r.  
w Rzymie. W 1993 r. św. Jan Pa-
weł II wyniósł ją do chwały ołta-
rzy.  
 

 
Coraz częściej, przy różnych 

„okazjach” podczas Mszy Św. 
możemy usłyszeć oklaski. Po 
pięknym kazaniu, po ochrzcze-
niu dziecka i po ślubie. Zwykle, 
oklaski rozbrzmiewają w salach 
koncertowych i teatralnych, al-
bo na wiecach. Dobry, czy zły to 
obyczaj? Odpowiedź tkwi w ro-
zumieniu, czym jest Najświęt-
sza Ofiara. Dla jednych Msza 
Św. jest radosną „ucztą”, dla in-
nych Golgotą, a na świętym oł-
tarzu – na krzyżu umiera Jezus 
Chrystus Odkupiciel. Umiera za 
cały świat i za każdego z nas. 
Zanim złożymy dłonie do okla-
sków podczas Mszy Św. zasta-
nówmy się, czy klaszczemy na 
uczcie, czy na Golgocie?  

 (p-Q) 
 

 
 

 

ŚWIĘCI KOŚCIOŁA 
 

 

 

 

 
 

OKLASKI NA GOLGOCIE? 
 



Św. Michał Arch. 
- Patron niezawodny 

 
Św. Michał jest głównym patronem 
Kościoła katolickiego i ma prawo do 
wielkiej czci i nabożeństwa u wszyst-
kich narodów chrześcijańskich, lecz 
my szczególniej jesteśmy do tego zo-
bowiązani. Idąc za zachętą bł. Broni-
sława Markiewicza oddajmy się pod 
opiekę św. Michałowi Archaniołowi: 

 
Św. Michale Archaniele Ciebie dziś 
obieram za swego orędownika  
i patrona.  
Postanawiam Cię czcić i usilnie  
szerzyć Twoją cześć. Broń mnie  
w godzinie pokusy.  
Bądź moją mocą przez całe życie bym 
nie obraził Pana Boga myślą, słowem 
lub uczynkiem  
i szczęśliwie dotarł do Domu Ojca  
w Niebie. Amen 

 
Zachęcamy do lektury 

nowego numeru dwu-

miesięcznika „Któż jak 

Bóg”, w którym spośród 

wielu ciekawych artyku-

łów polecamy: 
 

*    ks. Edward Staniek – Czy Jezus jest 

kosmitą? 

*    ks. Mateusz Szerszeń – Tylko za-

mknij za sobą drzwi 

*    Roman Zając – Fikcyjni aniołowie 

popkultury 
 

Ponadto łamigłówki, konkursy i listy od 

Czytelników. 

 
 
 
 
 

Premiera teatralna 
 

Parafialny teatr  

„Czwarta scena”,  

u progu szóstego sezonu  

zaprezentuje  

premierę spektaklu  

pt. „Redaktor naczelny”. 
 

Do sali teatralnej zapraszamy 

w dniach 28 i 29 września o go-

dzinie 19.30 oraz 6 październi-

ka o godzinie 19.00. 

Wstęp wolny. 

Zapraszamy stałych sympaty-

ków i nowych widzów. 

( spektakl trwa 45 minut ) 

 
 

 

PO-MYŚL PRZED SNEM 
 

Bóg wróci i nic się 

przed Nim nie 

ukryje, wszystko 

wyjdzie na jaw. 

Nikt nie będzie mógł ukryć swo-

ich grzechów ani przed Nim, ani 

przed sobą – i nikt już nie będzie 

miał czasu, by cokolwiek na-

prawić, bo będzie to dzieło roz-

liczenia. 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

CZYTELNIA 
 

 

 



 

22 września 2019 – Niedziela 

  7.00 – za śp. Franciszka Żarkowskiego w 29. 

rocz. śmierci oraz za śp. Jana 

  9.00 – za śp. Lucjana Trelę (greg. 22) 

10.30 – za parafian 

10.30 – o Boże bł. potrzebne łaski w pracy ka-

płańskiej i zdrowie z okazji urodzin i imienin dla 

ks. Tomasza Wilisowskiego od "Margaretek" 

