
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

Drodzy Parafianie 

Szybkimi krokami zbliża się nowy 

rok szkolny. Wielu z nas wspomina jeszcze 

wakacje, urlopy, wyjazdy. Dzieci, młodzież, 

rodzice i nauczyciele a także wychowawcy 

przygotowują się do zmiany rytmu życia  

z wakacyjnego na szkolny. Czas na ponow-

ne wejście w swoje obowiązki i wzrastanie  

w oczach u Boga i ludzi przez wierność za-

daniom życiowym na etapie życia jaki każ-

dy z nas obecnie przeżywa. Dzieciom i mło-

dzieży życzę radosnego powrotu do szkoły, 

sukcesów naukowych, radości ze zdobywa-

nia wiedzy a Was dorośli Parafianie zapra-

szam na kolejny etap w formacji duszpaster-

stwa parafialnego. W tym roku pragniemy 

zintensyfikować modlitwę wynagradzającą 

Matcie Bożej w ramach nabożeństwa pierw-

szo-sobotniego a także nadal trwać w adora-

cji Najświętszego Sakramentu i wypełniać 

postanowienia powzięte podczas Misji 

Świętych.  

Mimo zwolnionego czasu urlopowego  

w naszej parafii trwały prace przy remoncie 

wieży – dzwonnicy, poczynione zostały tak-

że przygotowania do ofiarowania Parafii  

i Miasta Stalowa Wola pod szczególną 

opiekę św. Michała Archanioła, co stanie się 

w połowie października.  

Serdecznie dziękuję za modlitwę o bez-

pieczną drogę i szczęśliwy powrót z Mię-

dzynarodowego Rajdu Katyńskiego. Dzię-

kuję i składam serdeczne „Bóg zapłać”.  
 

 

Wasz Proboszcz 
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Słowa Ewangelii  
według świętego Łukasza 
Królestwo Boże dostępne dla wszystkich narodów 
 

Jezus nauczając, szedł przez miasta 

i wsie, i odbywał swą podróż do Jerozo-
limy. Raz ktoś Go zapytał: „Panie, czy 
tylko nieliczni będą zbawieni?”. 
On rzekł do nich: „Usiłujcie wejść przez 
ciasne drzwi; gdyż wielu, powiadam wam, 
będzie chciało wejść, a nie będą mogli. 
Skoro Pan domu wstanie i drzwi zamknie, 
wówczas stojąc na dworze, zaczniecie ko-
łatać do drzwi i wołać: »Panie, otwórz 
nam«; lecz On wam odpowie: »Nie wiem, 
skąd jesteście«. Wtedy zaczniecie mówić: 
»Przecież jadaliśmy i piliśmy z Tobą, i na 
ulicach naszych nauczałeś«. 
Lecz On rzecze: »Powiadam wam, nie 
wiem, skąd jesteście. Odstąpcie ode Mnie 
wszyscy dopuszczający się niesprawiedli-
wości«. Tam będzie płacz i zgrzytanie zę-
bów, gdy ujrzycie Abrahama, Izaaka i Ja-
kuba, i wszystkich proroków w królestwie 
Bożym, a siebie samych precz wyrzuco-
nych. Przyjdą ze wschodu i zachodu,  
z północy i południa i siądą za stołem  
w królestwie Bożym. 
Tak oto są ostatni, którzy będą pierw-
szymi, i są pierwsi, którzy będą ostatni-
mi”. 
 

Oto Słowo Pańskie 
 

 

 

 

SŁOWO NA NIEDZIELĘ 
 

 
 

SŁOWO KS. PROBOSZCZA 
 



 

Być małym, najmniejszym, 

aby pozwolić wziąć się Maryi na rę-

ce tak jak dziecko. Tak jak Dzie-

ciątko Jezus na rękach Maryi. 

Wpatruj się w ikonę Matki Bożej z 
Jasnej Góry, czy obraz Matki Bożej 

Nieustającej Pomocy, aby odkryć 

sekret małej maryjnej drogi. Se-

kret, ukryty w każdym wizerunku 

Maryi Matki z Dzieciątkiem Jezus. 