10.30 – za śp. Marię Grzybowską 

12.00 – o Boże błogosławieństwo, obfitość darów 

Ducha św. dla Joanny w dniu urodzin 

16.00 – za śp. Adama Frańczaka – od uczestni-

ków pogrzebu 

18.00 – za śp. Michalinę i Stanisława Kosiorów 

oraz Jerzego Leszczyńskiego 

23 września 2019 – poniedziałek 

  6.00 – za śp. Roberta – od przyjaciół rodziny 

  6.00 – o Boże bł. w 83. urodziny Heleny  

z prośbą o dalszą opiekę Matki Bożej 

  7.00 – za śp. Lucjana Trelę (greg. 23) 

18.00 – o Boże błogosławieństwo dla mieszkań-

ców bloku 40.40a i 40b z ul. Ks. Popiełuszki  

18.00 – przebłagalna za grzechy przeciw Trójcy 

Św. i Matce Najświętszej 

18.00 – za śp. Wiesławę Wolak – od rodziny 

18.00 – za śp. Andrzeja i Anastazję Stepaniak – 

od synowej z dziećmi 

18.00 – za śp. Krystynę Łagód w 6. rocz. śmierci 

– od męża Ryszarda 

24 września 2019 – wtorek 

  6.00 – za śp. Łukasza Michalskiego – od przyja-

ciół z pracy z Krakowa 

  6.00 – za śp. Dominika Olecha – od Wspólnoty 

Intronizacyjnej z Wólki Ratajskiej 

  7.00 – za śp. Lucjana Trelę  (greg. 24) 

18.00 – za śp. Janusza Szmidtke – od sąsiadów  

18.00 – za śp. Wojciecha Bondarczuka – od Józe-

fa i Marii Puzio 

18.00 – za śp. Lidię Bednarczyk – od Pawła  

z rodziną 

18.00 – za śp. Ryszarda Palucha – od Ewy i Artu-

ra  

18.00 – dziękczynna za dar ponownego macie-

rzyństwa z prośbą o szczęśliwe rozwiązanie dla 

Weroniki 

25 września 2019 – środa 

  6.00 – za śp. za śp. Marię Pyzik i Wojciecha 

Bondarczuka 

  6.00 – za śp. Dominika Olecha – od Wspólnoty 

Margaretek z Wólki Ratajskiej 

  7.00 – za śp. Lucjana Trelę  (greg. 25) 

18.00 – o Boże bł. dla czcicieli MBNP 

18.00 – o zdrowie , potrzebne łaski, Boże bł., 

opiekę Niepokalanej Matki dla dzieci według 

intencji ofiarodawcy 

18.00 – za śp. Teresę Barlik – od Wspólnoty Od-

nowy w Duchu Św. 

18.00 – za śp. Zofię Ziarek – od uczestników po-

grzebu 

26 września 2019 – czwartek 

  6.00 – za śp. Stanisława Lecha – od sąsiadów  

z bloku 

  6.00 – za śp. Roberta – od przyjaciół rodziny 

  7.00 – za śp. Lucjana Trelę  (greg. 26) 

18.00 – za śp. Teresę Barlik – od uczestników 

pogrzebu 

18.00 – za śp. Urszulę i Władysława Wańkiewi-

czów oraz Józefę i Stanisława Baranów 

18.00 – za śp. Sylwestra Rędzio – od uczestni-

ków pogrzebu 

18.00 – za śp. Bożenę Tokarczyk – od dzieci  

i męża 

27 września 2019 – piątek 

  6.00 – za śp. Adama Frańczaka – od uczestni-

ków pogrzebu 

  6.00 – o radość życia wiecznego dla Klaudii 

  7.00 – za śp. Lucjana Trelę  (greg. 27) 

18.00 – za śp. Stanisława Zagułę – od brata Józefa 

18.00 – za śp. Lidię Bednarczyk – od Ali, Moni-

ki, Eli, Justyny i Wandy 

18.00 – o zdrowie, potrzebne łaski, opiekę Niepo-

kalanej Matki dla dzieci wg intencji ofiarodawcy 

18.00 – za śp. Łukasza Michalskiego – od wujka 

Andrzeja z Krakowa 

18.00 – za śp. Jacka Słowika – od koleżanek 

mamy 

28 września 2019 – sobota              

  6.00 – za śp. Jadwigę Wojnarowską – od męża  

z rodziną 

  7.00 – za śp. Dominika Olecha – od Róży Ró-

żańcowej z Wólki Ratajskiej 

  7.00 – za śp. Lucjana Trelę  (greg. 28) 

18.00 – o Boże błogosławieństwo, obfitość darów 

Ducha św. dla Krzysztofa w dniu urodzin 

18.00 – za śp. Władysława Książkiewicza w 6. 

rocz. śmierci 

18.00 – za śp. Stanisława Zagułę – od Henryka, 

Józefa i Ryszarda z bl. 22 

18.00 – za śp. Janinę i Bronisława Smalców – od 

wnuków 

 

 
 

INTENCJE MSZALNE 
 



 
1. W tym tygodniu w poniedziałek  wspo-

mnienie św. O. Pio, w sobotę św. Wacława. 