Aby przez Maryję, przez Serce Ma-

ryi, przez macierzyńską miłość Ma-

ryi, upodobnić się do maleńkiego 

Jezusa, bezpiecznego na rękach 

Maryi. Miłość Serca Maryi prowa-

dzi serce do dziecięcego zaufania 

Matce, aby być jak maleńki Jezus 
w ramionach Matki. Miłość Maryi 

prowadzi do Jezusa. Miłość Jezusa 

prowadzi do Maryi Matki, prowadzi 

do prostoty serca dziecka na rę-

kach Maryi. Wielki i silny, mający 

znaczenie nie pozwoli wziąć się na 

ręce Maryi I może tak pogubić  

i poranić swoje serce na targowi-

skach i na śmietnikach świata. 

Odkryj w sobie serce dziecka, serce 

poranione i zagubione, odkryj swo-

ją małość i pozwól, aby Maryja 
wzięła cię na ręce. Odkryj małą 

maryjną drogę. Drogę do serca 

dziecka bezpiecznego na rękach 

Maryi.     
 

 

Najmniejsze dzieci Maryi, ukry-

te w Sercu Maryi. Mała maryjna droga 
dla serc najmniejszych, prowadząca do 
Jezusa. O ukrytym życiu najmniej-
szych w Maryi napisał święty Ludwik 
Maria Grignon de Montfort w „Trak-

tacie o prawdziwym nabożeństwie do 
Najświętszej Maryi Panny”. Święty 
Ludwik zapisał, że przebywanie  
w Maryi jest szczególną łaską Ducha 
Świętego. „Wysłużywszy sobie przez 

wierność ową wielką łaskę, należy  
z upodobaniem przebywać we wnę-
trzu Maryi, wypoczywać w nim w po-
koju, z ufnością szukać w nim oparcia, 
ukryć się w nim bezpiecznie i całkowi-
cie się w nim zanurzyć... – pisze święty 
Ludwik. A to wszystko po, aby dusza 
ukryta w Maryi: „karmiła się mlekiem 
Jej łaski i macierzyńskiego miłosier-
dzia; uwolniona była od niepokojów, 
obaw i wątpliwości; była bezpieczna 
od wszystkich swych nieprzyjaciół, od 
szatana, świata i grzechu...,była 

ukształtowana w Jezusie, a Jezus  
w niej” – św. Ludwik. Sekret małej 
maryjnej drogi, ukrytego życia serc 
najmniejszych w Sercu Maryi, zapisa-
ny w „Traktacie” został odkryty przez 
maryjne serca najmniejsze.    

Serca najmniejsze prowadzą na 
maryjną małą drogę do łaski udziału 
w życiu Trójcy Świętej. Drogę dziecię-
cego całkowitego zaufania do Maryi 
prowadzącą do Jezusa. Ojciec Gabriel 
Jacguier autor duchowego dziennika 
„Życie maryjne Czarne zeszyty.” Ge-

nevive Marie de Sainte Preuve autorka 
książki „Sekret bycia najmniejszym 
Mała droga maryjna”, wydanej pod 
pseudonimem Marie de Fiesole. Ojciec 
Maksymilian Maria Kolbe który cał-
kowicie oddał życie Jezusowi przez 
Maryję. Siostra Leonia Nastał autorka 
dziennika duchowego „Uwierzyłam 
Miłości.” Ksiądz Marcin Popiel przez 
lata proboszcz w ubogiej parafii  
w Szewnej, autor duchowego dzienni-
ka.        
 

 

 
 

W RĘKACH MARYI 
 

 

 

 

NAJMNIEJSI W SERCU MARYI 
 



  

Święto Matki Bożej Częstochowskiej 

zawdzięczamy ojcu Honoratowi Koźmiń-
skiemu. Młody Wacław Koźmiński, 

uwięziony w Cytadeli warszawskiej  

i tak poważnie chory, że przez dwa mie-

siące zawieszony pomiędzy życiem  

a śmiercią, pogrążony w ciężkiej depre-

sji, został uzdrowiony 15 sierpnia przez 

Maryję. Ojciec Honorat, który oddał całe 
swoje życie Jezusowi przez Maryję, pod-

jął starania u Stolicy Apostolskiej o usta-

nowienie święta Matki Bożej Często-

chowskiej. Ojciec Honorat jest jednym 

spośród tak wielu na polskiej ziemi, któ-

rzy oddali swoje serce Maryi tak jak 

dzieci z całkowitą ufnością. Oddanie ser-

ca Maryi zaczyna się od spojrzenia na 
Matkę. Wpatrując się w ikonę Maryi  

z Jasnej Góry możemy poczuć się jak 

dziecko w objęciach Matki. Całkowicie 

bezpieczni i najpełniej akceptowani przez 

najlepszą Matkę.  