W niedzielę obchodzimy święto patronalne 

księży Michalitów - Świętych Archaniołów 

Michała, Gabriela i Rafała – uroczystość 

odpustowa. Wszystkich serdecznie zapra-

szamy na Mszę św. o godz. 12.00, homilię 

wygłosi ks. Krzysztof Bochenek Jest to też 

dzień Patrona Policji.   
 

2. Dziś w naszym gronie parafialnym wita-

my ks. Sławomira Bednarza, który przez 4 

lata pracował w naszej Parafii. Dziękujemy 

za wszelki trud duszpasterski włożony przez 

ostanie lata, dziękujemy za słowo, które dziś 

do nas głosi i życzmy Bożego błogosławień-

stwa na nowej placówce. 
 

3. Serdecznie zapraszam na Parafialny Ro-

dzinny Piknik „Z Aniołami na Zatorzu”. 

Wspólną celebracje radości i zabawy zaczy-

nam o 13.00 a zakończymy koncertem ze-

społu Michael około 17.30. 
 

4. Trawa nowenna przed uroczystości św. 

Michała Arch. o godz. 17.30. zachęcamy do 

modlitwy 

Od tego tygodnia w naszym kościele będzie 

dodatkowy czas na spowiedź św.: w każdy 

piątek od godz. 20.00 do 22.00 czyli do za-

kończenia adoracji. Jest to czas na skorzy-

stanie z łaski sakramentu pokuty w ciszy, 

spokoju i bez zbytniego pośpiechu z okazją 

do adoracji Najświętszego Sakramentu.  
 

5. Dziękujemy mieszkańcom bl. 40, 40  

a i 40 b. przy ul. Popiełuszki,  Msza św.  

w ich intencji w pon. O 18.00, w tym tygo-

dniu prosimy o wsparcie parafian z ul. Po-

piełuszki 41.    
 

6. Od ostatniej niedzieli inwestycyjnej ze-

brano 5584 zł. Wszystkim ofiarodawcom  

z całego serca dziękujemy. Minionym tygo-

dniu zamontowano kraty i siatki zabezpie-

czające przed gołębiami i innymi ptakom. 

Pracę tę wykonała firma naszego Parafiani-

na nie pobierając żadnego wynagrodzenia. 

Składamy za ten dar serdeczne i szczere 

„Bóg zapłać”.  
 

7. Na dzień 13 października przewidziana 

jest w naszej Parafii wielka uroczystość: od-

danie naszego Miasta Stalowa Wola pod 

opiekę św. Michała Archanioła i poświęce-

nie figury św. Michała, która to figura stanie 

na szczycie naszego kościoła. Już teraz za-

praszamy i prosimy o modlitwę w tej inten-

cji.  
 

8. W następną niedzielę na godzinę 12.00 

zapraszamy na Mszę św. dla rodzin w prze-

braniu za św. Michała Archanioła zarówno 

najmłodszych, jaki starsze dzieci i doro-

słych. Po Mszy wspólne anielskie zdjęcie  

i nagrody za najlepsze przebranie.  O godz. 

19.00 adorację Najświętszego Sakramentu w 

intencji miasta Stalowa Wola poprowadzi  

Bractwo Adoracyjne 

Po każdej Mszy św. zapraszam do naszej 

Stalowej Galerii na fotograficzną wystawę o 

Międzynarodowym Motocyklowym Rajdzie 

Katyńskim. Wejście pod chórem. 
 

9. Zapraszamy na Diecezjalną Pielgrzymkę 

Róż Różańcowych do Staszowa w dniu 5 

października. Chętnych prosimy o zgłasza-

nie się do zakrystii lub kancelarii. 
 

10. W minionym tygodniu z naszej wspól-

noty parafialnej Pan powołał do wieczności 

śp. Justynę Dziura. Polećmy ją i naszych 

bliskich zmarłych  Bożemu Miłosierdziu… 
 

11. Wszystkim Parafianom i gościom ży-

czymy 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;  
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