 Dobre oczy Matki, które patrzą  

z taką czułą uwagą i troskliwością. Twarz 

Matki wyrażającą tak wielkie zapatrzenie 
w twarz i zasłuchanie w serce każdego 

swojego najbardziej umiłowanego dziec-

ka. Każdy jest najbardziej umiłowanym 

dzieckiem Maryi, a szczególnie każdy 

człowiek na polskiej ziemi, na której Ma-

ryja jest Królową. Twarz Matki, zraniona 

ostrzem bólu i cierpienia. Matki, która 
zna i rozumie każdy ból i cierpienie. 

Matki, której miłość jest potężniejsza od 

zranień i bólu. To wszystko co boli i za-

myka na radość z codziennego życia 

przeminie, jeśli otworzysz serce i duszę 

na uzdrawiającą miłość Maryi Pośred-

niczki wszelkich łask. Jeśli otworzysz 

serce i duszę na Jej macierzyńską miłość, 
aby codziennie żyć jak dziecko w obję-

ciach Matki. BK     

 

25 sierpnia 2019 – Niedziela 

  7.00 – za śp. Helenę Bartkiewicz w 16 

rocz. śmierci – od męża, córek i wnuczek 

  9.00 – o Boże bł., opiekę Matki Bożej dla 

Bogusława z okazji 60 rocz. urodzin 

10.30 – za parafian 

10.30 – za śp. Janusza Polichnowskiego  

10.30 – za śp. Marię Szerszeń (greg. 25) 

12.00 – o Boże miłosierdzie i opatrzność dla 

domu i rodziny 

18.00 – za miasto Stalowa Wola 

26 sierpnia 2019 – poniedziałek 

  6.00 – za śp. Zofię Ziarek od członkiń Róży V 

  7.00 – za śp Lidię Bednarczyk – od Pawła 

z rodziną 

18.00 – o Boże bł. dla mieszkańców bloku 

28 i 29 przy ul . Popiełuszki 

18.00 – za śp. Janusza Polichnowskiego  

18.00 – za śp. Marię Szerszeń (greg. 26) 

27 sierpnia 2019 – wtorek 

  6.00 – za dusze w czyścu cierpiące 

  6.00 – za śp. Grażynę Niemiec w 6 rocz. 

śmierci – od synów z rodzinami 

  7.00 – za śp Lidię Bednarczyk – od pra-

cowników Powiatowego Centrum Pomocy 

Rodzinie w Stalowej Woli 

18.00 – za śp. Janusza Polichnowskiego  

18.00 – za śp. Marię Szerszeń (greg. 27) 

18.00 – za śp. Annę Janiec – w 25. rocznicę 

śmierci, za Jana i Edwarda oraz Marię  

i Wojciecha Antończaków 

28 sierpnia 2019 – środa 

  6.00 – za śp. Emila w rocz. śmierci, śp. 

Tadeusza, rodziców i zmarłych z rodziny 

  7.00 – za śp. Marię Szerszeń (greg. 28) 

18.00 – o Boże bł. dla czcicieli MBNP 

18.00 – za śp. Janusza Polichnowskiego  

18.00 – za śp. Emilię i Stanisława Szczygłów 

29 sierpnia 2019 – czwartek 

  6.00 – za śp. Zofię Ziarek – od syna 

  7.00 – za śp Lidię Bednarczyk – od Pawła 

Gardy z rodziną 

 

 

 

INTENCJE MSZALNE 
 

 
 

 

JAK DZIECKO  

W OBJĘCIACH MATKI 
 



18.00 – za śp. Janusza Polichnowskiego  

18.00 – za śp. Jarosława, Tadeusza i Jerzego 

Marczuków 

18.00 – za śp. Marię Szerszeń (greg. 29) 

30 sierpnia 2019 – piątek 

  6.00 – za śp. Zofię Ziarek – od siostry 

  7.00 – za śp. Marię Szerszeń (greg. 30) 

18.00 – za śp. Janusza Polichnowskiego  

18.00 – za śp Tadeusza Głowalę od dzieci  

i wnuczek 

18.00 – za śp. Adama Zielińskiego  

w rocz. śmierci 

31 sierpnia 2019 – sobota 

  6.00 – za śp. Teresę Barlik – od uczestni-

ków pogrzebu 

  7.00 – za śp. Stanisława Zagułę – od brata 

Anrzeja z rodziną 

18.00 – za śp. Aleksandra Janika 

18.00 – za śp. Zofię Zielińską 

18.00 – za śp. Adama Frańczaka – od sąsia-

dów z ul. Gałczyńskiego 

 

1. W naszej wspólnocie parafialnej i zakon-

nej witamy ks. Piotra Dąbrowskiego i Ks.  

Łucjana Łepka, którzy obejmuje posługę  

w naszej Parafii. Pożegnanie ks. Sławomira 

Bednarza odbędzie się 22 września. 
 

2. W poniedziałek uroczystość Najświętszej 

Maryi Panny Częstochowskiej W tym dniu  

Msze św. w naszym kościele zostaną od-

prawione o godz. 6.00, 7.00, 9.00 i 18.00.  
 

3. Także w tym tygodniu wspominamy: we 

wtorek wspomnienie św. Moniki, w środę 

wspomnienie św. Augustyna, w czwartek 

wspomnienie Męczeństwa św. Jana Chrzci-

ciela. Wszystkim solenizantom życzymy 

Bożego błogosławieństwa, opieki Matki 

Najśw. i ich świętych Patronów. 
 

4. Od ostatniej niedzieli inwestycyjnej ze-

braliśmy na tacę i konto bakowe na remont 

dzwonów i zabezpieczenie dzwonnicy 7005 

.zł. Składamy serdeczne „Bóg zapłać 

5. Zapraszamy chętnych chłopców do wstą-

pienia w szeregi Liturgicznej Służby Ołta-

rza. Zapisy u Ks. Piotra. 
 

6. W dniu 1 września, po zmianie tajemnic 

Różańcowych odbędzie się spotkanie zelato-

rów wszystkich Róż oraz członków Róży I. 

Obecność obowiązkowa. 

7. Od następnej niedzieli powraca Msza św. 

o godz. 16.00, czyli rytm liturgii w ciągu 

roku. 
 

8. W przyszłą niedzielę o godz. 10.30 uro-

czysta Msza rocznicowa par małżeńskich, 

które w tym roku obchodzą 10 rocznicę sa-

kramentu małżeństwa.  
 

9. Za tydzień w niedzielę o godz. 12.00 na 

Mszy św. dla dzieci poświęcenie tornistrów, 

plecaków i podręczników uczniów naszych 

szkół i modlitwa o Boże błogosławieństwo. 
 

10. Świetlica Socjoterapeutyczna „Orato-

rium” zaprasza do uczestnictwa w zajęciach 

dzieci i młodzież w wieku od 7 do 17 lat. 

Zapisy do świetlicy rozpoczynają się od 30 

sierpnia. Więcej szczegółów na stronie in-

ternetowej www.oratoriumstw.pl i pod nr 

tel. 791081017.   
 

11. Dziękujemy mieszkańcom ul. Popie-

łuszki 28 i 29 za ofiarę na kwiaty i sprząta-

nie kościoła. Msza św. o Boże błogosła-

wieństwo będzie w poniedziałek o godz. 

18.00. W następnym  tygodniu  prosimy  

o pomoc mieszkańców ul. Popiełuszki bl. 30 

i 31. 
 

12. Dzisiaj o godz.19.00 adoracja Najświęt-

szego Sakramentu w intencji miasta Stalowa 

Wola, którą poprowadzi Akcja Katolicka. 
 

13. W minionym tygodniu Pan powołał do 

wieczności śp.: Zofię Brzozowską, śp. Jana 

Gardzisz, śp. Weronikę Madej. Naszych 

zmarłych polećmy Bożemu miłosierdziu… 
 

 

 

Wszystkim Parafianom i gościom 

życzymy błogosławionej niedzieli 

i nowego tygodnia 

 

 

 

OGŁOSZENIA  DUSZPASTERSKIE 
 


